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Ministerie van DefensieCQNFIDENl-iEEL 
Defensiestaf St b6 _ <P&·:t f t ~~ &><i'

'2 cY-<---t __ J3 

Postbus 20701 Aan: Zie verzendlijst. 
2500 ES 's-Gravenhage 

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

Uw brief Uw kenmerk Nummer Datum 

5 B3joo3/3f/Y9.3 , 7 APR. 1983 
Onderwerp 

.53e vergadering ICI. 

AANWEZIG: 

KTZ 

KTZ 

KOL 

KOL 

MAJ 

R.J. 

s.w. 

A.W. 

H.F. 

HEKKING 

OOTULEN 

van de 53e vergadering van het 
Interservice Corràté Inlichtingen 
gehouden op woensdag 30 rraart 1983. 

- H-SIDS (Voorzitter) 

VAN IDSINGA - HAIVMS 

SGIDLTE - HAIVLAS 

ENKELAAR - HAIVLS 

B.C.J. BACOOFNER - SIDS-B (Secretaris) . 

1. Voorzitter opent de vergadering om 13.30 uur. 

2. Aangezien een der leden wegens verplichtingen elders de vergadering 
slechts ten dele zal kunnen bijwonen, wordt van de agenda volgorde afgeweken. 

3. AGENDAPUNI' 2. d. Wi i ziqing sarrenstelling kri j gsrrachtintsum. 

Referte: 883/003/3/674 pt 6.3. 

3. 1. HAIVLS is van 

Bijlagen Bezoekadres 

Plein 4 
's-Gravenhage 

C'"' tr· ,r: 
Verzoeke bij beantwoording datum, nummer e dè.we~~p ~ -.,e~J; 1 

Doorkiesnummer 
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3.1. T!AIVJ...~S is van rrening, dat de indcüing naar geografische gebieden 
aanLrekkeljjk lijkt, maar dat als gevolg daarvan de verschillende 
onderwerpen door het. gehele intsurn dreigen te lopen, hetgeen 
de leesbaarheid niet ten goede zal korren. Hij heeft claaran een in
deling naar onderwerpen opgesteld , die hij aan Voorzitter en leden 
ui·treikt. 

3. 2. Volgt verdere discussie waarin Voorzitter bepleit, het aantal "hoof
den' ' beperkt te houélen en niet verplicht. 

3.3. Besloten wordt m.i.v. 19 april de samenstelling van het intsum zoals 
voorgesteld door Voorzitter in beproeving te nemen. 

4. AGENDAPUNT 2.c. Verlof en bewegingsvrijheid militairen in het buitenland. 

Referte: 583/ 156/ 3/ 338 , dd 27 januari 1983. 

4. 1. Voorzi·tter schetst de voorgeschiedenis van dit onderwerp en geeft een 
teelichting op zijn voorstel, vervat in referte. Voorliggende gedach
te daarbij was vooral de splitsing in "WP en "niet-WP". 

4. 2. HAlVLAS stelt een geheel nieuwe opzet voor, waarin het ver lenen van 
toesterrming tot het bezceken van bepaalde landen rreer zal afhangen 
van de individuele omstandigheden van àe aanvrager, waardoor een be
tere vonn van veiligheid kan worden bereikt; hij zal dit doen uit
werken in coördinatie rret de secties veiligheid van de andere krijgs
machtdeelstaven en te zijner tijd aan Voorzitter en leden voorleggen. 
Aldus wordt besloten. 

5. AGENDAPUNT 2. b. Notulen en actiepunten van de 52e vergadering van het ICI. 

Referte: S83/003/3/674, dd 23 februari 1983. 

5.1. Notulen worden goedgekeurd en vastgesteld. 

5.2. Actiepunten 46.4.2, 51.6.3, 52.6.3, 52.7.3.1 , en 52.7.3.3 zijn afgevoerd. 

5.3. Actiepunt 46.4.2. 

Actiepunt 51.6.3. 

Actiepunt 52.6.3. 

Actiepunt 52.7.3.1. 

Actiepunt 52.7.3.3. 

Brief rret uitgangspunten werd door HAlVLAS aan 
Vz en leden gezonden. 

Advies werd aan COCSB verzenden. 

M.i.v. 19 april zal de ontworpen procedure worden 
beproefd. 

Inhoud van gewraakte brief blijkt correct te ZlJn 
en verdere actie wordt niet nodig geoordeeld. 

Is door HAIVLS afgedaan. 
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. . 



ï. 

co FIDE1 !Tl-- c:~ 

splonaoe::aken en andere belangrijke 

h--0.~ .:1eelt r:ede àat BLS terzake een brief aan on&=rccmnandanten k" 
heeft opgest::~ , die e -entuele p....roblerren ge..11eel cndervangt. Een ropie 
a... de b::le::: ..::e2.J<t rn.~ cit:: aa: "z en leden, als rrogelijk vuorbeeld 
UL de a.ièe.._--e b21.:elhebbers. 

Re-=a-te: _--a:t:.eker cl. =-~rrD _ .44/ (CCNFI) d 18 januari 1983. 

1 . _. tc:e , dat er op .. februari 19 83 over leg ~ft plaatsge-
de S:::o::den ;an de Secties "eiligheid der krijgsrracht

~eelsta t~ a: èe B".:::. Dit:. h2eft geleid tot een taak\;erdeling. 

ï. -· ~eï: CJ:1i-c.é ste.-:-tt r12-:: de taa;0:erdelir:g iJ: .. , maar stelt dat de inspec
ues dier .er plaat:.s t::e inde.:n dcor àe dief'.sten , in sarrenv.erking reet 
de B'iD. EI rroet geer: :-a.ndaat aan àe B~-::::> kaTEl"'l • 

. 3. E~.i-E ~aaçc, of er l:X>r de ir-...sp:;ct:ies ee..l"l vaste p_roceè.ure 'bestaat. 
"oo:::-zlcte.:- an-c..arè- h~ erop te\-e~w..gend. 

Gebl ' . ~ .., .l.. b T1\4C l . :rit i+- -1-,.-...1 . . -& - geb. ed (.; . .i. 2.;·er... l~ c.a~..- !'iED -J .u·u ~- ac---l _ e_~..- orh .. .t-J OOlt:: op .4:..__ l • 
r:='i.Jèe."'lS : 7-Xtex 8 -:e_rd ee.": ge· 'i.J ::igà sys1:.eem tep...roefà. Een nieuw-e, 
-e.::eer_vot.:.à.J..gde :M2 ló- _s LTJ. "'Orba..relding. cp _::: april is er een 
bi.~ eer ~T.Jt~"C in Bru.sse_ o :er res..L..L.at:.en tijdens -iLte..x 83. .,.corzitter 
:.eer:-c, è.a-c biJ or:ts-cer: ten_:_s -a: de \-aste vertegenw1X>rdigers ·I àeze 
keer gee..: -ertegen- roordiqi_ng "Cr- _on NL noàlg is. en zal HP.M.V ver
:::oe.::-er_ deze oi.jee!"...,·arst te (doen biJwoner.. 

8. 2 . ~ t..lat ccnfere..•-rc.i.e. 

_q]_s pe.::-_:_oc.e 'OOr de conferen-cle is :-astg::;steld 17 t/~ _l oktol:er 1983. 
- : is !:ei: rege_lflg be ..... as-c. Ee.TJ. aar:tal te t:ehandelen cnderwerpen werd 
\-oo.:-lopig c.stgest:.eld. CDrzitter ziet suggesties in deze gaarne te
ge.--oet::. R.~:-:M3 signaleert, dat tijdens voriç;e conferentie voor deel
ner:ers te · reyi g tijd :as roer o 'er-eg cnderling en rret hun krijgs
!l'Bc.l:täeel. H..;..L[\L:'\5 :indt/ dat:. l:X>!:" onderling overleg een halve dag 
zu · rroe-ce.'"'l worde..1 uitgeLrokken eL dat uitgebreidere tezceken aan c:E 
,-rrijgsr~Ec.~t:Je_e..J. buite:.! de coo-=e!:'e!·-rc.ie ~oude..l"l rroeta_ vallen. 

9 . _ \.Clenàap~-c 2 . h. Rand :-raac. 

9 . _. 1. HA::VL~ heeft \'ël!l I:efat Bonn klacht ontvangen over rechtstreeks 
aa_ he.-rn ger:-ichte corresponde..1tie \CD LG Is, inzonderh:üd I:X}.1 en 
.:-::-aagt Zlch af o= dit juist is. ·CXJrzitter stelt dat dit niet de 
juis-ce gang :B.D. z&-e...l"l is. P.ij "al re zaak ter hand nerren. 
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9 . 1 . 2 . Een tweede klacht van ~fat Borm betreft het niet op ~ hoogte zijn 
van èezoeken van Mindef en Stasdef aan de BRD. Voorzitter deelt rrede , 
dat deze anstandigheid inmiddels is ontdekt en opgelost . 

9 . 1 . 3 . HAlVlAS i s bezig instructies voor Larrats op te stellen . Hij vraagt // 
z i ch a f wat zij doen in (X)rlogstijd/bijzondere arstandigheden . f/ 
HAIVMS zal nagaan of door de Marine iets is geregeld. 

9 . 2. 1 . HAIVMS doet vers lag van een door hem ornlangs aan Griekenland gebracht 
tezoek. Hij rrerkt op , dat de door de P..ssistente Iefat aldaar getroffen 
reÇJelingen en voorbere idinÇJen perfect in orde waren . 

9 . 2 . 2 . .015 ontving van Ir Lafeber, lid NJA een brief :rret vragen over WP 
narine bewapening. HAIVMS l egt een door hem opgesteld concept ant
vloord V(X)r dat in afschrift aan defensiestaf zal worden verzonden . 

9 • 2. 3 . HAIVHS stel t voorzitter en HAlVLAS een aantal pliDten van kritiek op 
het Inlichtingenbehoefte plan ter hand, rret het verzoek deze te be
kijken en voorbereid te zi j n op behandeling tijdens eerstkorrende ver
gadering C"VIN . 

10 • }lJJE!IDA.PUNT 2 • i . 

Als datum VCX)r de volgende vergadering van het ICI wordt vastgesteld 
woensdag 4 rrei an 13 . 30 uur . 

11. VCX)rzitter sluit de vergadering om 16. 05 uur. 

Verzendlijst : 

Aan : 

Hoofa Afdeling Inlichtingen e n 
?eiligheió Marinestaf 

Hoofd Afdeling Inlichtingen en 
Veiligheid Landmachtstaf 

Hoofd Afdeling Inlichtingen en 
VPiligheid Luchtmachtstaf 

Intern : 

H-SIDS 

SIDS-B 

I . a . a .: 

Voorzitter en Leden COCSB 

.. 



Nurmer : 

51 . 6.5 . 

52.4.1. 

( 53. '8. 2. 

53. 9.1.1. 

O:lderwerp : 

Instituut Clingendael. 

Ver lof rnili tairen in 
bui tenland . 

Mi lat Conferentie 83 . 

Rechtst:rEËkse corres
pondentie aan D=fat 
Bonn. 

ACTIEPUNTEN 

Actie door: 

H- SIDS 

HAIVIAS 

HAlV ' s 

H-SIDS 

Bijlage A, rehorende bij 
notulen 53e vergadering 
ICI 
nr. 883/ 003/ 3/ /v !7 ~ 
dd. 2 7 APR. 1983 

Stand van zaken/ actie: 

Onderwerp bewaken en beant
woording Kamervragen afwachten 

Opstellen van ontwerp nieuwe 
regeling. 

Voorstellen te rehandelen on
derwerpen indienen bij H-SIDS .. 

Regeling treffen, dat alle pos
van 11Mindef.. via SIDS loopt. 




