
' / 
\:.- .;'- - ' ' I~ ' ', I < / 

/(... a-"J,':"I)~s tlf 

UITTREKSEL notulen \ ,-;L '-L ( ~- COCSB van 

Classificatie: 

AGENDAPUNT 4. Instellinqsbeschikkinq Interservice Comité 

Inlichtingen en Veiligheid. 

Referte n : a . S 8 3 I 0 0 3 I 3 I 11 3 6 , d . d . 6 apr i 1 1 9 8 3 . } C ~ S- - J ; / t S ) I l f.j 
b. S83I00313I1445, d.d. 25 april 1983 .. ;66/'st/t{L c, 1.. 

4.1. Voorzitter merkt op dat, in overleg met PCMS, opnieuw 

de çoncept-instellingsbeschikking Interservice Comité 

Inlichtingen en Veiligheid (ICIV) ter goedkeuring aan 

het Comité is aangeboden. 

4.2. CKMAR verzoekt dit onderwerp in de volgende vergadering 

aan de orde te stellen, in verband met het feit dat 

heden het commentaar van de Koninklijke Marechaussee 

is ingediend. 

4.3. Het Comité besluit het onderwerp op 16 mei a.s. aan de 

orde te stellen. 
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UI'J.,TREKSEL notulen l 'L 2_ 'i Q COCSB van 

Classificatie: 

AGENDAPUNT 3. Instellingsbeschikkinq Interservice Comité 

Inlichtingen en Veiligheid. 

< I I ' Referten: a. 583/003/3/1136, d.d. 6 april 1983·- ' 
I f ' 

, 

b. 583/003/3/1445, d.d. 25 april 1983; -. ,({ r /u' ' 
' -· 

' 

c. 583/003/3/1562, d.d. 3 mei 19 8 3 .- · I i [ / ,. _. IJ c I z_ 

3.1. Voorzitter merkt op dat op verzoek van CKMAR de Concept 

Instellingsbeschikking van het ICIV heden aan de orde 
is. 

3.2. CKMAR verzoekt om op ad hoc basis een vertegenwoordiger 

van de Koninklijke Marechaussee op te nemen in het ICIV. 

Spreker merkt op dat ten aanzien van het begrip veilig

heid in de huidige conceptregeling, de inbreng van de 

zijde van de Koninklijke Marechaussee buiten beschouwing 

wordt gelaten. 

I 
I 1·'-· . I 



Q.I 'i,TREKSEL notul en ( '2 ~2., 'i ~ COCSB van 

Cl a s s ifi c atie: 

3.3. CMS pleit ervoor om geen vertegenwoordiger van de 

Koninklijke Marechaussee op te nemen in het ICIV, 

wegens het feit dat het begrip veiligheid waar de 

Commandant Koninklijke Marechaussee op doelt, ver

schilt van het begrip veiligheid, dat in het ICIV 
wordt behandeld. 

/ ~~ 

1'/. I / . t'. , ~ 
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3.4. CLAS kan zich ten dele vinden in hetgeen is gesteld door 

CMS. CLAS gaat in op de taken van het rcrv·. Sp~ek~r 
merkt op geen bezwaar te hebben dat op een 

vertegenwoordiger van de Koninklijke Marechaussee aanwezig 

is in het ICIV wanneer aspecten aan de orde komen, de 

veiligheid betreffende en in relatie met de taakstelling 

van de Koninklijke Marechaussee. 

3.5. PCLS stemt in met hetgeen is gesteld door CLAS. 

3.6. Het Comité stemt in met de concept-instellingsbeschikking 

nadat referte a, punt 6, lle regel als volgt is gewijzigd: 

"Het Interservice Comité is bevoegd om zich over specia

listische onderwerpen te laten adviseren door deskundigen, 

waarbij met name gedacht wordt aan het Wapen van de 

Koninklijke Marechaussee 11
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1-.GE:ïDJ....PUliT 4. InstellingsbeschiY..Y..ing Interservice Coni té 

Inlichtingen en Veiligheid. 

Referten: a. 583/003/3/1136, d.d. 6 april 1983. J: '-

b. 583/003/3/1445, d.d. 25 april 1983.,,l~ 

4. 1. ?oorzi tter nerkt op dat, in overleg met PCl1S, opnieu·f/ 

de çoncept-instellingsbeschiY..king Interservice CoBité 

Inlichtingen en ?eiligheid (ICIV) ter goedkeuring aan 

het Co~ité is aangeboden. 

4. 2. CK11J....R ·1erzoekt dit onderwerp in de volgende vergadering 

aan de orde te stellen, in verband met het feit dat 

heden het cotnr'en taar van de I<"oninklij ke t-.1arechaussee 

is ingediend. 

4.3. Het Comité besluit het onderwerp op 16 mei a . s. aan de 

orde te stellen. 
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Nummer: S 

Onderwerp: Instelling Interservice 

Comitá Inlichtingen en Veiligheid 

BESCHIKKING COCSB Nr •••••••• 

DE VOORZITTER VAN HET COMITE CHEFS VAN STAVEN/BEVELHEBBERS 

1. Gelet op de beschikking COCSB nr. 2 d.d. 1 augustus 1977, 
en de beschikking van de Minister van Defensie nr. DRO 82/2000/22820/C 

d.d. 14 maart 1983; · 

BESLUIT: 

a. met ingang van ......•••.••• op te heffen het Interservice 

Comité Inlichtingen; 

b. met ingang van ••••••••••••• in te stellen het Interservice 

Comité Inlichtingen en Veiligheid. 

Samenstelling. 

2. De samenstelling van het Interservice Comité Inlichtingen 
en Veiligheid is als volgt: 

a. lid 

b. lid 

c. lid 

d. lid 

e. Secretaris 

Het Hoofd van de Afdeling Inlichtingen 

en Veiligheid van de Defensiestaf; 

Het Hoofd van de Afdeling Inlichtingen 

en Veiligheid van de Marinestaf· 
' 

Het Hoofd van de Afdeling Inlichtingen 

en Veiligheid van de Landmachtstaf· 
' 

He t Hoofd van d Af e deling Inlichtingen 
en Veiligheid van de Luchtmachtstaf· 

' 
:Een officier van de Afdel · I 

. lng nlichtingen 
en Veillgheid van de Defensiestaf. 



Voorzitterschap. 

Het voorzitterschap wordt vervuld door degene die namens 
3. d 
de Defensiestaf lid is van het Interservice-Comitá. Als waarnemen 

d t h t 1 ngst deel uitmaakt voorzitter treedt in beginsel op het lid a e a 

van het Interservice-Comit,. 

Algemene functie-inhoud. 

4~ Het Interservice-Comité zorgt in algemene zin voor het 

coördineren van interservice inlichtingen- en veiligheid aangele

genheden. 

Taken. 

5. 

t l\tCUI J l/:l / • .).IO L "·::> U 

Het Interservice-Comtë heeft tot taak: 

a. het coördineren en uitwerken van ontvangen opdrachten; 

b. het coördineren van activiteiten van de krijgsmachtdeelstaven, 

binnen het functiegebied van inlichtingen en veiligheid, waar

bij deze coördinatie de verwervende activiteiten die noodzake

lijk en vereist zijn in het kader van de taakomschrijving van 

de drie militaire inlichtingendiensten, niet in de weg mag 

staan; 

( vide KB van 5 augustus 1972, nr 437, art. IV. 2) 

c. het coördineren van de inbreng op inlichtingen- en veiligheida

gebied door de krijgsmachtdeelstaven bij de voorbereiding van 

minsteriële standpunten; 

d. het voorbereiden en coördineren van algemene instru~ties voor 

militaire attaché's alsmede het adviseren ten aanzien van aan

wijzingen en richtlijnen voor Defensie attaché's voor zover deze 

h e t a l geme ne defensiebeleid betreffen; 

c . h e t c oördin e r en van bevelh e bbersaangelegenheden waar dit gewenst 
wordt. 



Bevoegdheden. 

6. Zaken waarin geen nieuwe beslissingen van principiäle aard 

worden genomen, kunnen door 

afgedaan. De Voorzitter van 

het Interservice-Comit~ zelfstandig worden 

het Interservice-Comit~ heeft voor derge-

lijke zaken een mandaat van de Chef Defensiestaf inzake Chefs van 

st~ven aangelegenheden en een mandaat van het Comit~ Chefs van Staven/ 

Bevelhebbers inzake bevelhebbersaangelegenheden. Zaken, behandeld door 

het Interservice-Comit~ die het beleid direct of indirect zouden 

kunnen bepalen of beinvloeden, dienen aan de Voorzitter van het Comit~ 
Vertegenwoordigers van de Chefs van Staven/Bevelhebbers te worden 

voorgelegd. Genoemde functionaris bepaalt, of hij de zaak in kwestie 

in het COCSB respectievelijk het COVCSB als actiestuk danwel als 

informatiestuk aan de orde atelt. Het Interservice-Comit~ is bevoegd 

om zich over specialistische onderwerpen te laten adviseren door 

deskundigen. Indien een aangelegenheid (mede) tot andere functiege-

bieden dan het Operationele behoort, is het Interservice-

Comté gehouden om het betreffende Directoraat Generaal in te lichten en

voorzover hierom door het betreffende Directoraat Generaal verzocht 

wordt - een vertegenwoordiger aan de bespreking van het betreffende 

onderwerp te doen deelne men. Het Int~rservice-Comitá is voorts bevoegd 

gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen. Tenslotte is het Inter

service-Comité bevoegd om indien nodig voor deelgebieden binnen haar 

functiegebied, Interservice sub-Comité's in te stellen. 

Geschillen. 

7. 
kan 

van 

van 

Indien binnen het Interservice-Comit~ geen eenstemmigheid 

worden bereikt, wordt een advies uitgebracht dat het standpunt 

de meerderheid in het Interservice-Comité weergeeft, vergezeld 

de afwijkende mening(en) met de motivering(en) daarvan. 

Berichtgeving. 

8. Afschrift van deze beschikking zal worden gezonden aan: 

a. de Minister van Defensie· 
' 

b. de Staatssecretaris van Defensie· 
' 

c. de ~ecre taris -Generaal· 
' 



I \. v::: \J ,J /=-1 • ~ .. 10\..11 • ;:l lJ 

d. de Chef van de Marinestaf/Bevelhebber der Zeestrijdkrachten; 

e. de Chef van ae Landmachtstaf/Bevelhebber der Landstrijdkrachten; 

f. de Chef van de Luvhtmachtstaf/Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten; 

g. de Directeur-Generaal Economie en Financiin; 

- h. de Directeur-Generaal Materieel; 

i. de Directeur-Generaal Personeel; 

j. de Commandant Koninklijke Marechaussee; 

k. d e l eden van voornoemd Interservice-Comit~. 

's-Gravenhage, 1983 

~e Voorzitter van het Comit~ 
Chefs van Staven/Bevelhebbers, 

C. de Jager 
Generaal der Artillerie 



UITTREKSEL notulen CO CSE van 

'"'lassificatit:?: 

AGENDAPU T 6. Instellinqsbeschikkinq Interservice Comité 

Inlichtingen en Veiligheid. / 

Referte : s 83/003/3/1136 d.d. 6 april 1983.- ?'û3ç ?:,r:rs;o:s~-_,t~ 

6.1 . Voorzitter stelt dat door het opheffen van de Sectie 

Inlichtingen Defensiestaf en het instellen van de 

Afdeling Inlichtingen en Veiligheid Defensiestaf 

een concept-instellingsbeschikking Interservice 

Co~lté Inlichtingen en Veiligheid (ICIV) aan het 

Comité is aangeboden. 

6.2. PCMS is van mening dat ten aanzien van formulering van 

de taken van het ICIV enige bijstelling gewenst is. 
6.3. Het Comité besluit om de concept-instellingsbeschikking 

Interservice Comité Inlichtingen en Veiligheid opnieuw 

aan de orde te stellen nadat deze is bijgesteld . 

. .. v::: . \.. ~ • t:., ~· ' O lu' · :n .. 



M INISTERIE VAN D Er Et\!SIE 

D il ~ c t i e Oraan i sa tie 
nr.: DRO 82/2 000/2262 0/Conf. 

DE MINISTER VAN DEFENSIE 

G:t.:LET OP : 

- de Wet , ·an 29 december 198 2, Stb. 752, houdende o.m. de overgang van het 
Def en s:i ~studiecentrum n a.ö. r d e St ichting Ne d e r lands Ins ti tuut voor Inter
nationale Betrek)cingen "Cl ingendae l"; 

- zijn beschik~:ing van 23 nov ember 1976 nr. 375.280/14 V houdende de vast
stelling van de organisat i e van h e t Min iste rie van Defensie in hoofdlij
ne~ , a)smede zijn beschikking van 29 ma art 1978 nr. 375.280/21 I ~aarbij 
het voorlopig oYganisatiehandboek Ministerie van Defe::1sie werd vastgesteld; 

- de beschikking van d e Min i ster-President d.d. 1 juni 1982 nr. 321421 
(geheim) houdende o . a . de op h effing van het Rad.io Intelligence Bureau; 

BESLUIT : 

1. Tot de defensiestaf behoren d e volgende organisatie-eenheden: 

- het kabinet van ä e d efensi~staf , 

- de persoonlijke stafg roep , 
de afdeling plannen , 

- de afdeling operati on e l e zaken , 
de afdeling telecommunicatie , 

- de afdeling inlichtingen en v e iligheid, 
- het stafbureau informat i ev e r zorging/au tomatisering. 

2. Onder de chef defensiestaf ressor t e ren de volgende bijzondere organisatie
eenheden: 

- de permanente milita i re v ertegenwoordiging bij het militaire comité 
van de NAVO , 

- het krijgsmacht telecommunicati ebur e au, 
- het defensiepersoneel werkzaam b i j h e t na t ionaal bureau voor verbinding-

beveiliging . 

3. Onder de directeur defensiestaf ressor teert a l s bijzondere organisatie
eenheid: 

- het bureau internationale militaire sportv.,edstr ijde n. 

4 . De orgaan- en functiebeschrij v ingen v a n d e defe n s i estaf zoals è ... ze Z1Jn 
goedgekeurd door de St uurgroep bege l eiding reor gani sa tie Mi nist e rie van 
Defensie worden met de hierop aangebrachte wij z igingen e n aanvullinaen 
hierbij vastgesteld. De tekst van de gev.·ijzigd e e n aangevu lde orgaa~- en 
functiebeschrijvingen is als bijlage b ij deze bes chikking g e v oegd en z al 
worden opgenomen in h et voorlopig organ i sa t ie h a ndboe k Ministerie van 
Defensie. 
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5. Met vc)g~~d~ ~e~heden besl~at een functionele relatie: 

- de óefersj~öttöché 's, 

de J..;;eàe!')an:Sse Liê:.ison mission bij SACEUR, 

- de J'eóerJanèse Liaison representative bij SACLAJ\'T, 

- de r.;eóerlandse Lièison representative bij CINCHAN, 
- de Nederlanèse L.i2ison officer bij CINCENT. 

6 . P.et hoofd vë:n het bureau coördinator wetenschappelijk onderzoek defensie 
f u;Jgeert als stë:aàviseur wete:-Jschëppelijk onderzoek van àe chef defensie
staf . 

7. De coöràinëtor ruimtel~jke ordening defensie fungeert als stafadviseur 
rui..L,telijke ordening en milieuhygiëne van àe chef defensiestaf. 

8. De ~~nisterjële beschikking d .d. 30 juli l982 nr. DRO 82/2000/21709 komt 
h~erbij te ver;allen. 

GEEFT EIERVJ.J' r ::~:::hT::S J.J.J~: 

SG 
CDS 

H?MV 

KTCB 

DB? 

DIZ 
DORG 

-CMS 

CT....h.S 

CLS 

DPKM 
DPKL 
DPKLu . 

' s-Gravenhage , 14 maart 1983 

DE MIJ\'ISTER ·vooRNOEMD , 

voor deze 
DE SECRETJ:I..RIS-GENEP..hAL, 
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Bet onöersteu nen op rnilitair-oper~tioneel en -loçis:iek ;ebied van 1
. nétionale öefensiebeleid, in voorkaneoo geval als onoerdee~ van -·het 

öefensiebeleid, öoor het uitvoeren van de voor äe defensiestaf op alt 
v~st9ele9de taken. 

· h · beleid op rnilitair-oper~tioneel gebie:5 binne 
2 . Eet voeren van een even .... 'l C tlg het verscr,öffen van het algemene beleiàskaàe öe politieke richtlijnen , door 

· · '""c-ar moa_eliJ"k in, óoch zo nodig na overl voo: operationele taaku1tvoer1ng, ~ 

met öe krijssrr.ë::.töelen. 

III. Uit öe öoelstellin9en voortvloeienöe taken 

1. Bet 
het 
van 
een 

coör ö i neren van öe er is isbeheer si ng en cx::>r log svoo_r ber ~ id ~ng v~or_ . • . 
raë:kvlakke:-, tussen àe krijgsrr.achtöelen betreft, ~8Tleoe oe cooro1na ... 1 

öe operatione.le rap;:x::>rtering aan NhVO-co;n.maJI::::anten. Eet verzorgen 
öefensie-b:jërage in àe nationale civiele oorlogsvoorbereiding. 

betreft àe ~olgenàe taken: 

a. het coördine:-en ·,ran de voorbereidingen voor het militair-o:perationel 
O?treàen in het kaàer van: 

(2) àe VN-vre:Sesmacht; 

(3) crisisbe~eersing in ~vo-verband; 

(4) àe civiele verdediging ; 

(5) de defensie van overzeese rijksdelen; 

voor zover meer dan een kr i jgsmacbtdeel hierbij is 
wordt beïnvloed. 

b. het coördineren van 
operationele taken 
coörà inz:tie van de 
krijg srr.acbtöelen. 

de taken op materieels- en personeelsgebied en van 
terzake van de oorlogsvoorbereiàing, alsmede 

infrastructuur-behoe fte in NAvo-verband van 

c. het coöröineren van öe oper~tionele rapportering aan NAV0-com.anàanten. 

à. het verzorgen van een öefensie-bijdrage in àe nationale civiele oorlogs
voorbereiàing. 

2. Bet globaal aangeven van öoor de krijgsmachtdelen te verrichten taken \w'ellce 
voortvloeien uit àe hoofd- en subèoelstellingen v.an àe Nederlandse defen
sie-organisatie, omvattende: 

a. het coördineren t!n het verstrekken van beleidsadviezen un de 
leiding inzake àe militaire ~specten van het defensiebeleid zowel 
~ationaal Als in bonàgenootschapelijk verbanà; 

-d ienst9 eheim-
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~n:e:se:v' ce orsa 
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ka:Ser va..; 

1 a.'1 

o~: e:: o:,:.:. e te:-- oef t.en bij öe krijgs
èccr~:: vo?r:v:.oe~enóe e:se~, inhou5en-

c:. h<::': c;.::,ö.rë::-,r_;r~;;r. Vé:J. ~r. /;<C: ö er:· ~. 5 E s:.e.:-16p:...r.: me': betrer.r.ing 
gr;::-, i .. r.c: · Ao .. ~c:...:. e .• .:.r: ~ e :.-.c :'o :-.ë.a2. vErt..c.rt: voo: zove: var, 
rr,r.:!':r ér.::-, f(;.r, üijg=n. o:: .. : à t-e::.; 

tot oefenin
be ... ang 

b . he'.: èc:ïü'< j z~r. v a :-, fé. n Y.: ; ~ j g S!i•oCh töee:l dat 
Y.rLjg!::J'l_ccr.:.à_ler, of be t ce r.t.rele epf-e!"t.at. 
ost .. ·J.::.ei:. r., vr:;rricrt , vE-:tanè èt:n.Y5€:.~ïèE: met 
dt:.:-i ; 

mede ter. ber.oeve van A."'IÖere 
ar ooE.lrtl!t ig he id sr eöenen 

militair/operationeel optr~ 

c . h".;t c€:nt r e~. dv(:.-, v -=-rr;cttH• van acti.viteiten oy operlitioneel gebie:5 door 
~nt.t:.r:.J:.:rv ' c.t 0rga •f-n , t.:. ETi e:-5€: hr:-t geven van richtlijnen en aanwijzingen 
e:z~:.Y:r· ·nm de ze O!C] IH• E: r; 

èl. het e) g r.l!.l'= r er. van gr..:l ij r soort i g e: per s or.€:e-.sbehoe ft en tussen öe krijgs
n.ud t ö ·)En, ee:r. ;;:r, ande r u--z ~en u.:. t O,?E:ret.ioneel Etanöp:mt; 

b·t ~ · gr.c!lFn: r, Vèr. gr: ijY.soor ti gf:: n.a~erie e lEbE:hoeften tu~sen de krijgs
n.e::ntöç..ler, , €: ·n en l! r.öE:r bezi.er u it ope r ll ti or,ee starx:Spunt; 

I 

f. r,,.. c.ig r.e.lerer, v ers àe b t;hoef t e aan g E:l ijY.Loo r t ige infrl!struct '.Jurvoor z.ie-
n· r,gt:n , r,btior.6 cÜ in het k~ c3e r VWI à e ru..:. mtf:lijke oràeni.ng, 

llabl n }.;]..VO-verba no , ee:n en ander bt::z i en uit OPf:rationee..l staoopunt; 

g . het - uit ûperatio n!:el oogpunt - coö rd i ne ren var, overige logistieke 
i oeft. r1 tu .... r:er, ~e Y.r i jg ... machtöelen. 

6 . 'Af' b.':tUF: l TtJUd ·r, vt:~n VC>OrLct r 'ft€: n 
lf: fur.c t · ~d .. )eö ~ voor zove: iet 
f!' v ) u a i f: d t:.. r:. ~ v en • 

n ge-g eve ns betreffende het o;>erat:io·ne
Y. r ijgsn. a c:htà eel geri c r. t - en zc:.noèlig ~e 

-ó t: , r. tg ehe ~nr-



nr. 21 

Zé r.er. ver zorgt öe in öe 

., .. _ r .... e:: SE ;v ~ ce ccr~t~ cpers~iën; 
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U1~J.iiEESF;L llotu1en COCSb van 27 juni 1977 

Clas~if:i ce::.~~-ie : ONGECLA SSI FJ Ct..ERD 

AG E;DAPUNT 4. Jnstellingsbeschikkingen Inter

service Comité's nrs. COCSB 

ONGEKLASSIFICEERD 

1 t/m 7. 
Referte: DS 77-122/ 8365 ~ ~~ I.Jj_ jf;rj f.\ 'I(( 

,_ I I 

d.d. 22-6-.,77. 

4.1o Het Comité besluit tot goedkeuring van de ontwerp-instellings

beschikkingen, na invoeging van enkele kleine wijzigingen, 

van de Interservice-Comité's: 

a. COC SB NR. 1 - Organisatie; 

b. COCSB NR. 2 - Inlichtingen; 

c. cocs:a 1-in. 3 - Operatiën; 

d. cocs:a J~R • 4 - Logistiek; 

e. cocs:a NR. 5 - Automatisering; 

f. COCSB HR. 6 - JffiC-verdedi ging; 

g. COCSB NR. 7 - Telecommunicatie. 

Eet Comité stemt tevens in met de ontwerp-beschikkingen MINDEF 

ter opheffing van de Commissie Verbindingen en Electronica 

krijgsmacht (COVEK) en het Comité V (CCIS). 

/ , I • 
I I .... . ) .A- I 

-



van 12 mei 1982. 
lii'.:T.iTILS ..... L notulen 224e co .v.csB 

Classificatie: 

AGENDAPUNT 4C. 4Se vergadering ICI. 
Referte: SB 2/003/2001 d.d. 3 mei 1982.- ~I bct ol?']/1 bI .,5>8?__ 

4.3. Het Comité neemt kennis van de notulen. 

4.3.1. Het Comité discussieert uitgebreid over agendapunt 

9.4.1. 

4.3.2. Het Comité is van mening, dat het op zichzelf nuttig is, 

dat Defats/Milats op "afgelegen posten" eenmaal gedurende 

hun ambtperiode daar , door één der Hoofden Inlichtingen 

ofwel H-SIDS worden bezocht. Coördinatie vooraf is hierbij 

een voorvlaarde. Het Comité acht de noodzaak niet aanwezig 

indien betrokken Defat recent bezocht is door één van 

de bevelhebbers. Het Comité is tevens van rrening dat de kcm:m

de ·t7erkbezoeken aan Athene en Damascus opnieuw kritisch 

in beschou~ing moeten worden genomen. 

4.3.3. Vert. CLaS gaat nader in op agendapunt 10.2. betref

fende de Milat-indeling in het bijzonder de aceredi

tering Polen/Finland. Voorzitter stelt dat het Comité 

zich over dit onder-tTerp nader zal beraden ·,..lêl!1Deer een 

nota ontvangen is van het ICI. 

4.3.4. voorzitter vestigt de aandacht van het Comité op 

actiepunten 45.2.7. en 45.6.3 . respectievelijk "ver

trou·t7ensfuncties en "leg i timatiebe·,Ji j zen belangenver-

enigingen -roor militairen". 

-
• 

• 
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Nummer& S 83/003/3/1962 

Onderwerpz Instelling Interservice 

Comitá Inlichtingen en Veiligheid 

BESCHIKKING COCSB Nr.13 

DE VOORZITTER VAN HET COMITE CHEFS VAN STAVEN/BEVELHEBBERS 

1. Gelet op de beschikking COCSB nr. 2 d.d. 1 augustus 1977, 

en de beschikking van de Minister van Defensie nr. DRO 82/2000/22620/C 

d.d. 14 maart . 1983J 

BESLUIT& 

a. met ingang van 1 juni 1983 
Comit~ Inlichtingen; 

op te heffen het Interservice 

b. met ingang van 1 juni 1983 in te stellen het Interservice 

Comit~ Inlichtingen en Veiligheid. 

Samenstelling. 

2. De samenstelling van het Interservice Comit~ Inlichtingen 

en Veiligheid is als volgt: 

a. lid 

b. lid 

c. lid 

d. lid 

e. ~ ecretaris 

Het Hoofd van de Afdeling Inlichtingen 

en Veiligheid van de Defensiestaf; 

Het Hoofd van de Afdeling Inlichtingen 

en Veiligheid van de Marinestaf; 

Het Hoofd van de Afdeling Inlichtingen 

en Veiligheid van de Landmachtstaf; 

Het Hoofd van de Afdeling Inlichtingen 

en Veiligheid van de Luchtmachtstaf; 

:Een officier van de Afdeling Inlichtingen 

en Veiligheid van de Defensiestaf. 



c 
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Voorzitterschap. 

3. Het voorzitterschap wordt vervuld door degene die namens 

de Defensiestaf lid is van het Interservice-Comit, • . Ala waarnemend 

voorzitter treedt in beginsel op het lid dat het langst deel uit•aakt 

van het Interservice-Comitá. 

Algemene functie-inhoud. 

4~ Het Interservice-Comitá zorgt in algemene zin voor het 

coördineren van interservice inlichtingen- en veiligheid aangele

genheden. 

Taken. 

5. Het Interservice-Comt~ heeft tot taaks 

a. het coördineren en uitwerken van ontvangen opdrachten; 

b. het coördineren van activiteiten van de krijgamachtdeelataven, 

binnen het functiegebied van inlichtingen en veiligheid, waar

bij deze coördinatie de verwervende activiteiten die noodzake

lijk en vereist zijn in het kader van de taakomschrijving van 

de drie militaire inlichtingendiensten, niet in de weg mag 

staan; 

( vide KB van 5 augustus 1972, nr 437, art. IV. 2) 

c. het coördineren van de inbreng op inlichtingen- en veiligheida

gebied door de krijgsmachtdeelstaven bij de voorbereiding van 

minsteriële standpunten; 

d. het voorbereiden en coördineren van algemene inatruutiea voor 

militaire attachá's alsmede het adviseren ten aanzien van aan

wijzingen en richtlijnen voor Defensie attachá'a voor zover deze 

het algemene defensiebeleid betreffen; 

e. het c oördineren van bevelhebbersaangelegenheden waar dit gewenst 

wordt. 
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Bevoegdheden. 

6. Zaken waarin geen nieuwe beslissingen van principiäle aard 

worden genomen, kunnen door het Interservice-Comit~ zelfstandig worden 

afgedaan. De Voorzitter van het Interservice-Comit~ heeft voor derge

lijke zaken een mandaat van de Chef Defensiestaf inzake Chefs van 

St2..ven aangelegenheden en een mandaat van het Comit~ Chefs van Staven/ 

Bevelhebbers inzake bevelhebbereaangelegenheden. Zaken, behandeld door 

het Interservice-Comitá die het beleid direct of indirect zouden 

kunnen bepalen of beïnvloeden, dienen aan de Voorzitter van het Comit4 

Vertegenwoordigere van de Chefs van Staven/Bevelhebbers te worden 

voorgelegd. Genoemde functionaris bepaalt, of hij de zaak in kweetie 

in het COCSB respectievelijk het COVCSB als actiestuk danvel ale 

informatiestuk aan de orde atelt. Het Interservice-Comit' is bevoegd 

om zich over specialistische onderwerpen te laten adviseren door 

deskundigen, waarbij met name gedacht wordt aan het Wapen van de Ko-

ninklijke t1are·chaussee. Indien een aangelegenheid (mede) tot andere 

functiegebieden behoort dan het Operationele-, is het Interservice 

Comité gehouden om het betreffende Directoraat Generaal in te lichten 

en voorzover hierom door het betreffende Directoraat Generaal verzocht 

wordt, een vertegenwoordiger aan de bespreking van het betreffende on

derwerp te cloen deelnemen. Het Interservice Comité is voorts bevoegd 

gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen. Tenslotte is het Inter

service Comité bevoegd om indien nodig voor deelgebieden binnen haar 

functiegebied, Ir.terservice sub-Comité's in te stellen. 

Geschillen. 

7. Indien binnen het Interservice-Comit' geen eenstemmigheid 

kan worden bereikt, wordt een advies uitgebracht dat het standpunt 

van de meerderheid in het Interservice-Comité weergeeft, vergezeld 

van de afwijkende mening(en) met de motivering(en) daarvan. 

Berichtgeving. 

8. Afschrift van deze beschikking zal worden gezonden aana 

a. de Minister van Defensie; 

b. de Staatssecretaris van DefensieMaterieel; 

I!:. df· St.aat!JSeé.r.etari s van Defensie Personeel; 

d. de Secretaris-Generaal; 
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e. de Chef van de Marinestaf/Bevelhebber der Zeestrijdkrachten; 

f• de Chef van de Landmachtstaf/Bevelhebber der Landstrijdkrachten; 

g . de Chef van de Luvhtmachtstaf/Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten 

h • de Directeur-Generaal Economie en FinancilnJ 

1 . de Direc teur-Ge ne r aal Materieel; 

j de Directeur-Generaal Personeel, 

k .. de Commandant Koninkl ijke Marechaussee, 

de leden van voornoemd Intereervice-Comit,. 

's-Gravenhage, 1 juni 1983 

De Voorzitter van het Comi tl 
Chefs ,v4r Staven/Bevelhebbers , 

: [1\11'1 
.Y ; I 




