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4. AGENDAPUNT 2d. Mededelingen Voorzitter. 

4.1. Voorzitter reikt een voorstel defensiestandpunt (SN83/ 
/1018/3/3461) op de Nato questionnaire vervat in Annex to 
AC/35-WP/125 dd. 24 juni 1983 aan de leden uit. Het Committee 
verklaart zich accoord. BVD zal overeenkomstig worden inge
licht. 

4.2. Reisbeperkingen militairen.Een concept-regeling voor bur
gerambtenaren ligt thans bij de 2e plv. s.G. terwijl een con
cept nieuwe regeling door HAlV-DS is opgesteld (S83/156/3/3387 
dd. 27 juni 1983). HAlVLAS zou voor een verdere uitwerking zorg 
dragen. Door de Sectie Veiligheid van AlVLAS werd terzake af
wijzend geadviseerd. 
HAlVLAS geeft in een aantekening zijn visie . De door hem voor
gestane systematiek wordt onderschreven. 
Besloten wordt, dat HAlVLAS conform deze aanwijzingen een nieuwe 
concept-regeling zal laten opstellen, welke dan de basis zal zijn 
voor nader overleg in het ISCV. Het daar ontworpen ontwerp zal 
vervolgens aan het ICIV worden aangeboden. Indien dit comité met 
het ontwerp accoord gaat zullen de juridische en politieke aspec
ten door andere specialisten worden beschouwd. 

4.3. Het milatbestand. Voorzitter doet verslag van de stand van 
zaken aan de hand van het verslag CDB 15/83 dd. 6 juli 1983. 
Terzake van de bezetting van de post Jakarta moet overleg plaats 
vinden met de Ministeries van EZ en BuZa. Een nieuwe post KAIRO 
zou moeten worden ingesteld met mede-acreditering te ANKARA, on
der beëindiging van de mede-acreditering te TEHERAN. Voor Saoedie
Arabië en Athene moet een nieuwe nota worden gemaakt. 

Sn AGENDAPUN7 2c. Rondvraag. 

5.1. HAlVLAS deelt mede, dat Milat Venezuela heeft gevraagd om een 
aantal militaire voorschriften over o.a. psychologische oorlogs
voering en nachtelijke operaties. Het advies van marinezijde -
luidde afwijzend. Comité steunt deze mening. HAlVLAS zal conform 
reageren, maar en mogelijk wél wijzen op eventuele mogelijkheden 

1 . ~C!.. .•.,., } bij de Nederlandse industrie. 
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· , 5.2.1. HAIVMS Een bottelier I van Surinaamse afkomst gaat met 
kJ_ ~"[verlof naar Suriname. Hij heeft hiervoor toestemming gekregen 
4l· k ~~~. en de Ambassadeur te Paramaribo zal. op de hoogte worden gesteld. 

b k. ~ ~ 5.2.2. VRIJ NEDERLAND zal deze week terugkomen op Suriname (affaire 
~ / VALK). 

5.2.3. Van Min BuZa werd afschrift ontvangen van bericht aan ver
tegenwoordiger te Sa 'na (Noord Yemen) over eventuele activiteiten 
van Nederlandse zijde inzake mogelijkheden tot militair/industriële 
samenwerking. 

5.2.4. Bij nabesprekingen van de onlangs gehouden oefening "Balt
Ops" werd vastgesteld dat de Sovjet surveillance zeer intensief 
is geweest. vs hebben aangeboden alle beschikbare informatie in 
deze voor analyse beschikbaar te stellen . Ook in het algemeen 
blijkt een grotere Amerikaanse bereidheid inlichtingen materiaal 
te leveren. 

5.2.5. HAIVMS uit ZlJD bezorgdheid over de ontwikkeling van de 
betrekkingen tussen Argentini~ en hili. Een g wapende confron
tatie mag hier niet worden uitgesloten. 
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5.3.1. HAIVLS heeft vernomen, dat het Physisch Laboratorium 
van TNO een begin gaat maken met de bestudering van satellie
ten. Hierbij zou steun zijn gevraagd van defensiezijde . HAIVMS 

1 , ,, zegt hierover niets vernomen te hebben, en geen contactpersoon 
)e "b~~l,.:. te hebben aangewezen. .. k w.J.J.• 
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~&.Q.'\.v..~ 5.3.2. HAIVLS heeft de "Gronèlslagen Defensiebeleid N.A ... van 
~~ W ~-- CMS ontvangen en spreekt zijn bevreemding uit dat in het 11 drei

,.. u .. ~o a gings - gedeelte .. - weliswaar geringe - wijzigingen zijn aange-
l bracht zonder medeweten van het ICIV. HAIVMS zal e.e.a. nagaan. 
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6. AGENDAPUNT 2f. 

Als datum voor de volgende vergadering van het ICIV wordt 
woe nsdag 7 september, 14.00 uur vastgesteld. 

7. Voorzitter sluit om 16.20 de vergadering. 

VERZE~DLTJST : 

HAIV HS 
HAIV LAS 
HAIV LS 
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HAIV 
AIV-A 
I.A.A: 
Vz en leden COCSB 

·CONFIDENTIEEL 



co , 

~~urr~er: 

56.4.2. 
- . . __, .., , ..,_-. .,r ".....,--

- ~t--- L.. C.-- c..; __ 

co 

F· DE · 'TIE EL 
B:JLASE A, behorende bij 
Lo~ _e~ 56e 7ergadering 
:c:7 
:::-. S83/ J3/3/3o2f 
dd. 2 

6. !83 

Stand van zaken/actle: 

ontwerp opstellen 
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