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NOTULEN 

van de Sle ve r g a d ering van het 
Interservice Comité Inli c ht ingen 
gehouden op woensdag 12 j anu a r i 
1983. 

HEKKI1:ïG - H-SIDS (Voorzitte r ); 

VAN IDSINGA - HAI VMS; 

SCHULTE - HAIVLAS; 

ENKELAAR - HAIVLS; 
,., 

MAJ B. . J t BACHCFNER - SIDS-B (Secre t aris). 

l. Voorzitte~ opent de vergadering om 14 .00 uur. 

Datum 

0 1 FEB. t983 

2. AGENDAPUNT 2b. Notu len en actiepunten van de 5 0e v ergadering 
van h e t ICI. 

Referte: 882 / 00J / 27144 3, d.d. 29 novembe r 1982. 

2.1 . Notulen worden goed gekeurd en vastgesteld. 

2 . 2 . Actiepu nt 46. 4 .2. Het o ver l eg is inmiddels afgerond, en een 
un i forme r e geling is in con cept gereed. De uitreiking van 
toegangs b ewij z en aan niet - de f ensiepersoneel is uiterst be
perkt geh ouden. 
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ACTIE IIAIVLAS zal de overeengekomen uitgangspunten schriftelijk 
Il AIVLAS aan Voorzitter en overige leden zenden. 

ACTIE 
HAIVMS 

ACTIE 
H-SIDS 

2. 3 . Ac t i e punt 49.12.2.1. Na onderzoek blijkt, dat door de 
i nte runive rsitaire Interfaculteit van de T.H. te Delft 
een v e rzoe k a an BLS werd gericht tot medewerking aan 
ee n e nquete in Noord Brabant en Noord Holland. BLS ver
l eende schriftelijk toezegging tot medewerking. HAIVMS 
is hie rme e minder gelukkig omdat de T.H. zich met deze 
11 Vri j brief 11 ook tot de Commandant Maritieme Middelen 
Texel gewe n d hee ft. Besloten wordt, dat in de toekomst 
in voorkomend ge val vooroverleg met overige krijgs
machtdele n zal plaatsvinden. 

_3. AGENDAPUNT 2c . Dreigi ng tegen de Nederlandse Antillen. 

3.1. Het commentaar van IIAI VLS werd door CMS overgenomen. 
Aangezien laatstgeno e mde ook bernerkingen ontving van 
zijn Commando ter plaatse , zal een aangepaste versie 
van het document aan Voorzit ter en leden ter goedkeu
ring worden gezonden. 

4. AGENDAPUNT 2d. Personeelsbezett ing militair bureau 
Ambassade WARSCHAU. 

4.1. Voorzitter leidt zaak in en vat kort samen, waarom he t 
hier gaat~ De vra~g is afkomstig van het Hoofd van h e t 
bureau :n zijn kwaliteit van Lumat; het kernpunt is: 
kan/moet secretaresse worden ve rvange n door een militair . 

. 2. a discussie v1ordt besloten dat Voorzitter te bestemder 
plaatse zal \.enbaar maken, dat het Comité een derge
lijke vervang1ng om diverse red e nen voorlopig niet op
portuun acht . HAlVLAS en HAI VLS zullen van te voren het 
~oncept van voorparaaf voorzien. 

5. AGENDAPUNT 2e. Inlichtingen beho e fteplan 1982/83. 

5.1. Voorzitter heeft aan de hand van het door het COCSB 
tijdens de 1079e vergaderi n g d d 4 september 1978 goed
gekeurde Concept Defensie In licht i ngenbehoeften een 
nieuw concept voor bijlage C van het Inlichtingenbe
hoeftenplan 1982/83 opgeste l d . 

5.2. Na enige wijzigingen wo r dt dit goedgekeurd. Voorzitter 
zal deze versie aan Coördinator aanbieden. 

5 . 3. Daarnaast zullen leden e lk voor hun krijgsmachtdeel 
nagaan in hoeverre h un di e nst in deze behoeften voor
ziet, en zich beraden hoe zij hun eventuele wensen aan 
de IDB zullen kenbaar mak e n. 

6. AGENDAPUNT 2f. 
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6. AGENDAPUNT 2f. Mededelingen Voorzitter. 

6 .1. Van Defat DAMASCUS werd het verzoek ontvangen hem de be
sch ikking te geven over een afsluitbare ruimte voor over
z ich tskaarten e.d. HAlVLAS zal hierop actie nemen. 

6 . 2 . Van SHAPE werd een bericht ontvangen, dat er op 13 en 14 
septe mber 19 83 wederom een Cl en Security Conference zal 
z i jn . Vo o rzi tte r vraagt deelname nauwkeurig te bezien en, 
waar mogeli jk, te beperken. 

6 . 3 . Blijkens een b rief van de Ambassadeur te KAlRO is deze ge
porteerd voor accreditering van een NL Defat aldaar. Na 
korte dis c us si e wordt besloten de brief voor commentaar 
naar de krijgs machtdelen te zenden. 

6.4. Jaarprogramma Defa t BELGRADO. (BriefC82/481 dd 8 dec '82). 

6 . 5 . 

Defat gee ft aan dat Athene 25% van zijn tijd vraagt. 
Gezien het belang voor d e KM wordt dit aanvaardbaar geacht. 
Voorzitter is van mening d at de activiteiten van Defat's 
echtgenote als in het jaarp r o g ramma aangegeven, voor Defat's 
verantwoording komen, wat aan hem kenbaar zou moeten worden 
gemaa>t. Beantwoording zal door HAlVLAS worden overgenomen. 

Ins ti tuut "IClinqendael " . 
Aan de hand van een brief van CLAS aan de Directeur van 
het l~stituut (50.543/2/ IJ dd 23 dec 1982) wordt na dis
cussie besloten, dat - zoa ls overigens uit bovengenoemde 
brief Yan worden ge:ezen - zol a n g terzake van personele
en docwue~tenveil~ghei d niet a an de vigerende veiligheids
eise.!..t kar -•orden voldaan, geen geclassificeerde informatie 
ka. worden verstrekt. Voorz itt er zal, bij de Directeur van 
1et Instituut informeren na a r de stand van zaken. 

7. AGE 7 DAPUNT 2a. Rondvraag. 

7.1. HAIVMS. Aangezien thans CMS ook bij de ontwikkelingen in 
SüRINN~E is betrokken ontvangt HAlVMS nu ook de berichtge
ving van en -ia Buza . Hij wil signaleren, dat deze bericht
geving qua be.andeling veel te wensen overlaat. Het gaat 
hier. om informatl e van zeer vertrouwelijke en voor de bron 
zeer kwetsbare aard, die op me e r dan 50 copieën wordt ge
distribueerd. HAlVIv!S za l d it ook in het CVlN naar voren 
brengen. 

7.2. In het kader van "Augmenting lntelligence Staffs at MSC/PSC 
level" werd ln april 1982 aan SHAPE/ACOS/INTEL als 11 point 
of contact" opgegeven Kapitein Werger van de CLS (AIV). 
Deze oplossing is niet bevredigend. Besloten wordt dat HAlV
LAS en HAlVLS i n ond erling overleg een regeling zullen tref
fen . 

8. AGENDAPUNT 2h. 
Als datum voor de v ol gend e vergadering van het ICI wordt vast
gesteld woensdag 9 feb ruar i 1983 om 14.00 uur. 

9. Om 17 . 00 uur slu it Voor zitte r de vergadering. 
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BIJLAGE A, behorende bij 
notulen Sle vergadering 
ICI 
Nr. 83/00~/ -Y~ Jo 
d.d. 0 1 FEB. 1983 

ACTIEPUNTEN 

Onderwerp: 

Toegang ambtena
ren Wet Veront 
reiniging Opper
vlaktewateren . 

Dreiging tegen 
N.A. 

Actie door: 

HA I VLAS 

HAIVMS 

Inlichtingenbe- HSIDS 
hoefteplan. 

Verzoek Defat Da- HAIVLAS 
mascus afsluit-
nare ruimte. 

M l ' . k' . d r_oge_2..J, .cej_ 
accreditering NL 
De fat ·::e Kairo. 

JaarprograwEa De
fat BELGRliDO. 

HAIV's 

HA I VLAS 

;: A1 gmen::ing Intell. HAIVLAS 
Staf±s at l'liSC/ PSC HAIVLS 
level". 

•: --, ~ ' . ... t .• . . 
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Stand van zaken/actie: 

Te hanteren uitgangspun
ten aan Vz en leden be
kend maken. 

Aangepaste versie aan 
Vz en leden ter goed
keuring zenden. 

Gewijzigde redactie Bij
lage C aan coördinator 
aanbieden. 

Verdere afdoening. 

Formuleren standpunt 
terzake en aan Vz doen 
toekomen. 

Reactie aan Defat opstel
len. 

Onderlinge regeling tref
fen voor point of contact. 



Onderwerp : 

Toegang ambtenaren Wet 
Verontreiniging Opper
vlaktewateren. 
46.4.2. 

(_nstituut Clingendael. 
51.6.5. 

Militair bureau Wa=schau. 
5::. 4 

c ... 

BESLUITEN 

BIJLAGE B, behorende bij 
notulen Sle vergadering 
ICI 
N r . s 8 3 I o o 3 I 31 3 t 0 

d · d • 0 1 FEB. 1983 

Besluit: Actie door: 

Er zal een aantal over- Allen 
eengekomen uitgangspun-
ten worden gehanteerd. 

COCSB te adviseren geen HSIDS 
ge classificeerd materiaal 
bes chikbaar te stellen 
zo l a ng t e rzake van perso-
nele en documentenveilig-
heid n i et aan de vigeren-
de ve i ligheidseisen kan 
worden vo l d aan. 

Niet in t e g aan op voor- HSIDS 
stel, burge r door mili-
tair te ve rvangen. 
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