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S82/00'"3/2/ 14y3 's-Gra1enhage, 2 9 NOV. 1982 
lo" ulen 50e Iergadering lCI . 

' 
van de 50e -,er.gadering van het 
Interservice Comité Inlichtingen , 
gehour1en op \>roenEdag 24 november 
1982. 

AAl ~lEZ .... C : 

KTZ P. . J. B'P.KKING - H-SIDS (Voorzitter); 
KOL A . Ttl . ::;c,;ULTE - HAIVLAS; 
KOL H.F . E ~KELJ\AR - HAIVL::;; 
KLTZ h. SCHEFFELAP.R - HVEILt-13; ;{) 

LTZ 1 Drs. G.B . ·J. KLEINSI1AN - HI qLI-1.=: 

l.fJJl.J B. C.J . BJ.Cf-lOFNER - SIDS-B (Secretaris). 

x) a~leen bij de behandeling van agendapunt 2.c. 

1. 

2. J..GF'NDAPU.t: 'I 2. c. Ir. ry.:kom~'=>n stukkon. 

Referte: ~7ot_a HAT/!1.:; ···leri::rouwsnsfuncties '' , 
Bii1 35085/0724/82. 

2.1. Om practisc~e redenen wordt dit punt éérst behand~ld. 

2.2. a discussie wordt besloten dat de 7oorzitter schrifte-

lijY. op d02ze nota zal reageren 

3. h.GEl1DJ..PU.~T 2. b. Notulen en actiepunten van de 49e 

Iergadering van het ICI. 

Referte : 582/003/2/2038 d.d. 25 oktober 1982. 

3.1. Notulen worden 
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Notulen worden goedgekeurd en vastgesteld. In punt 

12.3., regel 5 worden de woorden "en stelt," 

geschrapt. De actiepunten 46.8.1, 49.8.3 en 49.12.1 

worden afgevoerd. 

Actiepunt 46.8.1. HINLMS reikt Voorzitter en Leden een 

exemplaar uit van "De dreiging tegen de Nederlandse 

Antillen" (situatie eind 1982) en geeft een mondelinge 

toelichting op dit document. Voorzitter accepteert namens 

het ICI het document. Leden zullen dit bestuderen, waarna 

op de eerstvolgende vergadering dit stuk~al worden 

geaccordeerd. 

Agendapunt 9. Inlichtingenplan. 

Naar het zich laat aanzien, aldus Voorzitter, zal de 

Coördinator tegemoet komen aan de wensen van de IDB, 

als gevolg waarvan het plan niet slechts de requirements 

van Defensie als geheel bevatten, doch ook de wensen der 

afzonderlijke krijgsmachtdelen, een en ander met het oog

merk om "wildgroei 11 in de requirements tegen te gaan. 

Leden betreuren dit. 

HINLMS meent dat het stellen van aanvullende gespecifi

ceerde requirements altijd mogelijk moet blijven. Deze 

mening vindt de steun van HAIVLAS. 

Voorzitter is van mening, dat moet worden vastgehouden 

aan de stelling, dat het Inlichtingenplan geen gedetail

leerde requirements dient te bevatten. Mocht de Coördi

nator niet accoord gaan, dan zou voorgesteld moeten 

worden het gehele defensiedeel in ICI-verband te her

schrijven. Leden van de vergadering verschillen niet van 

mening en zullen in het CVIN gelijkluidende standpunten 

innemen. 

Agendapunt 12.2.1. Vragenformulier van Interfaculteit 

T.H. Delft. 

HAlVLAS deelt mede, dat deze zaak nog in onderzoek is. 

Hij stelt zich voor hierop zo spoedig mogelijk terug 

te komen. 

4. AGENDAPUNT 2.d. 
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5 . 1 • 1. HLI.lJ..JS brcngi· tJ~r ,spr..- kc een schrj.j Jen 'fan u· r.ecteur 

~oorliçhting (171/82/Q) da · ir as toekomst voor de 600~ 

dr:: RVD verctr.eY:te :kn~psels uit de pro·Jinci.::lle- en buiten

J.;:.J.ndse pers betaaló z--.... l moe ·en '"orden. HI ~LMS deelt meoe 

dat deze br.ief ook hem bekend is. 

5.1.2. Na Y:orte 01scussie wordt besloten dat Leden ieder voor 

zich binnen hun staf zullen pogen het abonnement voort 

te zstten. 

5.1.3. BIHLMS vraaglof de in ooor BDZ opgesteld~ "Aantekening 

·.;oor de Minister Jan Dc_f.ç;;nsie 11
, inzake Verdecliglng van 

6. 

dr-. Nederlandse Antillen (lTr. S.014.854/013 .758 G) 

gs.stcldr_ vraag over tenminstE. 4 weken waarschuwingstijd 

inmiddels met BuZa is geverifieerd. Voorz1tter à~elt mede 

HAIVMS reeds te hsbben ingelicht dat , aangezien een 

militair optr~den 7an 'lenezuela in hoofdzaak afhankelijk 

zal zijn van binnenlandse Antilliaanse ontwikkelingen, 

BuZa geen enkele waarschuwingstijd kan garanderen. 

Als datum voor de volgende vergadering van het ICI wordt 

vastgesteld woensdag 12 januari 1983 OM 14.00 uur. 

7. Om 16.15 uur sluit Voorzitter de vergadering. 

Verzendlijst: 

HAIV Marinestaf 
HAIV Landmachtstaf 
HAIV Luchtmachtstaf 

INTERN: 

H-SIDS 
SIDS-B 

ARCHIEF 

Voorzitter en leden 
COC SB 
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Nummer: 

46.4.2 

49.12.2.1 

50.3.2 

ACTIEPUNTEN 

Onderwerp: 

BIJLAGE A, behorende bij 

notulen SOe vergadering 

ICI, 
nr. S82/003/2/I'-i4.3 

d · d · 2 9 N 0 V. 1982 

.ll.ctie 
door: 

Stand van zaken/actie: 

Toegangsregeling opsporings- HAIVLAS 
ambtenaren Wet verontreini-

Coördinatie totstand
ko~ing landelijke 
regeling. ging oppervlaktewateren. 

Vragenformulier Inter
faculteit T.H. Delft. 

Dreiging tegen Neder
landse Antillen. 

HAlVLAS Instellen onderzoek. 

ALLEN Commentaar leveren. 
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Onderwe rp : 

Vertrouwensfuncties. 
50.2.2 

Ontvangen van RVD van 
knipsel s uit provinciale
en internationale pers 
moet worden betaald. 
50.5.1. 2 

BESLUITEN 

I } , I f 

BIJLAGE B, behorende bij 

notulen 50e vergadering 

ICI , 

nr . S82 / 003 / 2/ l "tl.f3 

d • d . 2 9 N 0 V. 1982 

I ' 

Besluit: Actie door: 

Schriftelijk de mening van 
de Leden van het ICI aan 
HAIVMS te doen toekomen. 

Elk der staven toont voor 
zich de wenselijkheid aan 
de knipsels te blij v en 
ontvangen. 

GEHEIM 

H-S I DS 

ALLEN. 




