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Defensiestaf 

Postbus 20701 
2500 ES 's-Gravenhage 

Telefoon 070-72 27 22 
Telex 31337 MVD/GV/NL 

Aan: Zie verzendlijst 

Uw brief Uw kenmerk Ons nummer 

Onderwerp 

52e vergadering ICI. 

AANWEZIG: 

KTZ R.J. REKKING 

KTZ s.w. VPJ;J IDSINGA 

KOL A.W. SCHUL TE 

KOL H.F. ENKELAAR 

MAJ B.C .J. BACHOFNER 

. s 83/003/3/6 t 4 

NOIULEN 

van de 52e vergadering van 
het Interservice Comité Inlichtingen 
gehouden op woensdag 9 februari 1983. 

- H-SIDS (Vcxxzitter) 

- HAIVMS 

- HAIVLAS 

- HAIVLS 

- SIDS-B (Secretaris) . 

l. Voorzitter opent de vergadering om 14.00 uur. 

cns -

Datum 

2 3 FEB. 1983 

2. AGENDAPUNT 2b. Notulen en actiepunten van de Sle vergadering van het ICI. 

Referte: S 83/003/3/370 dd l februari 1983. 

2.1. Notulen worden goedgekeurd en vastgesteld. 

Bijlagen Bezoekadres 

Plein4 
's-Gravenhage 

r·-- .f"' -~ 

2.2~ Actiepunten 50.3.2, 

Doorkiesnummer 

c; Verzoeke bij beantwoording datum, nummer en onderwerp te vermelden. 
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2. 3. Actiepunt Sl.S. Dcx:>r H-SIDS bij coördinator i .. gediend. 

Actiepunt 51.6.1. D:x>r HAI\iLAS geregeld. 

Actiepunt:. 51.6 ...... Is door HAIVI.AS afgedaar1. 

Actiepunt 51.7.2. Is bij HAlVLAS 1n behandeling 

3. AGEI\lDAPill\lT 2c. Dreiging tegen de _ ederlandse Antillen. 

Referte: Revaluatie dreiging NA van AIVHS (ongenurrnnerd) dd 19 januari 1983. 

3 .1. HAI'RvlS deelt mede 1 dat hem van de zijde van HAlVLAS en HAlVIS geen op

en/of aanmerkingen hebben bereikt. 

3. 2. Besloten wordt 1 dit document formeel goed te keuren en tevens te beschou\ en 

als een ''upjate" van de dreiging in Defensiegrondslagen _ -eaerlandse Antillen 

4. AGENDAPUNT 2d . Verlof en bewegingsvrijheid militairen lD het buitenland. 

Referte: S 83/156/3/338 dd 27 januari 1983. 

4.1. HAlVLAS heeft zich nog geen mening kunnen vormen over inhoud en consequen

ties van bij referte voorgestelde wijzigingen. 

4.2 . HAIVLS geeft als ZlJn mening, dat hij geen aanleiding ziet, 
de bestaande regeling te veranderen, omdat hij zich daarin 
goed kan vinden. 

4.J. Besloten \vordt
1 

de behandeling te verschuiven naar de eerstkamende verga

dering . Voorzitter zal intussen de juridische consequenties van eventuele 

wijzigingen doen bezien. 

.. 
5. AGENDAPUNT 2e. Accreditering milat te K~IRO. 

Referte : S 83/085/3/140 1 dd 14 januari 1983. 

5.1. Van alle leden werd reactie ontvangen op referte. Onverminderd de priori

teit die wordt toegekend aan PRAAG onderschrijft de vergadering de wense

lijkheid van een militaire post te Kairo. Indien noodzakelijk is het ICI 

bereid DEFAT PARM·lARIBO of ANKARA hiervoor in te leveren. De kosten, ver

bonden aan vestiging van een militair bureau te KAÏRO worden rna:nenteel 

door DFIBKL berekend. 

CQNFilJt:N Jlt ( 2. Besloten wordt, dat 
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5.2. Beslo:.en ;;.,Drdt, àat -/corzi':te~ een on~werp aan.tekeni.T'lg aan Vz CXX:SB 

z~ opstellen en deze ter goedKeLring aa~ de leden zal coezenden. 

6. AGC.:DJ....PU11':2 2f. î1ededelingen -lcor zitter. 

6 .1. 'Joorzitter reiKt aan leden een exe.:-r:plaar it ·1an de Air.erikaanse :perio

die~ SOi!IET AEROSPACE met het ?er zoek, na te gaan of deze publicatie 

dcor hun dienst ·r'lordt ont7anger., en of toezending op prijs zou worden 

gesteld. Indien ge-..,enst zal voorzitter vcor distributie zorgdragen. 

6.2. 'fan DELTAC?PD, een onderneming die o.a. toegangspassen maakt werden 

uitnodigingen 7cor een àe.rronstratie ontvaTigen. Voorzitter reikt deze 
aan leden uit. 

6.3. Voorzitter vraagt aandacht voor het wekelijkse krijgsmachtintsum. 

De huidige wijze van samenstelling komt hem niet optimaal voor. Sug
gestie is: 

sta7eP. zenden 's ochtens bijdragen aan H-SIDS, die het intsum aan de 

hand daarvan samenstelt. 's middags komen vertegenwoordigers bijeen 

om hun goedkeuring aan het intsum te geven. 

~oorzitter reikt leden een door hem in bedoelde Zln uitgewerkt voor

beeld uit en merkt op, dat de resultaten van een bij de geadresseerden 

gehouden enquete daarin zijn verwerkt. Besloten wordt, dat leden de 

gedane suggestie zullen bestuderen en hun mening binnenkort aan Voor
zitter zullen mededelen. 

7. AGE TIA.PUNT 2g . Rondvraag . 

7.1.1. HATW1S stelt de vraag, of te voren bekend was, dat het onderwerp 

Inlichtingendiensten op de agenda van de 2e Kamer stond. Voorzitter 

antwoordt dat het hier an de bet.anàeling van een wetsontwerp gaat en 

geeft een schets van 







Numner: 

46.4.2. 

51.6.3. 

51.6.5. c 
52.4.1. 

52.6.3. 

52.7.3.1. 

52.7.3.3. 

C. 

Onderwerp: 

Toegang ambtenaren 
Wet Verontreiniging 
Oppervlaktewateren. 

Accreditering NL rnilat 
te Kairo. 

Instituut "Clingendael". 

Verlof militairen 1n 
buitenland. 

Wijzigen samenstelling 
krijgsmacht intsurn. 

Brief NL Member Arrny 
Board MAS inzake "in
tegrated int. training". 

Verzoek Erasrnus Univer
siteit enquête electro
nische beveiliging. 
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AcriEPUNTEN 

Actie door: 

HAlVLAS 

H-SIDS 

H-SIDS 

H-SIDS 

HAIVMS 
HAlVLAS 
HAlVIS 

HAlVLAS 

HA I VIS 

BIJLAGE A, behorende bij 

Notulen 52e vergadering 
ICI 
Nr. S83/003j3/bj4 
d.d. 2 3 C'r:'"' ~(\.....,;-, . ;._:.;, - -'•; ) 

Stand van zaken/actie: 

Te hanteren uitgangspunten aan 
Vz en leden bekend maken. 

Aantekening aan COCSB concipiëren 
en aan leden zenden. 

Ontwerpen brief aan directeur ter 
aanbieding aan COCSB; deze aan 
leden ter goedkeuring zenden. 

Onderzoek doen naar juridische 
rnérites voorgestelde wijzigingen. 

Standpunt terzake van voorstel 
aan Vz kenbaar rna.ken. 

Nagaan hoe deze zaak 1n elkaar 
zit. 

CLS adviseren negatief te ant
woorden. 
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Onderwerp: 

Verlof militairen 1n 
het buitenland 
52.4 

Dreiging tegen de Nederlandse 
Antillen. 

BESLUITEN 

Besluit: 

Behandeling wordt naar 
volgende vergadering ver
schoven. 

Document wordt beschouwd 
als update van de dreiging 
in de Defensiegrondslagen 
Nederlandse Antillen. 

BIJLAGE B, behorende bij 
notulen 52e vergadering 
ICI 
Nr. S 83/003/3/674 
d.d. 2 r- r ,..,3 j re . ~t1 

Actie door: 




