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Notulen 63 vergadering ICIV 

AANWEZIG: 

NOTULEN 
van de 63e Vergadering van het Interservice 
Comité Inlichtingen en Veiligheid, gehouden 
op maandag 28 mei 1984. 

Datum 

1 9 JUNI 1984 

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

KTZ s.w. VAN IDSINGA HAIVMS 

KOL H.A.J. ZEGERS HAIVLS 

LKOL c. KLOOS HINLLAS 

MAJ B.C.J. BACHOF~ER AIV-A-DS (Secretaris) 

1. Voorzitter opent de vergadering om 13.30 uur. 

2. AGENDAPUNT 2 b. Notulen en actiepunten van de 60e, 61e en 62e 
vergadering. 
Ref.resp. (1) S84/003/4/1685. 

(2) S84/003/4/1686. 
(3) S84/003/4/1687. 

2.1. Notulen van de 60e, 61e en 62e vergadering worden goedgekeurd 
en vastgesteld. 

2.2. Actiepunten. 

2.2.1. 60e vergadering afgedaan. 

2.2.2. 61e vergadering geen actiepunten. 

2.2.3. 62e vergadering afgedaan. 
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3 . SHAPE Annual Cl and Security Conference . 
UAX 041515Z Apr . l984 . 

3 .1. Van marine-zijde zal de conferentie worden bezocht door 
de heer ~an der Giessen. 

3 . 2 . Door CLS werd aangewezen ELT v . d . Leest . 

4 . 2d. Te behandelen vragen in de CVIN-vergaderinq 
~an 30 mei (was 29 mei)l984 . 
Referte: Alkemade 593, d.d . 3 mei 1984 . 

Aan de orde zal komen Hoofdstuk II art . 4 van de O:r;twerp
wet Inlichtingen en Veiligheidsdiensten . In gezamenlijk 
overleg worden de antwoorden op de in referte gestelde 
vragen overeengekomen. 

5. AGErDAPUNT 2e . Dagelijkse rapportage MOD NL . 

Onderwerp werd ter tafel gebracht omdat onlangs een be
langrijk marine -onderwerp niet in de rapportage was op
genomen . Er is hier sprake van een oud probleem : de on
volledige ~erbindingsmiddelen staan een snelle en adequate 
coördinatie tussen de staven in de weg . 

5.2. Voorlopig zal (nog) met de bestaande middelen ~oeten wor
den volstaan HAIV-DS zal pogen op redelijk termijn een 
oplossing te \~inden door verbetering van de verbindings
mogelijkheden . 

ó. AGE1'DAPUi r:2 2f. NSA-schap (militair). 
Referten: (a) 884/003/4 1 1685 . 

(b) S\183 1 1018;4,'3345 . 

Besloten wordt het onderwerp op de agenda van de eerstvolgen
de vergadering te plaatsen. 

7. AGE 1DAPUNT ~q. Mededelineen Voorzitter. 

7. 1 . 

7 . 2 . 

TOR Conference Transfer oF Technology. 
Deze conferentie in Brussel in juni 1984 zal \~orden bljge
woond door HAIV-DS en de heer Koster van de AIV-LAS. 

Voorzitter informeert naar het standpunt van de leden 
t.a.v. deze materie en in het bijzonder t . a . v . de wense
lijkheid \',.an het opstellen van een ''lijst'' van ge\·oelig 
materiaal . . a een korte gedachten wisseling wordt gezien 
de relatief gerlnge Nederlandse inbreng besloten een af
wachtende houding aan te nemen. 

8 . AGE DAPDNT 2h . Rondvraag . 

Geen onderwerpen . 

8 . 1 . De datum \'an de eerstvolgende vergacering zal nader worden 
vastgesteld . 

0 oorzitter slult de vergaderirng om 15.50 uur. 
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