
LANDMACHTSTAF f _ "•

._, CORRESPONDENTIE -ADRES: poatbus 9&904 25Q9 J&QRAVENHAGE

/ Sectie: Ve i l
ÉahM6«2ÈgtXffifiK

Telefoon: 070 - 73 .336 V 245370 tsl
Men wordt verzocht bij beantwoording '
nummer van deze brief nauwkeurig t* v

Aan

zie verzendlijst

byiagen: 2

uw brief van uw kenmerk

onderwerp: Werkgroep Veiligheid

ons nummer

Cl/89832/25/81/Conf

•s-Gravenhage, 'L SJ ScP.

1. Hierbij bied ik U aan het verslag van de op 4 september
1981 gehouden vergadering van de Werkgroep Veiligheid.

2. De volgende vergadering za] bTj de Sectie Veiligheid
plaats vinden op 18 december 1981. Aanvang 10.00 uur.

Ik verzoek U agendapunten schri ftelijk kenbaar te
maken vóór 19 november a.s. en U bij de vergadering
wederom te doen vertegenwoordigen.

HET HOOB1!) VAN DE AFDELING INLICHTINGEN EN
VEILIGHEID

VOOR DEZE



VKKZiiiNDLI.IoT behorende bJ j brief nr . Cl/89832/25/81 /Conf, d ,d *- 9 SEP.

A t.-n : Commandant 1e Legerkorps

Nationaal Territoriaal Commandant

Nationaal Logistiek Commandant

Commandant Commando Verbindingen KL

Commandant Geneeskundig Commando KL

Commandant Commando Opleidingen KL

Commandant Korps Mobiele Colonnes

Commandant Sohool Militaire Inlichtingendienst.
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BIJLAGE 2 behorende bij brief LAS AFD I&V nr CI/89832/25/81/ooni

_52iHiË3_y£?ê?:̂ !ËïïSê_l̂ _4_ september

1. Ik verzoek TJ het verslag conform het hierna gestelde

te wijzigen,,,

2. Blz 2 punt 4

a. Tussen voegen na punt 4» 2. een nieuw punt 4»5«

inhoudende: " M. b. t. de geweldinstructie behorende

bij de richtlijnen vredes-bewaking BLS zijn vertegen-

woordigers van NTC en iLk de mening toegedaan dat deze

instructie op uitvoeringsniveau slecht hanteerbaar is.

b. Omnummeren het oude punt " 4.3. " in " 4.4. "



LANDMACHTSTAF

SECTIE VI3ILIGHJID

VERSLAG 25e VERGADERING WiJRKü-ROSP VfllLIGHSID dd 4 september 1981

DEELNEMERS:

en verder in alphabetische volgorde;

- Sie veiligheid ( voorzitter )

- COKL

- CVKL

- Sie Veiligheid ( secretaresse )

- SMID

- HLC

- Sie Veiligheid

- NTG

- Sie Veiligheid

- 1 LK

- Sie Veiligheid

Afwezig met kennisgeving: KMC. GCKL. Jie Veiligheid Hr,

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom aan
^^jÊ££j£j££££t die in het vervolg deze vergadering zal verslaan
ennopeTTjk permanent als secretaresse wordt toebedeeld aan deze
vergadering.

zal de taak van de

Mededelingen van de voorzitter
De voorzitter benadrukt dat de taak van de werkgroep is voorstellen
te doenjter bijstelling van richtlijnen/voorschriften, het beleid en
de uitvoering van de militaire-veiligheid betreffend.
Het is de bedoeling dat de stukken tijdig voor de vergadering ter
bestudering worden toegestuurd en dat alleen die punten worden be-
sproken, die op de agenda staan.

In een brief van WTC nr NTC/G1-16.948/-dd 11 mei 1981 o.a. aan BLS
staat aangekondigd dat in het najaar een tweetal kazernecommandantea-
bijeenkomsten, te Schaarsbergen en Oorschot worden gehouden op
res. 20 en 23 oktober 1981.

- Sie Veiligheid -
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actie:NTC ,.3ie Veiligheid zal zich op deze vergaderingen willen doen
vertegenwoordigen. Vertegenwoordiger van NT C zegt toe voor
een uitnodiging zorg te dragen.

3. -N-otulen vorige vergadering

a.tekst. —

'inhoud
aanvulling blzl p t 4-2

M.b.t. de geweldinstructie behorende bij de richtlijnen vredes-
bewaking BLS zijn vertegenwoordigers van NTC-1LK de mening toe-
gedaan dat deze instructie op uitvoeringsniveau slecht hanteer-
baar is.
Dit zal alsnog in het verslag .worden opgenomen en wordea toe^
gestuurd.

? Actie-punten vorige vergadering

4.1• Medenemen van geclassificeerde documenten
Vert CVK.L: een voorlopige omschrijving werd tijdens de ver-
gadering uitgereikt waarbij verzocht werd om commentaar ter
bespreking op de volgende vergadering.

De voorzitter verklaart dat het onderwerp " meldingen Ci-incider
nog in studie is.

4.2 Veiligheidszone - compartiment

actie: Er is een voorlopige omschrijving, welke tevens is uitgereikt
allen met de bedoeling dit te voorzien van commentaar zodat het

e.e.a. besproken kan worden op de volgende vergadering .

4.3.Veldpost ( gebruik door burgerpersoneel )

M.a.v. door WTC gestelde vraag omtrent het gebruik van de veld-
post-regeling door burgerpersoneel, zie pt 9 verslag vorige
vergadering, doet vert CVKL hierover de volgende uitspraak:

) Het is toegestaan, burgerpersoneel in dienst van de militaire-
overheid in oorlogstijd gebruik te laten maken van de veldpost,
e.e.a. is nog niet geformaliseerd. Hiermee kan voorlopig ge-
werkt worden; nadere richtlijnen hieromtrent zullen volgen.

4.4 .Veldpostcensuur

actie: Vert NTC vraagt in hoeverre burgerpersoneel werkzaam in dienst
Sie Vhd van defensie kan worden onderworpen aan de veldpostcenauur.

E.e.a. zal door öie Veiligheid nader worden bekeken.



4.5 Internering ( i. t. v. o. )

Vert iM'i'C vraagt wat precies bedoeld wordt met " relevante
gegevens " bij het indienen van een voorstel tot internering
conform het gestelde in YO BIS hfd 111 onderwerp 8. 2a (2).
Ma j van de Linde geeft hierover de volgende verklaring:
Relevante gegevens zijn die signalen die uit het veld komen
en negatief kunnen uitstralen op de werkzaamheden en de taak-
stelling van de commandant (en) b. v. sabotage gerichtte zaken,
subversie, diefstal, enz, die niet alleen door de Ci-organisatie
of Kmar worden verzameld, maar die door een ieder aan de com-
.mandaïit(en)wordt(en) gemeld. Kortom al die gegevens welke een
" gegrond vermoeden " betreffende het in gevaar brengen van de
uit/inwendige veiligheid door een bepaald persoon rechtvaardigen

4.6 'Joegangn̂ ĝ rSle - toegangsbewijzen ( i. t. v. o.)

Is nog in studie.

Mede te nemen veiligheidsmachtigingen

Door vert NTC wordt wederom verzocht in de Ci-instructie een
aanwijzing op te nemen welke documenten nederlandse vertegen-
woordigers bij bezoek buitenlandse instanties en buitenlands-
vertegenwoordigers bij bezoek nederlandse instanties bij zich
móeten hebben.

actie: E.e.a. zal alsnog in de Ci-instructie BLS worden opgenomen.
Sie Vhd

4.8 Machtigingsregeling

Op het gestelde tijdens de yor_ige vergadering, zie pt 14 van
het vergaderverslag, geef tflHlHIlA de volgende aanvulling:
Gebleken is dat Gn van kopî fê eSEelLen de overzichten RAP 13-L5
niet ontvangen. Dit gegeven wordt afgedrukt op het overzicht dal
'de C ontvangt van de eenheden waarbij in onderhoud gesteld.
De G-koploze eenheid is op de hoogte aan wie van zijn personeel
een mobbestemming elders is toegekend. Hij ontvangt hiertoe het
groene exemplaar van de beschikking toekenning mobbestemming.
Er zal dus een procedure moeten worden gevonden waarbij G-adm
eenheid de C-koploze eenheid informeerd over het vereiste
veiligheids-maohtigingsniveau van de toegekende mobbestemming.
Vert 1LK vraagt hoever men gevorderd is met aanvraag en ver-
strekking van veiligheids-verklaringen t.b.v. personeel aan
wie een mobbestemming is toegekend.
Men vreest dat t.b.v. dit personeel nog niet de,voor de mo"b-
functie vereiste, veiligheids-machtiging is gevraagd en ver-
strekt,

(licht toe dat in de Gi-instructie de voor de aan-
twoordelijke commandant is genoemd, nl G-vredes-

eenheid.

moet -
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Dit moet gezien worden als een interim regeling.
De verantwoordelijkheid voor de aanvraag berust;ongeacht tot welke
categorie betrokkene behoort, bij degene die de mobbestemming toe-
kent, i.c. Hfd CPI.
Bestandsgewijze is CPI bezig de benodigde aanvragen in te dienen.
Voorlopig is men bezig de bestanden reserve en dienstplichtig per-
soneel recht te trekken.
Pas daarna zal hfd CPI belast kunnen worden dit ook voor het vwd
personeel te realiseren. T.z.t. zal de Ci-intructie in die zin wor-
den aangepast: Voorhands zal niet van het standpunt worden afge-
weken dat het aanvragen van machtigingen voor personeel met een mob-
functie wordt gedaan door de C die dit personeel in vredes-tijd
daadwerkelijk in een " V " functie in zijn organisatie heeft.

4»9 Vert MTG vraagt nader uitleg over " Het verminderen van kwetsbare
functies ". Hier zal later in een aparte vergadering op worden te-
rug gekomen, het bezien van de hoeveelheid kwetsbare functies aan
de hand van reeds eerder door Kap ̂ jff> uitgereikte lijsten, kun-
nen voorshands worden voortgezet.

4.10 Ver t 1LK heeft behoefte aan een officiële afkorting van het woord
" veiligheid." B.e.a. zal door Sie Veiligheid nader worden bekeken.

5. Binnengekomen agenda-punten: geen



INGEDIENDE VIJZIGIl\lüS-TOOHSTELL.iON CI-INSTRUCTIE BL3

De volgende voorstellen zullen nader worden besproken»

Hoofdstuk 111
T b ) b l z 111-1:

(1b) Vert 1LK dient hierover een voorstel in. Dit zal in studie
worden genomen en op de volgende vergadering besproken^

blz 111-2

2c N.a.v. een vraag van NTC m.b.t. de verantwoordelijkheid
voor het laten deelnemen aan oef. op functies waar een
machtiging is vereist, maar aan de deelnemers nog niet
is verstrekt zal pt 2c worden aangevuld.

actie: Uit de aanvulling moet blijken dat de G die personeel
Sie Vhd ter beschikking krijgt verantwoordelijk is voor het aan-

vragenvan een noodzakelijke machtiging.

blz 111-3

Ja(l)(a): 1Lk stelt voor de tekst te wijzigen in:
" De C van een bij een parate of vredeseenheid die-
nende militair vraagt voor hem een machtiging
aan uit hoofde van diens vredes-of mob-functie
of vredès-en mobfunctie.
De vergadering is met deze wijziging accoord ge-
gaan.

(b) "kan" wijzigen in MOET

Hoofdstuk VI

blz VI-3

Jd NTC vraagt om een mogelijkheidAran een geschei-
den overzicht in de OAL voor gesignaleerden en
gemachtigden.

merkt op hier ook niet gelukkig mee te
reeds een opdracht uitgegaan van het

Hoofd Pers-Mob-voorbereiding aan Hoofd GPI om
dit te wijzigen.

blz VI-7

Vert 1LK vraagt of de tekst niet veranderd kan worden,
zoals het|er nu staat aangegeven geeft het de C de
mogelijkheid orn te zeggen, gebasseerd op deze tekst-i-
mag ik ze niet hebben- hier kunnen verwarringen door
ontstaan.

actie: 9MBHHPheef ̂ ̂ ^ onderwerp in behandeling, er
Sie Vhd zal word'en getracht hierin tegemoet te komen.
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Hoofdstuk VIII

blz VIII-1

pt 1. Vert NTC merkt op dat de titel van dit hoofdstuk aan-
geeft " toegangsregeling militaire objecten " hoewel in
het hoofdstuk uitsluitend gesproken wordt over toegangs-
bewijzen.

actie: NTG heeft het onderwerp " toegangsregelimg " in studie
Wm~ en zal een voorstel hieromtrent indienen.

blz VIII-3

pt ^ Vert 1LK wil weten of er al iets bekend is over de be-
veiliging van een foto in het militair paspoort.
Dit zal als actie-punt in de volgende vergadering be-
sproken worden.

Hoofdstuk IX

blz IX-4

\t 5d. Vert 1 LK stelt voor om de tekst te wijzigen in.
(2)(d) " De reserve sleutels enerzijds en de instelsleutels

en instelcodes anderszijds van combinatie-sloten van
vertrekken en opberg-raiddelen waarin ZG, GTS, ATOMAL en/of
ATOMIC geclassificeerde/gemerkte documenten aanwezig zijn,
dienen per vertrek separaat van andere sleutels in ver-
zegelde enveloppen te worden opgeborgen in een beveiligde
cq bewaakte ruimte; bij of op deze enveloppen dient een
intructie te staan, die aangeeft aan welke functionaris
(sen) deze enveloppen buiten de diensturen ( in geval van
een(alarm) oefening of noodsituatie ) mogen worden over-
handigd.
De vergadering verklaarde zich accoord met het voorstel
en de voorzitter dankt 1Lk voor zijn inbreng.

7. ROM)VRAAG

7.1 Vert 1LK; Inhoeverre de regeling omtrent "treintransporten"
is gevorderd.

) Hier is een juridisch probleem aan de orde dit zal nog
geruime tijd duren.

7.2 Vert NTC; Zijn er bepaalde normen aanwezig voor het ge-
bruik van warmte-stempels, ligt het in de bedoeling om één
stempel voor de hele KL te gebruiken of krijgt ieder een-
heid een apart stempel met alle gevolgen vandien - veilig-

actie:Sie Vhd heids risicoj: Zal worden uitgezocht.

?.3a Vert GVKL; Verzoekt om een regeling m.b.t. het verstrekken
van reisinfo en het houden van een reisverslaggesprek.
Bij CVKL is geconstateerd dat de Ci-functionaris(sen) in
het Oosten des lands de briefing-debriefing doen en in het
V/es ten des lands het door eigen S2-functionaris(sen) wordt
gedaan.

- vanwege



actie:
Sie Vhd

actie:
Sie Vhd

Vanwege de spreiding over het hele land van eenheden o.b.
CVKL zijn de betreffende ..^-functionaris (sen) niet instaat om
dit zelf te doen.
Indien de Ciescdt van een \Tbdbat dit zelf moeten doen, kun-
nen, indien hierom wordt verzocht, betrokken functionaris(sen)
worden voorgelicht door het steunende Cidet.

Als gevolg van de administratieve afwikkeling van ver l ei"- aan-
vragen naar AYG-landen door de administratieve commandant wordt
de machtiging van de aanvrager in de CVKL lijn niet opgevraagd.

Dit leidt tot een vergroot veiligheids-risico, hoe dit te onder
vangen ?
Beide ptn, ( a en b ) zullen door Sie Vhd opnieuw worden be-
keken en op de volgende vergadering toegelicht.

Signaleert probleem dat t.b.v. vernietiging van documenten
men wel geautoriseerd is voor een verbrandingsoven, maar deze
verbrandingsoven niet krijgen kan.
l)e vraag is of dit niet op een andere wijze kan worden ver-
nietigd; zal worden uitgezocht.

SLUITING

De volgende vergadering wordt vastgesteld op 18 december 1981
aanvang 10 uur.
De voorzitter dankt een ieder voor zijn aanwezigheid en inbreng
in de discussies.


