
SIESTAF 

CONFIDENTIEEL 

:ummer 's-Gravenhage, 0 1 NOV. 1982 
Onderwerp : Notulen 49e vergadering ICI. 

NOTULEN 

van de 49e vergadering van het 
Interservice Comité Inlichtingen, 
gehouden op woensdag 20 oktober 1982. 

AAN\IIJEZ IG: 

KTZ R.J. REKKING 

KTZ S.W. van IDSINGA 

KOL H.F. ENKELAAR 

LKOL J. WOLSE 

MAJ B.C.J. BACHOFNER 

- H SIDS (Voorzitter) 

- HAIVMS 

- HAIVLS 

- PLV HAIVLS 

- SIDS B (Secretaris) 

l. Voorzitter opent de vergadering om 14.00 uur. 

2. AGENDAPUNT 2b. Notulen en actiepunten van de 48e vergadering 
van het ICI. 

Notulen worden goedgekeurd en vastgesteld. De actie
punten 48.6.3, 48.5.5, 48.6.2 worden afgevoerd. 

3. AGENDAPUNT 2c. Nominatiens for the Post of EW Staff Officer 
Intel Division IMS in July 1983. 
Referte: IMSWM-WSF-242-82 . d.d. 15 september 1982. 

De krijgsmachtdelen beschikken niet over candidaten 
Voorzitter zal dit te bestemde r plaatse laten weten. 

4. AGENDAPUNT 2d. Toegangsrege ling opsporingsambtenaren Wet ver
ontreiniging oppervlaktewateren. 
Referte: S82/003/2/708 , d.d. 6 juli 1982. 

4.1. ~LVHAIVLAS deelt mede, dat inmiddels een regeling is gemaakt 
voor de KL, welke medio 1983 van kracht zal worden. In afwachting 
daarvan zal nu met de andere krijgsmachtdelen overleg volgen om 
te komen tot een interservice regeling. De regeling zal ook van 
kracht zijn voor de toegang van andere ambtenaren (b.v. hinderwet). 

4.2. HAIVLS merkt OEL 
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:ee~~ ee~ •:t:eg va~ de sta.d van za en. In dit erband 
'::oor o .,.er :eg !'net de '-L~ ter za e van cijfermatige 

~ese·:e:-:s .. ?_=-~:\:-:~s =a.::. i::. ~er:e ~ :-::-.et de andere rijgsmachtdelen 
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--~~2':9: :=-<:~aac::.~ ···?o: ~-:::: fei 1:, dat de Aantekening van BDZ aan 
: ::. :-:. c e = :: ;_ e r · a n g e 7'. e el l. o s s t a a t . Voor z i t ter beaamt d i t . We 1 
:a: !:!e:::gee:: BD::: L zi~:-: Aa .. tekeni .g stelt bij het herzien van 
-e 8:e~gi~g ~er ~ar::e ~orden genomen. 
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6. 3 i 

\.'oor z lt. ter brengt in l:er inner ing , dat in mei van dit jaar een 
algeme~e rege~ing voor a~btenaren door het Kabinet werd ge
fiatteerd, waarbij de bestaande, voor de krijgsmacht geldende 
regeli~g van ~racht bleef . In dit licht lijkt het aanbieden 
~an een gewijzigde regeling niet haalbaar, tenzij over gedegen 
:1ieu'.·:e argu~en ten wordt bes eh ik t. Het Comité voelt geen behoef
t e aan een herziening al s door CMS voorgesteld . 

7. AGEL"'DAPU 'T 2g . \Tertegenwoord iging in Committee Strategy and 
Coordination ~~ 161 Conferent ie. 
Referte : 582 1 003/2/1527 d.d. 21 september 1982, pt 5.5. 

7.l.8e meningen in het Comité zijn uiteenlopend. PLVHAIVLAS 
Komt het wenselijk voor, dat deze taak bij toerbeurt door 
de krijgsmachtdeel staven wordt vervuld. HAIVLS is van me
ning, dat H-SIDS niet zelf de taak op zich moet nemen. 
HAIV!'4S heeft geen bezwaar tegen het voorstel 1n referte. 

7.2.Na korte discussie wordt be sloten, dat op de MC 161/83 
Conferentie de Ltkol de Pagter van de luchtmachtstaf de 
vertegenwoord iger in het Committee Strategy and Coordination 
zal zijn. Voor de MC 161/84 zal de zaak wederom opnieuw 
worden bezien . 

8 . AGENDAPUNT 2h. Verteg enwoordiging MODNL in NACSI (in samen
hang met MC lOl en NEWAC). 
Referte : (l) IMSM-UAX-164-82, d.d. 25 maart 1982; 

(2) IMSM-UAM-453-82, d.d. 7 september 1982. 

B.l.Voorzitter geeft een korte uiteenzetting over het onder
werp en de daarmee samenhangende materie. Er bestaat een 
NATO Advisory Committee on Special Intelligence. MC lOl 

stelt, dat elk 
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stelt, dat elk land ee ~. "n a tional authority" aanwijst op 
d it gebied, Eén der kr l]gsma chtdeelstaven moet op zich 
ne men vergaderingen e n b es p rekingen bij te wonen en het 
contact met de NATO te onderhouden. 

8.2. Alle drie de leden tonen zich bereid om iemand te 
leveren . HAIVLS meent, dat het niet zozeer gaat om 
de man , alswel om de staf die het doet, nl. die, 
welke er "het mees t a a n doet". 

8 .3. Voorzitter geeft al s zijn mening, dat het zeer waar
sc h ijnlijk om tac t ische intelligence gaat. Indien dit 
j u is t b l ij kt te z ij n , zo u de Landnachtstaf hier het voortouw rroeten 
hebben. PLHAIVLAS merkt op, dat de hele materie op dit 
mome n t nog te weinig oml ijnd is om een definitieve be
s li s sin g t e nemen. Het g a at nu eerst om de komende 
vergadering in november . Het Comité besluit dat de heer 
Verbeek van de Landmac htsta f deze vergadering zal bij
wonen. Tevore n zal hij c o ntact met de andere staven 
opnemen en na de vergadering i n extenso verslag uit
brengen. Tevens wordt beslo ten, dat de Landmachtstaf 
(Hr Verbeek) als voorlopige Na t i onal Authority zoals 
voorgeschreven in MC 101/2 pt 14b (3). Voorzitter zal dit 
aan Brussel laten we ten. 

8.4. Voorzitter brengt ver volgens ter t a f el dat daarnaast 
een C3 Committee van SACLANT actief is. Het gaat hier 
om het leveren van gegevens aan NATO conform het ge
stelde in MC 101. Aangezien het hie r gaat om een zeer 
essentiële zaak me ent Voo rzitter te moeten pleiten 
voor het vaststel l e n van een nati o naal standpunt. In 
feite betreft het h ier een aang elegenheid van de 
"diensten", zodat de mening van de Hoofden daarvan 
beslissend is . 

8.5. Na discussie wo r d t besloten, dat de diensten zelf uit
maken welke gegevens zij besc hikbaar wensen te stellen 
en deze uitslui t end via inli c htingenkanalen zullen aan
bieden. 

9. AGENDAPUNT 2 i. I nlichtingen2lan med io 82-medio 83. 
Referte : Vi s i e coördinator bi j b rie f Vz ICI nr. S82/292/ 

2/9 9 2 d.d. 3 0 jul i 19 8 2, gedateerd 27 september 1982. 

Aange zi e n inmiddels beke nd is geworden, dat een 
nieuw inlichtingenplan zal wo r d en opgesteld, waar in mogelijk aan de 
wensen van het ICI zal worden t eg e mo e t gekomen, wordt be
sloten , dit p l a n af te wachten . De visie van de coördinator, 
bedoe l d in r e ferte, wordt voo r ke nnisgeving aangenomen. 

10. AGENDAPUNT 2 j . V~deo Informatie - en Presentatiesysteem 
(VIPS ) in Re geringsnoodzetel. 
Referte : 5 82/402/2 / 835 d.d. 15 ju li 1982. 

Voor zi t t e r ge e ft ee n uiteenzetting o ver he tgeen hier aan 
de o r de i s . De in referte bedoelde Commi ss i e is aan het 

wer k en de z aak 
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~~r~ e~ de zaa~ is ?oor wa~ ICQ be~reft in een prematuur 
staeiJ- . I~ deze phase ~3 geen reden tot actie van de zijde 
~Jér ~et :er. Bij 6telt daar0:"1 ·Joor e.e.a. voor kennisgeving 
aan e .e:-~E:r . AlèLs ·.vordt cesloter . . 

11 . !~e<Jedeli;,gen ~loorzitter 

11 . 1 . Zitt1ng Long Ter. de7elopreent of I&W ad hoc 
intell1gence wor~ing group. 

?oor z ~tte r geef~ versla3 7an deze zitting op 27 
s2ter~er j.l ., we: ~e door L~~ol Kloos en medewerker 
l7oese~er, werd biJgewoond . Het Komt erop neer dat 
de organi~at1e i~ BrJsse: rond is, maar zoekende is 
naar ~e~ te georJi%en s7steen. 

11.2. uata SHAPE In~elligence Conferences 1983. 

ladat te7oren CLaS zich reeds accoord had verklaard 
ster~e~ 00~ C~~ e~ CLS in ~et data 4 en 5 october 
1983 lz~~ 3HAPE eer. otg 121515 z oct 82). 

11.3. Benandeli~gtotu:en IC! 7ergaderingen. 

?0orz1tter 7~ndt de thans ge7olgde procedure, waarbij 
de ~otJlen eerst als concept aan de leden worden ge
zonden, ti~dr07end. Hij s~elt voor de Lotulen niet 
rre~r i~ co~cep~ áan de leden te zenäen en deze een 

• ;:) ., }- . rl , . B • • n • · . e e "' , .-~ e ge ...... eg er:. , e .: J -:. e ge 7 er.. 1 oor re a c t 1 e s . 1 J s 1-ent 
pr0ced~re t0rder. de no~~len dan defini tief. Ter ver
ga-5erJ.r.g Ytl.nr~en 1.mmers altijd nog e7entuele wijzigin
g2n words~ aangebrach~ , 

GebleYen :s dat ret dagelijks 7ullen van de rubrieken 
als Tastgesteld in de 45e 7ergadering van het ICI 
pt 5.1 n1et naalbaar is. voorzitter stelt daarom voor 
orr be60e:de inde:ing te laten 7er7allen en vermelde 
pu~te~ eenvo~dig op een rij te zetten. Aldus wordt 
besloten. 

12. Rond~.J raag. 

:2.1 PL/Hhi?LAS orengt ter tafel eer.. nota van DJZ 25/82 DJZ 
d.d. 20 juli 1982 , betreffende de be7eiliging 7an o.a. 
(a~siers in rril1taire gebouwer.. . Hij verzoekt Voorzitter 
GJZ te willen oenaderen net het 7oorstel de brief te 
r1chten aan CYMar . Het betreft hier een zaak die niet 
in eet ICI tnuishoort. Andere leden ondersteunen dit 
verzoek. 7oorzitter zegt toe de zaak over te nemen. 

12 . 2 .1. CVJ-1 Texel ont7ing vragenformulier 7an Interfaculteit 
TH Delft in het Kader 'Jan een onderzoek. Uit een 
vervolgbrief blijKt, dat de lationaal Territoriaal 
Commandant oo~ werd aangeschreven . Een aantal van 
de gestelde vragen leent zich, uit hoofde van geheim-

houding/veiligheidsoogpunt 
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houding/veiligheidsoogpunt niet voor beantwoor
ding. HAIVMS vraagt of meer Commandanten zijn 
aangeschreven. PLVHAIVLAS zegt toe dit te onder
zoeken. 

12 . 2 .2. Welke waren de op- en/of aanmerkingen t.a.v. de 
vorige week gehouden Milatbijeenkom~t? Voorzitter 
antwoordt dat zijnerzijds het inlichtingenonder
werp te krap was berneten qua tijd. Van de zijde 
van de deelnemers kwam naar voren de wens van 
een 11 klachtenuurtje" en de opmerking dat er in het 
algemeen te weinig tijd voor discussie was. Voor
zitter doet het voorstel het programma voor de 
milatbi jeenkomst 1983 tevoren in het ICI grondig 
door te spreken. Aldus wordt besloten. 

12.2.3 HAIVMS vraagt naar de instellingsbeschikking van 
het ICI. Voorzitter zegt toe hem een exemplaar te 
zenden. 

12.3.HAIVLS brengt ter sprake het verslag van de afgelopen 
MC 260 Serie Conferentie (IMSM-UAX-483-82), in het 
bijzonder de wijziging in de procedure van de productie 
van MC 262/c/83 als voorgeschreven in pt 11. Hij waar
schuwt de vergaJrring en stelt, dat de voorgestelde pro
cedure in feite zeer omslachtig, tijdrovend en arbeids
intensief is en zeker voor zijn Afdeling I en V een te 
grote werklast met zich meebrengt . 

13. Als datum voor de volgende vergadering van het 
ICI wordt vastgesteld woensdag 24 november a.s. te 14.00 uur. 

14. Te 16.25 sluit Voorzitter de vergadering. 

Ver zendlij st: 

HAIV Marinestaf 
HAIV Landmachtstaf 
HAIV Luchtmachstaf 

I.a.a.: 

Voorzitter en leden COCSB. 

CONFIDENTIEEL 



Nurmner: 

46.4.2 

46.8.1 

49.8.3 

49.12.1 

ACTIEPUNTEN 

Onderwerp: Actie door: 

Toegangsregeling opsporings HAIVIAS 
ambtenaren Wet ver ontreini-
ging oppervlakt e wateren 

Bijstellen van bestaande HAIVMS 
Antillendreiging 

Vergadering Nato Advisory HAIVIAS 
Cammittee on Special Intel -
legenee (NACSI) november' 82 

Nota 25/82 DJZ H-SIDS 
del. 20 juli 1982 
"Beveiligingsmaatregelen" 

CONFIDENTIEEL 

BIJLAGE A, behorende bij 
notulen 49e vergadering 
ICI '~/ ~ nr.~81/DD4/-v~Odcr 

6 . . • 
dd. . ... ' ~ 

Stand van ~ken/actie 

CoÖrdinatie tot stand 
karning landelijke 
regeling 

Antillendreiging bij
stellen. 
CoÖrdinatie 

Vertegenwcx::>rdigen MCDNL 
na overleg vooraf nEt 
overige krijgsmacht
deelstaven en SIDS 

DJZ verzoeken, deze 
brief te richten aan 
C-I<Mar 



Onderwerp : 

N::roinations for the Post of EW 
Staff Office, Intel Div IMS 
49.3 

VPrtegenwoordiging in Committee 
~~rategy and Coör dinat i on 

- 161/83 Conferent i e 
49.7.2 

Vertegenv.DOrdiging MOONL in 
NATO Advisory Crnrnittee on 
Special InteJligence (NACSI ) 
49 . 8.3 

Levering van gegevens cf. 
het gestelde in MC 101/2 
49.8.4 

CONFIDENTtEEL 
BIJlAGE B, behorende bij 
notulen 49e vergadering 
ICI 
nr . .s:o..t/~ ~.~/ ~ ,t 0 ~c9 

BESIDITEN 

Besluit: 

Er zullen geen candidaten 
voor deze I;X)St v.Drden 
opgegeven 

Lt . Kol . de Pagter zal 
MCONL in Ccmni ttee ver
tegen~rdigen 

Voorlopi g v.Drdt de verte
gen~rdiger aange~zen 

dd. -· 

de heer G. J . Verbeek ( ClaS) , 
cf. MC 101/2 , punt 14 b(3) 

Diensten maken zelf uit welke 
gegevens zij beschikbaar wil
len s tellen; deze worden uit
sluitend via inlichtingen
kanalen aangel:xxien. 

CONFtDENTIEEL 

.Actie door: 

H-SIDS 

HAIVLS 

H-SIDS 

HAIV' s 



Sous-chef Plannen 
van de 

marinestaf 

10 november 1982 

Aantekeninq voor HMARID 

Onderwerp: re~eling verlofbeperking militairen 

1 . Het vaststellen van grenzen leidt altijd tot discussie . Joeaoslavië 

lijkt mij zo'n grensgeval . Toch heb ik het er wat moeilijk mee . 

Zi j n we niet wat bang ons aan lauwwater te branden? 

\rJat Duitsland betreft: het meeste dat~· dwars zit lijkt mij het 

verlenen van speciale faciliteiten voor hun "broeders" van de DDR . 

I 
·...-

2. Wat de A-problematiek betreft ben ik van oordeel dat het niet de 

reaionale bevelhebbers moeten ZlJn die dit soort maatreoelen met 

~~nrechtspositioneel karakter nemen, maar de minister . CZMNED en 

CZI~ A beschikken bovendien niet over de middelen (kennis, irv.jdlt 

en politieke verantwoordelijkheid ) om tot goedebesluitvorminG te 

komen. 

Zowel principieel als praktisch 1s de huidige "regelinq" niet aoed . 

3. Voortdurend wordt gesproken over burgerdefensiepersoneel en militairen. 

Zi j n er ook speciale beperkingen voor leden van de vaste kamercommissie 

voor defensie? Of is dat - gezien hun kennis van qeclassificeerde zaken -

niet nodio? 

van Renesse 
commandeur 
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e _ B ver-

~aes~and -e~ ~e~rev~ing tot Joego-

ee:r 

~e~ ijl in de open-

van ae ._oofden va ... 

ae B-diens~e~ e~ ~e Fm, hee~t de ver egen~ordiger 

rar.,. de 4a.a.tste die::st rerklaard, da.,... de mi.nis er 

vaY defensie n.ie-:; éénzijdig de reisbeperkingen kan 

sprake is van een kabinetsbe-

s:ui~, · aaraan oe~ de m~nis~er van bin_enlandse zake 

bee:t meegewerkt. 

3. He;j is aaarom ver "achtbaar, dat indien vanuit defen

Ble ~~nzijdige s~ap~en zouden worden ondernomen, de 

min~ster van bin~enlandse zaken, geadviseerd door de 

B~ u, niermee niet accoord zal gaan, gezien de evalua 

tie die aeze dienst van J 0 egoslav1ë heeft gemarkt. 

4. ~e militaire inlichtingendiensten steunen de visie 
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van B\I"I>. 

5. In onze parlementaire demecratie worden kamer 

leden niet n gescreend 1'. 

~ t.ro.• s i... t>-/ .lt. .. uo... 04o& ~ lr.c. ..... .,.. -

Cu.,-~~ ~ ~~..l.i ~c...r ~~ 

~ ,·c.. 
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