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MINISTERIE VAN DEFENSIE 
DEFENSIESTAF CONFIDENTIEEL 

Nummer 

Onderwerp: 47e vergadering ICI. 

Bijlagen : Eén. 's - Gravenhage, 1 9 AUG. 1982 

NOTULEN 

van de 47e vergadering van het Interservice 

Comité Inlichtingen op donderdag 29 juli 1982. 

AANWEZIG: 

KOL 

KTZ 

KOL 

KOL 

LTZ 1 

H.F. ENKELAAR - H SIDS (Voorzitter) 

T. SLEESWIJK VISSER - HAIVMS 

A.W. SCHULTE 

J.E.M.H. VERZIJL 

W. DIEPERING 

- HAIVLAS 

- HAIVLS 

- SIDS C (wnd Secretaris) 

1. Voorzitter opent de vergadering om 14.30 uur en zegt dat 

dez e vergadering o.m. op dit tijdstip is gearrangeerd om 

gelegenheid te hebbe~ afscheid te nemen van HAIVLS. 

2. AGENDAPUNT 2b. Notulen en actiepunten van de 46e verga

dering van het ICI. 

Referte: S82/003/2/708 d.d. 6 jul 82. 

Notulen worden goedgekeurd en vastgesteld. Afgevoerd wor

den de actiepunten 45.6.3, 45.9.2. 

3. AGENDAPUNT 2c. Inlichtingenplan medio 82 - medio 83. 

Referte: a. COCSB d.d. 7 nov 77; 

b. idem d.d. 9 sep 78; 

c. CDS 78-200/13624 
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c. CDS 78-200/13624 d . d . 7 sep 78 ; 

d. 582/292/2/893 d . d. 21 jul 82 . 

3 .J. Voorzitter deelt mede dat op ref d HAlVLAS en HAIVLS 

geen v;ijzigingen hebben ·;oorgesteld , terwij l HAIVMS 

niet helemaal accoord kan gaan met enmele prioriteiten . 

la een langdurige discussie worden de volgende voorge

stelde wij~igingen in prioriteiten door het Comité over

genomen. 

a . In ptn 4, 5, 6, 7 en 9: 

(1) onder Afrika toevoE.:gen: "Oost/West Afrika ... 2" . 

(2) onder Latijns-Amerika doorhalen "Venezuela . . . 2" 

en toevoegen "Uoordelijk deel Latijns-Amerika . . . 2
11

• 

b. In pt 6 doorhalen rr l'lAVO-landen ". 

c. In pt 8 toevoegen "t1idden-Oosten (t.a . v. 8c en d) 

• • . 2" • 

d. De leden komen voorts overeen dat een extra z1n zal 

vlorden opgenomen , luidende : "De Hoofden Inlichtingen

diensten ~an de krijgsmachtdelen zullen in het kader 

van deze behoeftestelling zonodig prioriteiten verbij

zonderenu. 

3 . 2 . Op voorstel op HAlVLAS worden nog enige verfraaiingen 

aangebracht 1n oe concept tekst van de ota aan de 

Coördinator . 

3 . 3. Voorzitter zal ref d wijzigen zoals besloten door Comité 

en voor verzending zorgdragen. 

!-.GEl DAPUNT 2d. 
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4. AGENDAPUNT 2d. Betrokkenheid Inlichtingendiensten bij het 

E!anningsproces. 

Referte: 882/003/2/708 d.d. 6 jul 82, punt 9. 

4.1. Voorzitter licht met betrekking tot het onderwerp toe, 

dat de 11 Verklaring" van HAIVLAS intern bij de DS onder

werp van bespreking was geweest. Men vond dat de 11 Ver

klaring11 niet geheel recht deed aan de werkelijkheid, 

waarbij de inlichtingeninstanties een belangrijke bij

drage aan het NDPP leveren, nl.: 

a. In het kader van voorstudies werden de volgende voorstudies 

geactualiseerd: Nr. 2A 11 WP strategie", Nr. 20 "Waarschu

wingstijd11 en 2C ~~Milttaire appreciatie''; 

b. In de Grondslagen Defensiebeleid wordt in deel II een 

dreiging paragraaf in Hoofdstuk I als inleiding gege

ven (zijnde een samenvatting van relevante voorstudies), 

met daarna een paragraaf krachtsverhoudingen,waarschu

wingstijd, etc.; 

c. Tenslotte wordt in het Krijgsmachtdeelplan een naar 

het optreden van dat krijgsmachtdeel toegesneden drei

gingsevaluatie gegeven, welk weer deel uitmaakt van het 

Defensieplan; 

d. Voor de Defensienota is een dreigingsaspeet opgenomen 

in de krachtsverhoudingen paragraaf die is gebaseerd 

op de bekende NAVO-brochure,dit om zo kort na het ver

schijnen van deze publicatie, niet met wezenlijke ver

schillen te komen, die vragen zouden oproepen. E.e.a. 

is een politieke beslissing. 

4.2. Voorzitter is voorts van mening dat 1n hoeverre inlichtin

gen te veel of te weinig bij e.e.a. worden betrokken, per 

krijgsmachtdeel 
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krijgsmachtdeel zal verschillen. Natuurlijk zal de 

inlichtingengemeenschap moeten blijven waken dat het 

nationale inlichtingen produkt in voldoende mate als 

basis van het planningsproces wordt gehanteerd. Hij 

vraagt een toelichting aan HAIVLAS. 

4.3. HAIVLAS wil allereerst nog eens herhalen, dat het te 

berde gebrachte niet als kritiek bedoeld is geweest, 

maar als een middel om wellicht de situatie te verbe-

teren. Het gesprek was inderdaad intern bij de Land

machtstaf begonnen. Hij haalt enige voorbeelden aan 

waarbij door zijn afdeling gegeven commentaren niet ge

bruikt zouden zijn. Naar aanleiding hiervan ontspint zich 

een discussie, waaruit blijkt dat ook de gegeven voorbeelden 

nog niet veel duidelijkhe id hebben toegevoegd. HAIVLAS 

zegt toe dat hij zich ook intern nog eens zal beraden en 

HA I VLAS 

H-SIDS 

besloten wordt dat het onderwerp op de actiepuntenlijst 

zal blijven staan. 

5. AGENDAPUNT 2e. Voortgang Aantekening BDZ aan Mindef inzake 

Ned. Antillen. 

Referte: 5034.854/033/785 G d.d. 8 jun 82. 

5.1. Voorzitter deelt mede dat CDS referte van commentaar heeft 

voorzien en heeft doorgezonden aan Mindef. Het komt erop 

neer, dat bij de herziening van de bestaande doeurnenten 

deze aantekening van CMS mede in beschouwing zal worden 

genomen. Los daarvan zal de ICI analyse van de dreiging ge

woon doorgaan, waarvoor HAIVMS - naar zijn zeggen - reeds 

de eerste stappen heeft ondernomen. 

6. AGENDAPUNT 2f. Verslag informele vergadering I&W op 13 jul 82 

te Brussel. 

Referte: Zoutenbier 095/82 
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Referte: Zoutenbier 095/82. 

6.1. HINLLAS heeft voorgesteld om Lt Voesenek van AIVLAS 

als expert beschikbaar te stellen zoals gevraagd in 

punt 5 van referte. Betrokkene zal daarmee de drie 

krijgsmachtdelen vertegenwoordigen in "een ad hoc 

staff level working group" en zal daarom nauw contact 

onderhouden met Defensiestaf en HAIV's. De leden van 

het Comité gaan hiermede accoord. 

7. AGENDAPUNT 2j. Mededelingen. 

7.1. Voorz itte r deelt mede dat het COCSB alsnog een advies 

verlang t v a n het ICI met betrekking tot accreditering 

van een NL Milat te Boekarest. Na discussie blijkt dat 

de argumente n zo a ls genoemd 1n de notulen van de 46e 

ICI vergadering punt 8.4 om niet tot accreditering over 

te gaan nog onverminderd van kracht zijn. Voorzitter 

zal deze zienswi j z e van ICI aan Voorzitter COCSB over

brengen. 

7.2. Voorzitter deelt voorts mede, dat in het COCSB gespro

ken is over de ma nier waarop buitenlandse NAVO-DEFATS 

tijdig op de hoogte kunnen worden gebracht van de gewij

zigde plannen zo a ls die voorkomen in de Memorie van Toe

lichting. DV zal z ich over deze kweiti~ beraden en een 

a~vies uitbrengen . 

- 7. 3. Voorzit ter vervolgt me t de mededeling dat een brief van 

CAPT. Telling, Hoofd Dee nse Inlichtingendienst, werd 

ontvangen waarin de ze z ijn bijzondere waardering uit

sprak over zijn recente bezoek aan de Nederlandse In

lichtingendiens ten. 

8. AGENDAPUNT 2h . Rondvraag. 

8.1. HAIVLAS stelt als een punt van orde dat het hem effi

ciënter voo rk omt als het COCSB de goedgekeurde en vast

gestelde notu le n v a n het IC I krijgt, in plaats van -

zoals thans het geval is - het concept verslag. Aangezien 

de leden het hiermede eens z ijn besluit het Comité dat 

de notulen eerst 
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èe Do~c~en eerst naar de leden voor commentaar zul~ 

len v?orden opgestuurd, al7orens deze aan het COCSB 

worden aangeboden. 

9.1 . Bij de sluiti~g spreekt 7oorzitter een dankwoord uit 

aan hEt adres 7an HAIVLS 7oor zijn constructieve bij 

ärage aan de !Cr-vergaderingen en hij wenst hem namens 

de :eden ~e~ a::erbeste toe in zijn volgende functie. 

P.:.r_r.r~S zegt: dat hij deze ·vergaderingen altijd met veel 

plez1er neeft bijgewoond . 

9.2. 7oorzitter zegt tenslotte dat dit ook ?oor hemzelf 

de ~aa~s~e :2I-;ergaàeri~g zou T.oeten zijn, althans 

1~ de f~nct1e 7an 7oorzitter. Aangezien zijn opvolger 

door omstandig~eden r.iet aanwezig kon zijn, zal de 

~ocrzittershamer evenwel bij de 7olgende vergadering 

wo~den overgedrage~ . 

Ve,..zendlijst 

HAIVMS 
RAI LAS 
RA:1'TLS 

Voorz:tter eu leden COG~B 

Intern~ 
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46.3.9. 

46.4.2. 

46.8.1. 

( 

46.8.4. 

47.4.3. 

47.6.1. 

ACTIEPUNTEN 

Onderwerp : 

Inlichtingenplan 
medio 8 2 - medio 83 

Actie door: 

H-SIDS 

'lbegangsreg. opspo- HAIVIAS 
ringsambt . Wet veront
reiniging opp. wateren 

Aantekening BDZ aan HAIVMS 
Mindef inzake Antil-
len 

Accreditering ~ITLAT H-SIDS 
te Boekarest 

Betrokkenheid Inlich- HAlVLAS 
tingendiensten bij H-SIDS 
planningsproces 

Vergadering Indications HAIVIAS 
& Warning 13 juli 82. 

BIJLAGE behorende bij 
Not~len 47e verg~de~t~~ 
LCL 
nr • .S &'.t!/o~>.3/~/..!fJo 
d • d • 1 9 AUG. 1982 

Stand van zaken/actie: 

H-SIDS zal zorgdragen voor 
verzendiTB catmentaar aan 
Vz CVIN. 

~dinatie bij totstandkoming 
landelijke interservice-regeling. 

HAIVMS zal H-SIDS adviseren 
of bestaande dreigingsevalu
tie dient te worden aangepast. 

COCSB zal worden geïnformeerd 
over standpunt ICI. 

HAIVIAS zal zich I1CXJillaals in
tern beraden. H-SIDS zal on
derwerp wederan op agenda 
brengen. 

HAlVLAS zal vertegenwoordiger 
in werkgroep leveren en contact 
met DS en HAIV' s onderhouden. 




