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van Staven/Bevelhebbers 

Uw brief Uw kenmerk Ons nummer Datum 

Onderwerp 

·S84/003/ 4/2.855 

NOTULEN 

van de 64e vergade r ing van het Inter
service Comité Inli chti ngen en Veilig
heid, gehouden op 15 a ugustus 1984. 

AANWEZIG: 

KTZ 
KTZ 
KOL 
LKOL 

R.J. HEKKING 
S. W. VAN IDSINGA 
A.W. SCHULTE 
L.H.H. KUIPÉRI 

- HAIV-DS (Voorzitter) 
- HAIVMS 
- HAlVLAS 
- PHAIVLS 

1. voorzitter opent de vergader ing om 13.30 uur. 

2. AGENDAPUNT 2.b. Notulen 63 e vergadering. 
Ref.: S84/003/4/2000 
Notulen worden goedgekeurd en vastgesteld. 

3. AGENDApunt 2 . c . NSA- s chap (militair). 
Ref.: SN83/1018/4/ 1620 

SN83/1018/4/3345 

· 1 0 SEP. 198't 

De problematiek ge s t el d i n referten wordt in extenso besproken. 
Daarnaast wordt rekening gehouden met het feit dat in het CVTN
overleg is gesteld dat h e t ''militaire deel" van het NSA-schap 
niet door de BVD behartigd dient te worden. De vergadering komt 
eensternmig tot d e c onclus ie dat: 
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- het NSA-schap civiele en militaire kanten kent die vol
gens afspraken in het CVIN gescheiden dienen te worden; 

- e r b i j de zgn B-diensten zowel in het beleidsbepalende 
al s uitvoerende vlak behoefte aan coördinatie bestaat ; 

- he t in f ormeel overleg blijkbaar voorziet in de beleids
coördi natie; 

de coördi natie in het uitvoerende vlak leemten vertoont; 

- een s che i ding tussen de coördinatie in het beleidsbepa
lende e n u i tvoerende vlak niet wenselijk is; 

- er ve r s ch illende mogelijkheden ZlJn om deze coördinatie 
in "één h and onder te brengen" : 

- er niet voldoe nde f e iten-materiaal aanwezig is om een 
verantwoorde ke uze in deze te maken. 

Dientengevolge wordt be s loten de B-diensten op te dragen 
in het ISCV een verz ame lopgave samen te stellen van alle 
militaire aspecten van het NSA- schap , uitgesplitst in het 
beleidsbepalende e n u i tvoerende vlak. 
Met deze gegevens z a l overle g me t de BVD worden gepleegd. 
Na bereikte overeen stemming over afsplitsing van het mi
litaire gedeelte z a l n a der worden ingegaan op de vraag 
welke instantie o f f unctionaris met de coördinatie van 
het militaire deel z a l worden belast. Bovendien zal in 
afwachting van de ze beslissing worden bewerkstelligd dat 
PHAIVDS als toehoorder deel z a l n emen aan het informeel 
overleg . 

4. AGENDApunt 2.d . Attaché-bestand. 
Ref.: 884/ 085 / 4/ 1606 . 

Door tijdgebrek is geen verzamelstaat van de opgaven van 
de drie krijgmachtdelen op gesteld . Nie t tegenstaande dat 
kan het onderwerp gedegen worden b esproken. Besloten wordt 
het COCSB in te li chten dat in v e rge lijk met het vorig 
jaar geen noemenswaardi ge s t a ndpuntswijzigingen hebben 
plaatsgevonden en er geen r e d e nen zijn om in het huidige 
bestand wijzigingen voo r te stellen. Voorzitter zal alsnog 
verzamelstaat aan leden a anbieden. 

5 . AGENDApunt 2. f . Wijziging MILAT-instructie 
Ref .: 884 / 191/4/2 364 

De voorgestelde wi jziginge n s tuiten niet op bezwaren. 
Voorzitter zal ech ter def initieve standpunt van KL 
afwachten alvore n s verd e re actie te nemen. 

6. Mededelingen 

CONFIDENTIEEL 
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6. Mededelingen Voorzitter. 

SHAPE intel conferentie (2-3 oct 84) zal worden bijgewoond 
door~ 

HAIVDS 
HA I VLAS 
HAIVLS 

7. Rondvraag 

HAIVMS geeft overzicht en achtergronden van: 

a. kaping van vliegtuig te Curaçaoj 

b. inzet Nederlandse mijnenvegers in Rode Zee. 

HAIVLAS vraagt wanneer de behoefte aan een grotere militaire 
inbreng in het COCOM-gebeuren aan de orde wordt gesteld. 
Voorzitter stelt dat het CVIN, - na behandeling van de wets
artikelen - hiervoor het goede forum is. Hij zal de zaak 
bewaken. 

PLHAIVLS gaat in op de problematiek van de "civiele vlucht 11 

die een Sovjet~russische militaire helicopter (deelnemer 
aan luchtvaartshowin UK) boven Nederland maakte,waarbij veel 
militaire doelen werden overvlogen. 

8. Niets meer aan de orde zijnde wordt de volgende 
vergadering gesteld op donderdag 13 september 13.30 uur 
en wordt deze vergadering ten 16.45 uur gesloten. 

CONFIDENTIEEL 
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CQNFIDENTIEE~IJLAGE A, behorende bij 

ACTIEPUNTEN 

Onderwerp: Actie door: 

NSA-schap HAIV/DS 

Attaché-bestand HAIV-DS 

notulen 64e vergadering ICIV 
nr. S84/003/4/285S 

d . d . 1 0 SE P. 1984 

Stand van zaken/actie: 

Bewerkstelligen dat PHAIV/DS 
als toehoorder aan het in
formeel overleg kan deel
nemen. 

Leden verzamelstaat aan
bieden. 

CONFtDENTIEEL 



Onderwerp: 

NSA-schap (militair} 
64.3 

CONFIDENTIEEL BIJLAGE B, behorende bij 
notulen 64e vergadering 
ICIV, 
nr. S84/003/4/2Sss 

d · d · 1 0 SEP. 1984 

BESLUITEN 

Besluit: 

ISCV wordt opgedragen 
verzamelopgave samen 
te stellen van alle 
mil. aspecten van het 
NSA-schap, gesplitst 
in beleidsbepaling en 
uitvoering. 

CONFIDENTIEEL 

Actie door: 

ISCV 




