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1. OPENING

opent namens de voorzitter de vergadering en heet iedereen
weTEönf, tevens bedankt hij de Kap 4BMHMMP voor zijn bewezen diensten in de
werkgroep aangezien dit zijn laatste vergadering in de werkgroep is ivm een
andere functie.

2, NOTULEN VORIGE VERGADERING

a. Actiepunten
1-85 Soxmis-meldingskaartjes:

Vert INLB deelt mede, dat genoemde kaartjes voor commentaar zijn
toegezonden aan UK NP te HERFORD, BRD.
Dit commentaar is door 111 Cidet wederom aan 1LK aangeboden.

2-85 Luchtfoto-objectenlijst:
Vz; genoemd onderwerp is door Sie Milgeo(INLD/LAS) in een vergadering
met 1LK en NTC besproken.
Wederom is vastgesteld dat een inventarisatie nog steeds nodig is van
objn, met een bepaalde cat indeling; NTC en 1LK behandelen dit onder-
werp en dienen voorstellen in.

3-85 Verzending cl post langs Haagse Staven:
Vz; Eigenlijk moet de hele verg zich dit probleem aantrekken en bin-
nen de diaciplines kenbaar maken dat de reglementen strikt nageleefd
moeten worden; het is niet uitsluitend een CVKL-probleem maar een
onderwerp dat bij iedere c aandacht en zorg verdient.

b. Deelnemerslijst
Vert LAS/SSOV verzoekt de vergaderverslagen rechtstreeks naar de LAS/SSOV
te sturen.
Vz zegt toe een aantekening te laten maken voor de verzending.
Verder wordt één fout in de naam van een deelnemer gecorrigeerd.

c. Tekst en Inhoud
(1) blz l pc 2c (4) Verspreiding maandelijkse vetligheidsincidenten

rapportage.
Vert 1LK constateert een tegenstrijdigheid tussen wat in de werkgp
Veiligheid is besproken en wat in de CCIV-verg is besproken.
Va; Van de gemelde incidenten wordt door INLB een rapportage gemaakt.
Wij geven de elementen aan van het wie/wat/waar/hoe en eventueel
waarom, v.z.v. nuttig om een beeld te kunnen vormen over wat voor
soort incidenten het gaat.
Op BLS-niveau wordt aan de commandanten d.m.v. deze rapportage info
verstrekt, aan de hand waarvan zij deze rapportage zelf kunnen
aanvullen t.b.v. gebruik binnen het eigen ressort.

(2) blz l pt 2 c (3) Honingraat-kasten
Vert INLB; Er staat "zo spoedig mogelijk", DGW&T verstaat hieronder
eind sept begin okt (1985). Van de zijde van INLB kan hier geen ver-
dere invloed op worden uitgeoefend.

(3) blz 2 pt 3 d PMC Flevoland
Vert NTC: Gekozen is voor de constructie om in vredestijd d.m.v. een
liaisongroep een soort PMC-Flevoland te maken, die wordt opgenomen in
de org PMC-Gelderland. In oorlogstijd splitst zich dat af.
Het betekent dus dat het gezagsgebied van Gelderland "met een plat-
tegrond ie uitgebreid".
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(4) blz 3 pt 5 c HTC
Vz; De ptn (1) en (2) verdienen nadere uitwerking, gestreefd zal
moeten worden naar een uniform te hanteren CI~instrui&fe<?ê öBM3l,
betekent dat de discrepantie, zoals die ook staat genoemd in (1)
tussen datgene wat beveiliging veroorzaakt op het gebied van bewa-
kingsmaatregelen, zoveel mogelijk in êên voorschrift c.q. richtlijn of
aanwijzing dient te worden aangepakt.
V.w.b. elalap heeft een werkverband van een tamelijk brede omvang zich
de afgelopen jaren bezig gehouden met de mogelijkheden van toepassing
van elalap binnen de KL. Het eindrapport hiervan is in stafbehandeling
gebracht ter autorisatie, werd echter niet goedgekeurd en is ter
bestudering aangeboden aan de verantwoordelijke behandelaar (OPN).
De drie proefobjecten elalap gaan gewoon door, te weten:
Ie de Legerplaatst Oirschot
2e een cluster van mil obj die liggen in de prov Overijssel
3e het CP1 in Amersfoort
De stafverantwoordelijkheid voor beveiliging en bewaking ressorteert
onder OPN/LAS.

3. MEDEDELINGEN VOORZITTER

a. Vz deelt mede, dat sectie INLB/LAS (tevens LAMID-B) overgaat op een
nieuwe bereikbaarheidsregeling, in te voeren m.i.v. 1-11-1985. U wordt
binnenkort daarover in de vorm van een brief en een telegram nader
geïnformeerd.

b. Vz stelt vert INLB in de gelegenheid iets te zeggen ^ver documenten-
beveiliging.
Ver t inl; Bij een opkoper te Breda zijn enige tijd geleden een stapel
geclassificeerde documenten, alsmede doosjes met stempels van diverse
ministeries (ook van defensie), aangetroffen.
Conclusie: besteedt bij het afstoten van bureaux en kasten, alsmede bij
verhuizen naar andere locaties, voldoende aandacht aan het leeg maken
ervan; kijk ook achter de laden.

c. Vz verwijst naar de brief van de BLS, ondertekend door SC-0, gedateerd
7-8-1985, v.w.b.beveiligings/bewakingsmaatregelen B-Compartimenten waarin
een uitspraak wordt gedaan hoe deze materie wordt geregeld. Onder Compar-
timent wordt verstaan de "ruimten" en niet het enkelvoudige opbergroiddel
dat zich in een ruimte bevindt.

d. Vz; N.a.v. de actuele dreigingsanalyse de mededeling dat deze volstrekt
in lijn is met de bij de vorige verg gedane mededeling over de dreiging.
Er is geen sprake van actuele concrete indicaties over toegenomen dreiging
ten opzichte van de KL. Ook op het gebied van sabotage is niet te ver-
wachten dat we op korte termijn iets te duchten zullen hebben.
Vz_ constateert dat de alertheid van het KL-personeel op het gebied van
verrichting van meldingen is toegenomen.

e. Vz; Geconstateerd is dat bepaalde sleutelfirma's de mogelijkheid hebben om
een aangeboden NEMEF-sleutel, zonder verder acht te slaan op certificaten
of anderezins, te copiëren.
Ver t IHLB; De firma NEMEP zal aangeschreven moeten worden zodat dit
bedrijf gerechtelijke stappen kan ondernemen. Gebeurt dit niet dan, dient
deze sleutel van de lijst in het Vademecum-BMD te worden afgevoerd.
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4. AGENDAPUNTEN

a. Tekortkomingen documentenbeveiligttig bij Staven/eenheden
Vz Gegevensbeveiliging is een van de meest belangrijke aspecten in
het hele beveiligingsconcept.
Ver t INLB; Er zijn twee grote lijnen te onderkennen: ten Ie een niet
toepassen van datgene wat er in het classificatievoorschrift staat
aangegeven; ten 2e dat de administraties (secretarieën en agenda's) kwali-
tatief gezien mogelijk tekort schieten. Dit heeft consequenties voor de
beveiliging van de documentatie.
Het feit dat er personeel is, dat niet in staat is de administratie naar
behoren te voeren zou er toe kunnen leiden dat ook daar aandacht aan moet
woeden geschonken. Constateren wij dat er tamelijk ernstige missers aan de
orde zijn, dan zullen wij het hoofd PAZ-KL informeren die met behulp van
inspecteurs in staat is controles uit te voeren en adviezen/instructie te
geven.
Aan deze twee genoemde punten dient aandacht te worden geschonken.
Vzi De c is gehouden om tenminste één keer per jaar zelf zijn geheime
archief te controleren.
Vert ILK; in dit verband ook het fenomeen fotocopieerapparaat te
beschouwen, wat ook niet overal goed is geregeld.
Vz; het fenomeen fotocopieerapparaat is bij nagenoeg alle staven en eenhe-
den keurig open en bloot én voor een ieder toegankelij'. opgesteld; er is
geen centraal toezicht op en dus ook geen centrale registratie ten behoeve
van de secretarie, die wel verantwoordelijk is voor de stukken in de Staf.

b. Opzet Cl-instr BLS en UBMV'n van onder commandanten
Vz zet de opzet uiteen van de Cl-instr BLS. Het gaat niet om de titel van
het document maar om de inhoud; al vaker is de wens naar voren gebracht
êên uniform document te hebben aan de hand waarvan de BLS en zijn onderen
tot op het laagste niveau de militaire veiligheid in hun ressort kunnen
uitvoeren.
In de Cl-instr staan onderwerpen in enkele hoofdstukken, die volstrekt
niet door onderen zijn te beïnvloeden, bijv. de signaleringsregeling, het
aanvragen van veiligheidsonderzoeken, het relsgebeuren etc.
Vert STC pleit ervoor een voorschrift uit te geven tot aan het laagste
niveau.
Vert ILK: Ontwerp een document bij voorkeur in de vorm van een losbladig
systeem waarin beleidsbepalingen mil veiligheid zijn opgenomen en op basis
waarvan onderen aanvullende bepalingen kunnen voegen die voor hun ressort
van toepassing zijn. Wij zijn een werkgroep, waarom inventariseren we het
probleem niet?
Vz stelt voor een klein comité te benoemen onder voorzitterschap van INL-B
waarin tevens zitting hebben de bij deze problematiek betrokken vertegen-
woordigers uit de werkgroep om te kijken binnen welke termijn een aan-
beveling zou kunnen worden opgesteld ter sanering van de diverse geldende
veiligheidsrichtlijnen. Dit werkverband zal Inventariserende activiteiten
moeten ontplooien. Het aangeboden werkstuk van de vert ILK wordt als
uitgangspunt genomen. Samenstelling werkverband: 1NLB/LAS, 1LK, NTC.
Het werkverband zal zo spoedig mogelijk verslag uit moeten brengen over de
aanbevelingen. De vergadering stemt met dit voorstel in.

c. Taak omschrijving Werkgroep Veiligheid (suggestie SSOV)
Vz; De suggestie van LAS/SSOV zal worden bekeken; wij ai jn uiteraard
bereid om in de Cl-instr de beleidsmatige aanwijzigingen aan te passen
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-ook voorwat betreft de uitvoeringsaspecten die er in behandeld staan-
aan de wensen van de klanten en de betrokken disciplines. Iedereen kan
dit altijd opbrengen in de werkgroep; ook separaat kunnen wensen t. a. v.
bepaalde aspecten kenbaar worden gemaakt. Het wordt verwerkt alsmede
doorgesproken. De wijzigingen zullen integraal bekend worden gesteld aan
de leden van de werkgroep, zodat er eventueel commentaar kan worden gele-
verd. Ver t LAS/SSOV stemt hiermee in.

5. RONDVRAAG
KSÏSSSSÏSSSSÏÏSK

a' V.ert GCKL; Geel gegevens zijn in sommige gevallen ook buiten de mi l orga-
nisatie aanwezig (b. v. bij WVC en andere (overheids-) organen en
instanties).
De vraag is hoe de screening is geregeld van dat pers c.q. wordt daar aan-
dacht aan besteed.
Ver t INLB: Het VS2-11U is, zoals wij dat kennen bij defensie, een mili-
taire "vertaling" van het voor het rijksoverheid geldende
beveiligingsvoorschrift. Voor de lagere overheden is dit voorschrift niet
van toepassing en kan ook niet worden afgedwongen.

b. Ver t NLC stelt dat er voor wat betreft het vernietingen d. m. v. verbranding
van geel materiaal gewerkt moet worden met één centrale instantie.
Vz: De vernietiging moet geschieden zoals het in VS2-1111 staat omschre-
ven. Eén van de richtlijnen is dat vernietiging onder toezicht moet
geschieden, bij daarvoor in aanmerking komende locaties.

c. Ver t LAS/SSOV; Er moet uit de incidentenrapportage wat meer informatie
gehaald kunnen worden dan nu het geval is.
Vz; Het is niet de bedoeling om in de incidentenrapportage het hoe en het
wie te noemen en ook niet welke eventuele actie er op genomen is.

d. Ver t CVKL; Kan de melding van vermissing van het PTT legitimatiebewijs
RODE A melding vervallen, aangezien de lijst van vermissing inmiddels zo
groot is geworden dat de controle erop praktisch niet meer mogelijk is?
Vert IHLjB; Er is in okt '85 een gesprek over de toegang tot verbin-
dingsruimten van PTT-personeel tussen Maj Rijntalder en dhr Donker (PTT)
over de tekst die op het ogenblik (zeer summier) in de Cl-instructie
staat.
We wachten dit gesprek af en zullen de opmerking behandelen.

e* SSOV suggereert om bij de vertegenwoordigers van onderen BLS op te
nemen een vertegenwoordiger Vbd-beveiligings autoriteit.
jte stelt voor om dit als hamerstuk (penwi jziging) op te nemen in de bij D
aanwezige exemplaren van de taakstelling van de Werkgroep Veiligheid; in
de tekst van pt la achter BLS wordt ingevuld of aangevuld een "komma vert
SSOV /LAS", tevens onder pt 3a van dezelfde blz waar gesproken wordt over
de vertegenwoordigers van onderen BLS.

6. SLUITING

Vg sluit onder dankzegging voor de inbreng de vergadering. De volgende
vergadering wordt vastgesteld op vrijdag 10-01-1986, aanvang 10.00 uur bij de
Sectie Veiligheid.

Bijlage; Fiche G2-1LK
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SECTIE:. G2

PICH3 t, b. v. Vergadering dd : f-'l. sgp J 9,85.

Agendapunt :......

ONDSRVE3PJ

ST2USR :< Datum: . ?

a en te ree n vol ge n s
naar:

Voorzitter V/'erk-
. irrotp Veiligheid

Steller

r?C3L££M3T£LLI?!G

"e behoefte is ontstaan sen een 7S, waarin hsrcsarne en praktisch
-itvcerbare bepalir.;rer. zijn orgencrren t.a.-/, de militaire veiiig

7r;5:ï:3 is de militaire veiligheid geregeld in meerdere documenten.
'ïas-enceg alle onderc^ir.inand&nten 1 Lk hebben te ."-.aken met bepa-
lingen t. a. v. de militaire veiligheid zowel var, 'net NTC/FMC ais
van ! Lk.
CmcJat niet alle gebruikers in het bezit zijn van alle documen-
ten, kunnen geen kruisverwijzingen plaatsvinden. Het gevolg daar-
van is, dat t. a. v. dezelfde af soortgelijke onderwerpen in rneer-
cere documenten uitvoeringsbepalingen zijn opgenomen .
Z~ praktijk leert, cac zul.'/.s niet goed hanteerbaar is, meerdere
interpretaties in de hand werkt en de controle 20 de uitvoering
in r. c» e rnate bemoeilijkt.

Het is zeer belangrijk, dat t. a. v. de militaire veiligheid de
vclisno'e kriteria ivcrcien gehanteerd:
Zo £j*oot mogelijke eenvormigheid;
vi'voeringsbepalingen saiüengebracht in één boekwerk.
Üitvcaringsbepalincen en procedures kort, duidelijk en praktisch.
:J.i v/oeringsbepal ingen f-ecaseerc op het beleid, d = o op het 'r.oogste
niveau is vastgesteld.

a . Conclusie

"e wijze waarop de uitvoeringsbepalingen t. a. v. de militaire
veiligheid zijn uitgegeven, wekt veel verwarring en blijkt in
'Ie praktijk niet gcea hanteerbaar te zijn.

b. Aanbeveling

C-drscht aan de werkgroep veiligheid:

Cn%rerp een docu;r.ent( VS) , bij voorkeur in de vora van een los
bladig systeera, waarin beleidsbepalingen militaire veiligheid
staan opgenomen en cp basis waarvan ondercor^sncanten aanvul-
lende bepalingen kunnen invoegen, die voor hun bevelsressort
v 2 n toepassing gijn.

If)for:r..-i :ie-f iche ; vor^i en inhoud vrij
?icne eer behandeli j ig; volgorde: Probleemstelling/aeschouwir.g-/

CQnGlus_ie(s)/Aanbeyel in^(en)

Bespreken in Werkgroep Veili.»r.eic
Hesnr^ken vr-n vorvoigsctie :ret tijdschema.
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1-85
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Soxmis-meldings
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Cl instr BLS
en UBMV'n

INL-B

INL-B
NTC
ILK

5-85 Melding vermis- INL-B
sing PTT legiti- CVKL
matie bewijzen PTT

verslag 39e verg in behandeling
pt l.c(l)

verslag 40e verg in behandeling
pt 5

verslag 40e verg in behandeling
pt 7.d



van ij u U U

KLASSE
A -

ZEKH GBHËJM
Indien kennisneming der
gegevens door onbevoeg-
den zeer ernstige scha-
de aan de veiligheid of
het 1>e lang van de staat
of »yn bondgenoten kan
veroorzaken.

_ _ jijiCRET
i'ATOMAL
j ATOKIC

KLASSE
B - DÖCUf'EKTEN

Ga'HEIM
Indien kennisneming der
ge/?evena door onbevoeg-
den ernstige schade aan
de veiligheid of het be-
lang van de staat of
zl)n bondgenoten kan ver-
oorzaken

NATO SECRET

OPBhiRCING .
In een braak- en brand
werende kast of kluis

OPBERGING

CONFIDËNTIK«:L

CONFIDB.NriË&L
Indien kennisneming
der gegevens door on-
bevoegden nadeel aan

• de veiligheid of het
belang van de staat of

- zijn bondgenoten kan
veroorzaken

NATO CONPIDKNTIONAL

DTEÏ6TCKHKIM

Indic-n kennisneming
der gegevens door on-
bevoegden hoewel geen
nadeel aan de veilig-
heid of het belang van de
van de staat kunnon—
do veroorzaken uit
dienstbelang/dienst
of boleids overwe-

OPBERGING

gingen ongewenst
worden geacht

NATO HÏÏSTHICTBB

moet

de

In een bra'ndwerende sta- In een deugdelijk,goed
lenka^i-wel eens waar- afsluitbare kast of

met verstelbaar 3-Bchyfs dekaat genoemd-voor- kist.
comb^inatieslot of in een zien van een ingebouwd

v.w.b, verstelbaar 3-schyfa-
combinatiealot,danwel
een stalen- archief-
of ladekaèt,mits voor-
zien van een deugdeiyk
aangebrachte aluitatang

en een 5-schyfacombina-
tie hangslot
Zie VS 2-1111 Zie VS 2-1111
blz 7 Artikel 6.2. blz 7 Artikel 6.2.
blz 27 Artikel 14-A blz 27 Artikel 14-A
VS VS 2-1115 VI, 2 1113

blz 21 pt 102 blz 21 pt 102

OPRKRGIKC
In afalui bare
middelen.

k en brandyeren-
nachappen daar-

kvereenkomt {b.v.
een zgn "S'fRONG ROOM"

\Zio VS2-1111
bl?. 7 Artikel. 6.2.
l?. ?.? Artikel 14-A

blz 20 p? 100

Zie VS 2-1111
blz 7 Artikel 6.2.
bli: 27 Artikel 14-A

VS 2-1115
bl» /.'• pi 102

8
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D«ze handleiding heeft tot doel om de essentiële onderwerpen aan te geven
waaraan moet worden voldaan bij het saxnea'Helien van ord e TH /richt lijnen
m. b, t, de beveiliging en bewaking,
üy (.0(1(31? onderwerp i;j aangegeven in de kolom documenten in welk VL!, richt-
lijn on instructie zulks is vastgelegd»

tn hoofdstuk l van di> richtlijnen vrede s bewaking B.L.Ü. onder pt 2 (bla I-})
i n vaai(selots& do verantwoordelytóieid m, b, t. de beveiliging en bewaking.

5.

•

A,-Vad«uiecvun B.L.y.(normen en maatregelen van infraslrucluele en technische aard
voor'd« beveiliging van militaire objecten)

1), R ich t l i jnen vredeobewaking B.L.H.

C. Uitvoeringsbepalingen Militaire Veiligheid (UHMV) N.T.C.

D. Vo 2-7200

T ; = OvoruonkoOLMtig met 1) in do kolom documenten
A , = Ovoreenkom.'itJ/?; met doe A



O B J E C T E N DOCUMENTEN
MI.LITAIHK _

flelxjuw of gedeelte daarvan, i nstalat ie of werk met bybehorend ter- B.blz 1-2. pt 1 .a.
reingedeolte, bivak, kamp, verzamel- of verzorgingsgebied. C.blz YIII-1 ptl.c.

K 0-1

CLASSIFICATIE
i VAN
i OUJEGTBN
f

S 1) KiASJSE A

T

1) KLASSE D

) C 1

;; D

WIJZE
VAN

BEVEILIGING

l 2} - te
, -O - B]

- toegangaregeling
sleutelregeling

- toegangaregeling
- aleutelregeling

2) - sleutelregeling

J 2 ) - aleutelregeling

WIJZE
VAN

BEWAKING

5} - statische bewaking
op 24 uurs basis

5) - statische bewaking
op 24 uura basis

UOCUt-WNTEN

1) D.blz 1-6 pt 3,a,b (1)
2) B.blz 1-9 Pt 4.a (2)
3) B.blz 1-10 pt 5«(2).i
4) C. hoofdstuk VII

A.blz II-1 pt /V en 5
2) C. hoofdstuk VJÏI

B.blz 1-6 pt 3.a,b(2)
B.blz 1-9 pt 4.a.(2)
B.bïz 1-12 pt 5.b.(2)
C. hoofdstuk VII

) C. hoofdstuk VIII

G 2 J2) - aleutelregeling

G33 ;2) - aleutelregeling

3) - statische bewaking 1) B.blz 1-7 pt c.
op 24 uura basis [" 2) C. hoofdstuk VII

(waarin troepen zijn geH3) B.blz 1-14 pt c,(2 Ha)
legerd) J4) B.blz 1-15 pt c.(b)

4) - 1X per tv«« \»ur j
patr i

5) - 1X per vier uur
patr

5) - 1X per vier uur |
patr

.. . . i .

t



DOCUM'r.'K'TK'N

. . MIUTAIHK COM1'AHTI.MS'NTON
Kon cclapartiBKnt ia een rui mlë" danwei een afgebakend terreindeel,
waarbinr>en documenten on/of materieel aanwzig z\Jn/is c.q. irifor-
tnatio overdracht plaats vindt,waarop afhankelyk van de schade die
kan ontstaan by cocnproinitatie/ontvreeindingfapecifieke beveiliging

I niaatregplen van toepassing zijn.y._ .- . - _ ^

A.blz 11-1 pt 2.
B.blz 1-2- pt 1 a.(2)
C.blz VIII -11 pt 1.c.(2)

CLASSIFICATIE ;

VAN j
COMPARTIMENTEN i

WIJZE

1) KLAS13E A

BEVSlilGING ]
~ ........

WIJZE
VAM

BEWAKING

- toogangsregeling
- sleutelregeling

« J) - atatische bewaking 1):
of elektrische/e- ; 2}
lektronische uiid— \)
delen tydena de
diensturen
na de diensturen
door één

. de wacht pas t

/))
2)

DOCOMEl/raN

B.blz 1-6 pt 3,a,b.(l) |
B.blz 1-9 pt 4.a.(2j i
B.blz 1-11 pt 5.a.(2)(^)
C, hoofdstuk VII |
C, hoofdstuk VIII i

1) KLASüK B - toegangsregeling
- sleutelregeling

B.blz 1-7 pt 3.a.b.(2); 3) - dienen tijdens de i 1)
diensturen te wor».2) B.blz 1-9 yt 4.a.

; den bewaakt. j 3) B.blz I-12pt 5.b,
buiten de dienat- ! 4) C.hoofdstuk Vil
uren controle door' ?.) C.hoofdwtuk VIII
1 X per 2 uur patr'.
of door elektro-
nische middelen.

2)
b)

1) KLASSS G 1 2) - sleutelregeling

C 2/3 2) ~ sleutelregeling

5) - 1 X per 2 uur
contr door patr

3) - 1 X per 4 uur
contr door patr

1) B.blz 1-7 pt c.(l)t/m(/i)
2) C.hoofdstuk VII j
3) ïlblz 1-14 pt c.(2).(b)



V K l i. _ 1 . G H r i ; ' . l , .J ./, Ü .'< b'
veiligheidszone ia een deel van een object,waarin een aantal

compartimenten met de beveiligingsklasse A en/of B.zodanig 7.jjn
gegroepeerd, dat hierop ei?n aparte toegangscontrole mogelijk ia.

A . H r. IT-i pt 3
A.blz 111-11 pt 4
B.bl?, J-i' pt ' .a.(5)
C.tiLv.- VI11-2 pt1 .c.O).

CLASSIFICATIE
VAN

WIJZE
VAN

-JKYiJIMGIM

r '
i

-t :

WIJZE
VAN

...PWAKING

-.-. .-_.„ ..... ._„, *«-«., -.^,.*..r.

'

DOCUMENTEN :

1) KJ,AS:J6; B

J2) - toegangsregeling
4) - aleutelregeling
5)- uitvoerige veilig-

heida maatregelen

5) -statische bewaking l)
of elektrische / 2)
elektronische mid- })
delen tydens de 4)
diensturen,na de 2)|
diensturen door 5}
één gewapende wacht*- ;
pos t j ;

B.blz 1-6 pt 5.a,b(i;
B.blz 1-9 pt 4.a.(2)
B.blz.ï-11 pt 5.
C,hoofdstuk VII
C.bla WII-2 pt
A.blz 111-11 pt 4 a f b

2) - toegangsregeling
4) - aleutelregeling

- uitvoerige bevei-
1 i gi ngsmaatrege-
len

3) - dienen tydens de .
diensturen te wor-i
den bewaakt, na de • J J'i
diensturen con- ' 4) '
trole door 1 X per1 2);
twee uur patr of '. 5)'
door elektronische' '.
middelen ' ''•

B.blx 1-7 pt 5.a,b(2)
li.blr. 1-9 Pt 4.a.(2)
3.bl7..I-i5 pt b,(b)
C.hoofdst-ak VII
C.blz VUÏ-2 pt 1.c,(3)
A.bis ITI-11 pt 4 a,

f


