
' I •I ~TER IE V A. 
DEFENSIESTAF CONFIDENTIEEL. 

1N HANDEN 
Aan: 

umrner S84/003/ 4/ /oS3 zie verzendlijst 

Onderwerp : 59e verg adering ICIV. 

Bij lagen : T\v-ee . 
's-Gravenhage, 2 9 MAARI 1984 

NOTULEN 

van de 59e vergadering van het 
I nte rservice Comité Inlichtingen 
en Vei ligheid, gehouden op woens
dag 14 maart 1984. 

AANWEZIG : 

KTZ R.J. HEKKING - HAIV-DS (Voorzitter); 

KTZ s.w . VAN IDSINGA - HAIVMS; 

KOL A. W. SCHUL TE - HAIVLAS; 

LKOL L . H. H. KUIPéRI - PHAIVLS; 

M.i\J B . C. J . BACHOFNER - AIV-A-DS (Secretaris). 

1. Voorzitter opent de vergadering om 13.30 uur. 

2. AGENDAPUNT 2b. Notulen en actiepunten van de 58e vergadering. 

Referte: 884/003/4/358 d .d. 1 februari 1984. 

2 . 1. Notulen worden goedgekeurd en vastgesteld. 

2 . 2 . Actiepunten: 

58 . 3 

58 . 5 

58 . 6 

Het COCSB is in haar 1244e vergadering d.d. 20 

februa r i 1984 accoord gegaan met de voorgestelde 

aanvul ling . Afgedaan. 

Zie punt 3 . 

Zie p un t 4 . 

58 . 8 . 1 Mindef heeft ingestemd met data van 5 tot en met 

9 nov ember 198 4. Afgedaan. 

58 . 8 . 3 Opgave door HA IVMS gedaan. Afgedaan. 

58.9.1 Afgedaan. 
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58.9.1 Afgedaan. 

58.9.2 Blijft op actiepuntenlijst. Nog geen voortgang. 

3. AGENDAPUNT 2c. Buitenlandse dienstreizen door NL-militairen 

zonder medeweten van Milat. 

Re ferten: a. Interne aantekening LAS/INL, nr. 4536; 

b. 384/003/4/358 d.d. 1 februari 1984. 

3. 1 . 

3 . 2 . 

Tijdens discussie blijkt, dat HAIVMS en PHAIVLS geen be

hoefte hebben punt 7 van de Aanwijzing SG nr. A/396 van 

2 3 juli 1979 te wijzigen. 

Beslote n wordt geen voorstel tot WlJZiging in te dienen. 

HA IVLAS kan eventueel zelf voor zijn krijgsmachtdeel aan

v u llende r e gels stellen. Voorzitter zal zorgdragen voor 

de vernieuwing van de gegevens, vermeld in punt 8. 

4 . AGENDAPUNT 2d . ICIV-stan dpunt inzake NSA-schap ln NL. 

Refert en : a. SN83/ l01 8/4/ 1620 d . d. 24 februari 1984; 

b. 584/003/4/358 d.d. 1 februari 1984. 

4. 1. Deze zaak was terugverwezen naar het ISCV. Aangezien dit 

Comité het onderwerp n og niet heeft afgerond blijft het 

op de agenda staan . 

5. AGENDAPUNT 2f. Discrepanti e reisbeperkingen burger/militair 

pers on e e l en confidentieel-crypte behandelaars. 

Referte : Aant. LAS/INL, nr. 11.111 d.d. 1 maart 1984. 

5. 1. Voorzitter geef t als zijn mening, dat dit stuk waarschijn

lijk ten onre chte op de agenda is geplaatst, aangezien het 

ISCV zich nog met dit onderwerp bezig houdt. Vergadering 

deelt deze mening . Af gedaan. 
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6. AGENDAPUNT 2g. Mededelingen Voorzitter. 

6. 1. 

ACTIE: 
HAIV-DS 

6. 2. 

l 
6. 3. 

Oorlogscorrespondent en censuur. 

Bij de in 1984 te houden Britse oefening ''LION HEART" zal 

ruime aandacht worden geschonken aan dit onderwerp. NL is 

gevraagd of er belangstellenden zijn voor deelname. 

Directeur Voorlichting heeft reeds te kennen gegeven geen 

belangstelling te hebben. 

HAIVLAS is in principe geinteresseerd in 2 deelnemers

plaatsen. Voorzitter zal dat te bestemder plaatse laten 

weten. 

Voorzitter heeft een brief ontvangen van Voorzitter ISCV 

inzake "Ongewenste technologie-overdracht aan WP-landen" 

(SN83/1107/4/1368), welke in afschrift aan Hoofden Veilig-

heid van de Staven werd gezonden. 

HAIVMS geeft als zijn mening dat dit een zaak van de BVD is. 

Zaak zal door hem in het CVIN ter tafel worden gebracht. 

Voorzitter attendeert op de European Security Conference, 

welke op 29 maart a.s. zal plaatsvinden en verzoekt leden 

eventuele opgave van belangstellenden (bericht BuZa, ref. 

nr. NW 268 UNCLAS). 

7. RONDVRAAG. 
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HAIVLAS herinnert eraan dat de aan de Koninklijke marine 

ter beschikking gestelde voordracht - die hij tijdens de 

komende AFCENT CI en Intelligence Conference zal houden -

nog niet formeel is afgeprocedureerd. 

HAIVMS vraagt hoe de stand van zaken is met betrekking tot 

het Vademecum "civiele organisatie in oorlogstijd". Voor

zitter zal dit nagaan. 

PHAIVLS heeft een opgave ontvangen van Lumat Warschau van 

de diplomatieke status van het personeel op deze ambassade. 

Hij zal voorzitter en leden ICIV daarvan een kopie zenden. 

CLS ontving een verzoek van Zweedse zijde, om gegevens 

over NBC-beschermende kleding, en vraagt zich af wat hierop 

de reactie zou moeten zijn. Voorgesteld wordt contact op te 

nemen met RVO-TNO en/of DGM/BBO. 
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7.3.3. PHAIVLS ontving enige tijd geleden via de Lumat van de 

8 . 

9 . 

C VERZENDLIJST : 

HAIVlv1S 
HA I VLAS 
HAIVLS 

I . a . a .: 

Verenigde Staten een verhandeling over de SS - 20. Tijdens 

de oefening HILEX-11 gaf hij daarvan een kopie aan HAIVMS 

en HAIVLAS met de vraag, of zij zich daarover een mening 

wilden vormen. 

Als datum voor de volgende vergadering wordt vastgesteld 

woensdag 4 april 1984 om 13.30 uur . 

Voorzitter sluit de vergadering om 16 . 05 uur. 

Voorzitter en leden COCSB 

Intern : 

HAI V 
AIV-A 
Archief 

CONC1DEf'JTIEEL 



Nummer: 

58.6 

r .9.2 

59.3.2 

59.6.1 

59.6.3 

59.7.2 

'QT.TT.AGE B, behoren 

CONFIDENTIEEL 

ACTIEPUNTEN 

Onderwerp: 

NSA-schap (militair) 

Opstellen eensluidende ad
viezen bij veiligheids
onderzoeken. 

Vernieuwing Aanwijzing SG 
nr. A/396. 

Oefening "Lion Heart 11 

(oorlogscorrespondenten 
en censuur) . 

European Security 
Conference. 

Vademecum civiele mobili
satie in oorlogstijd. 

BIJLAGE A, behorende bij 

notulen 59e vergadering ICIV, 

nr. S84/003/4/}oS3 

d • d · 2 9 MAARl 1984 

Actie door: 

HAIV-DS 

HA I VLAS 

HAIV-DS 

HAIV-DS 

HAIV's 

HAIV-DS 

Stand van zaken/ 
actie: 

Bij ISCV voor een 
concreter voor
stel. 

Onderwerp in het 
zgn. informeel 
overleg brengen. 

Punt 8 "up-daten" 

Deelname op
geven. 

Eventuele belang
stellenden op
geven HAIV-DS. 

Stand van zaken 
nagaan. 



( 

Onde r werp : 

Buitenlandse dienstrei z en 
door NL-militairen zonder 
medeweten van Milat . 
(59.3 . 2 ) 

CONFIDENTIEEL 
BIJLAGE B, behorende bij 

notulen 59e vergadering ICIV, 

nr. S84/003/4//0S~ 

d · d • 2 9 MAART 1984 

BESLUITEN 

Besluit: 

Geen voorstel tot wijziging 
Aanwijzing SG, nr. A/396 
punt 7 in te dienen. 
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Actie door: 




