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- HAIV-DS (Voorzitter) 
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Alleen voor de behandel i ng van agendapunt 2e tevens aanwezig: 
Dr. J. Koster van de Landmachtstaf en de Hr. J.B. Koops, PHAIV-DS 

1. Voorzitter opent de vergade ring om 14.10 uur, en deelt mede, dat 
HAIVMS niet in de gelegenhei d is, de vergadering bij te wonen als 
gevolg van de verhuizing van de marinestaf 

2. AGENDAPUNT 2e. Technoloqie overdracht aan het WP. 
Referte: (luchtmachtstaf) AIV/0 955 / Z-83, dd. 4 aug 83. 

2.1. PHAIV geeft een inleiding over dit onderwerp. Allereerst 
wordt behandelt het COCOM (Coo r d inating Committee for Consultive 
Group). Dit comité stelt de cri t e r i a op voor de export van stra
tegische goederen. De nationale coördinatie van het Nederlandse 
beleid in deze berust bij EZ (BEB= Bureau Buitenlandse Economische 
Betrekkingen). Verder zijn hierbij betrokken DAV van BZ en DGM/ 
CWOD van Defensie. 
De militaire coördinatie berust bij laatstgenoemde. Essentieel in 
het gehele gebeuren is de effectiviteit van de controle, waarbij 
men zeer afhankelijk is van de medewerking van de industrie. Toe
name van Sovjet pogingen om het embargo legaal en illegaal te ont
duiken dwingt tot verbeterde controle. 
M.n. van Amerikaanse zijde wordt sterke druk uitgeoefend. 
Vervolgens komt het besluit van de NAVO-raad uit september '81 
ter sprake waarbij een Ad-HOC St udy Group AC/314 werd ingesteld 
met de taak een studie te maken over "Security Implication for 
the Alliance of the Transfer o f Militare Relevant Technology to 
W. P. Countries'' . Deze stu d i e is op 30 juli 1982 verschenen als 
AC/ 259-D/958: AC; 314-!)/4, part I en II . 
Hierin is vermeld : a . op welk e terreinen profiteert de Sovjet Unie 

b . op welk e wij z e verkrijgt zij de informatie 
c . Hoe snel is de verkregen technologie verwerk t 

in een militaire toe passing 
d . Welke te chnoL og i e is het meest kwetsbaar uit 

militair opz icht. 

2 . 2 . D Voster 
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2.2. Dr Koster geeft een overzicht van de laatste ontwikkelingen 
De V. S . zijn van mening, dat vooral door de West Europese landen 
mee r aandacht moet worden geschonken aan deze zaak. Zij vinden, 
dat De fensie meer betrokken moet zijn en hebben ervoor geijverd 
een NATO subgroep in het leven te roepen met militaire inbreng. 
De huidi g e betrokkenheid van de inlichtingendiensten bestaat. 
daar i n, dat zij: 

a. richtlijnen moet geven aan EZ over nieuwe technologieën 
d i e militaire betekenis kunnen hebben. 

b . moe t analyseren hoe in het verleden technologische kennis 
met militaire betekenis in Sovjet handen is geraakt. 

c. een inschatting moet maken van wat die technologieën 
waarin het Westen een voorsprong heeft t.o.v. de s.u. 
Een groot deel van deze materie is reeds in MC series 
op s chrift gesteld. Indien mogelijk zal Nederland aan
vul l i n ge n leveren. 

2.3. PHAIV b rengt in herinnering het Request for Intelligence 
support (MILSTAM (INT)-UAG-115-83 dd. 15 juli 1983, dat aan 
staven werd gez on de n met verzoek om reacties. 
PHANLAS deelt mede , dat een reactie van zijn afdeling reeds 
onderweg is. 

3. AGENDAPUNT 2b. Notul en e n actiepunten van de 56e vergadering 
van het ICIV 
Referte: S83/003/ 3/ 3027 dd . 29 aug '83 

3.1. Notulen worden gÓedgekeu r d en vastgesteld. 

3.2. HAIVLS vraagt aandacht voor p t 54.5.2. en vindt dat toch 
iets zou moeten worden opgenomen ove r een in oorlogstijd te 
volgen gedragslijn. Na discussie wordt daartoe de volgende 
terminologie overeengekomen: "In t i j d van oorlog handelt de 
milat naar bevind van zaken en in overeenstemming met de in
structies die hij van de Ambassadeur o f militaire bevel
hebbers ontvangt". 

4. AGENDAPUNT 2c. Regeling rei zen n aar het buitenland voor 
burqerambtenaren. 
Referte: S83/156/3/2822 dd. 5 aug '83 

Voorzitter merkt op , dat de con cept beschikking van de Plv 
SG eigenlijk thuishoort in het ISCV. Dit comité is inmiddels 
bezig een gewijzigde rege l ing voor militairen op te stellen; 
daarna zullen beide regelingen zoveel mogelijk met elkaar 
"in de pas" worden gebracht . 

Noot: Concept-verslag reisbepe r kingen mil ita ire n inmiddels op 
13-9-83 onder nr S83 / 158/ 3233 door Vz ISCV ingediend bij Vz 
ICIV. 

5. AGENDAPUNT 2d . Mess fa c iliteiten t .b.v. bui t e nlands e mili
taire attaché's 
Referte: SG nr D/83/051/31614 dd . 13 jul 8 3 

5 . 1 . Bij Nota 
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5.1. Bij Nota van 10 december 1976 bepaalde de SG dat 
het er lenen van mess-faciliteiten ten behoeve van ontvangs
ten aan alhier te lande geaccrediteerde buitenlandse milats 
in de Prinses Juliana kazerne, de KLu mess en de Interofficers
club diende te worden beëindigd. 

5 . 2 . In vervolge op deze nota deelt de SG thans in zijn nota 
nr D83/051/31614 van 13 juli 1983 mede dat er geen bezwaar 
bestaat aan militaire attaché's, van NATO landen desgevraagd 
gelegenheid te bieden ter gelegenheid van hun afscheid een 
ontvangst te houden in een militaire mess. Aanvragen van 
milats van niet-NAVO landen moeten ter beslissing aan de 
CDS worden voorgelegd. 

5 . 3. Voorzitter brengt ter tafel, dat individuele beoordeling 
van aanvragen geen zin heeft. Een door het ICIV vastgestelde 
beleidslijn ware te prefereren. 

5.4. Na discussie wordt besloten, dat faciliteiten alleen zul
len ,..,orden verleend aan milats van NAVO landen. Het idee van 
het verlenen van het mess lidmaatschap wordt verworpen. 

6. AGENDAPUNT 2f. Inhoud begrippen "Veiligheid" en "Beveiliging 11
• 

Referte : 583/243/8/1718 dd. 16 mei '83 

De de fini ties van de begrippen 1'mili taire veiligheid'', "be
veiliging" en "contra inlichtingen ", zoals vastgelegd in de 
besluitenlijst van de vergadering van het ISCV van 26 augus
tus 1983 worden geaccepteerd en vastgesteld. 

7. AGENDAPUNT 2g. STANAG 2936 (EDITION 1) (2ND DKAFT)-INTEL
LIGENCE DOCTRINE- Alnt P-1 
Referte: tv1AS(AR1·1Y) 425-INT/2936, dd. 19 jul 83 

Voorzitter leidt onderwerp in met een uiteenzetting over de 
bij de behandeling en totstandkoming van STANAG nationaal 
gevolgde procedures. 
Hoe,~el deze procedures over het algemeen goed voldoen blijken 
er onderwerpen te zijn die een nauwere coördinatie tussen de 
krijgsmachtdelen vereisen . 
HAIVDS zal pogen een lijst op te stellen van alle lopende 
STANAGS die regelmatig door het ICIV zal worden bekeken om 
te zien of bepaalde onderwerpen deze extra coördinatie be
hoeven. 
STANAG 2936(EDITION 1) zal gezien de afwezigheid van HAIVMS 
op een volgende vergadering worden behandeld. 

8. AGE DAPUNT 2h. Hededelinqen Voorzitter 

8.1. Voorzitter heeft een brief ontvangen van Rear Adrniral 
H.F. Meisner, die als opvolger van generaal majoor Alkemade 
om voortzetting van de goede samenwerking vraagt. 

8.2. SHAPE Annual 
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8 .2. SHAPE Annual CI and Security Conference september 1983 
Voorzitter signaleert, dat NL dit jaar door vier man zal 
zijn vertegenwoordigd en meent dat dit een te grote dele
gatie is. 
Na discussie blijkt, dat hieraan in de gegeven omstandigheden 
niets kan worden veranderd. 

8.3. AFNORTH Intelligence Conference 1984. Cincnorth kondigt 
in zijn bericht 300830Z aug 83 aan, dat deze is vastgesteld 
op 27 t/m 29 maart. 
Voorzitter zal omstreeks 20 sept. 83 melden dat Nederland he
laas geen deelnemer zal zenden. 

8 .4. ARBO-wet. Voorzitter reikt aan leden uit ZlJn brief S82/ 
184/3/3172 uit met verzoek voor 15 september mede te delen 
wie worden aangewezen als vertegenwoordigers voor de bespre
king met SoZa . 

Noot:Deelnemers krijgsmachtdelen voor te vormen werkgroep van 
ICIV inmiddels aangewezen 

8.5. Voorzitter stelt aan leden een informatief memo ter hand 
terzake van het overleg tussen Defensie en de BVD (PHAIV-DS 
060983) inzake de invulling van de National Security Authori
ty (NSA) in Nederland , en geeft daarop een korte toelichting. 

Noot: Nadere onderbouw voor tzt door ICIV te bepalen standpunt 
onder nr. SN83/1018/3/4723 dd. 15-g-83 door Vz ISCV gezonden 
aan Vz ICIV i.a.a. leden ISCV . 

9. AGENDAPUNT 2i. Rondvraag 

9.1. PHAIVLS is van mening dat de instellingsbeschikking van 
het ISCV een te ruime verspreiding heeft gekregen en vraagt 
naar de reden daarvan. Voorzitter za l dit nagaan. 

9.2. PHAIVLAS brengt naar voren dat de situatie terzake van de 
attachéposten Ankara en Teheran en de plannen voor Cairo, voor
al voor de Kolonel zweegman een nijpende zaak is. 
Voorzitter verduidelijkt , dat Defensie haar standpunt (accre
ditering Cairo, medeaccreditering Ankara, Teheran schrappen) 
aan BuZa heeft laten weten en reeds meermalen op spoedige 
afhandeling heeft aangedrongen. Hij verwacht de komende week 
reactie van BuZa. 
HAIVLS brengt in herinnering de wenselijkheid van de instelling 
van een Beleidscomité Veiligheid, onder voorzitterschap van de 
2e Plv. SG. Voorzitter zegt toe, dat hij deze reeds geruimte tijd 
lopende zaak bij CDS zal trachten nieuw leven in te blazen. 

10. Volgende vergadering. Datum en aanvangstijdstip zullen 
nader worden bekendgemaakt . ;> \....J"ln_olA·- 2. ~ o v I '-1 o o 

11. Om 16.05 sluit Voorzitter de vergadering. 
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