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Aanwezig: zie bijgevoegde presentielijst,

l
Welkom wordt geheten de^^^^^^^^H|geplaatst per 1-11-'87 bij de Sie Vh.
Vz bedankt 1LK voor de

2. Verslag vorige vergadering
Kwaliteitsgehaïte (evt) lager dan verwacht mag worden: bandrecorder defect.

3. Ingekomen s tukkjm_jh mededelingen voorzitter
a. Verslag CCIV-vergadërïng~van" 5 ""oktTÏ9877

Geeft in 't kort de inhoud hiervanweer. . .
Aanwezig op deze vergadering flllHjjjfe(Hfd I&V) en 4MMIIHB) (Hfd
MID/KL-B). ^̂ ^̂ ^

Mededelingen gedaan m.b.t. integratie MID; bur Industrie Veiligheid (incl.
Marine, Luchtmacht).
Aanvulling hierop: er hoeft geen rechtstreeks contact opgenomen te worden
met dit bureau, dit kan ook met flMflHHHli (Focal Foint voor KL).
Personeelsmutaties:

per 4-12-87 C-451 Cl-det
per 21-12-87 Hfd Bur mil vh.
fper 21-12-87 bij 449 Cidet.

Lf 15274 (veiligheidsverklaring) 7e druk is in gebruik genomen; er word
nog te vaak gebruik gemaakt van 6e druk.
Verzoek om uitsluitend gebruik te maken van 7e druk (in voorraad bij
lUB-Emmen).

(2) Mededeling van flHHHBHHP ln Januari 1988 zal een nieuw signa-
leringsformulier^^:15347) in gebruik worden genomen.
Dit formulier wordt tijdens de vergadering uitgereikt.

Dreigingsanalyse
£nrrwt5t5Ta—0p ~d5 vraag van G2/NLC of dreigingsanalyse op papier te ont-
vangen is: negatief.
Dreigingsanalyse wordt in de vergadering behandeld en de inhoud zal in het
verslag worden opgenomen.

Terugblik op REFORGER: afsluitend een overzicht gemaakt m.bt. spionage, sabo-
tage en terrorisme.
T.a.v. de aktiviteiteii t/m REFORGER.
a. Spionage.

Gedurende de periode Reforger 87 werd een verhoogd aanbod van AYG-
vrachtverkeer en reizigers gekonstateerd aan de Nederlandse grenzen in
vergelijking met dezelfde perioden van voorgaande jaren.
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Naar alle meldingen over AYG-vrachtverkeer, welke In relatie stonden met
de oefening Reforger 87, zijn onderzoeken gedaan indien dat relevant was-
Daarnaast zijn kontroles uitgevoerd in de regio's waar militaire
Reforger-aktiviteiten plaatsvonden» welke een preventief doel hadden.
Enkele onderzoeken leverden verrassende zaken op, doch gaven onvoldoende
aanwijzingen om te spreken van gerichte inlichtingen-aktiviteiten.
De AYG-scheepsbewegingen in het Rotterdamse havengebied waren niet afwij-
kend van de normale havenbezoeken. Relaties tussen de bezoekende schepen
en de oefening Reforger 87 zijn niet vastgesteld.

b .
Voorafgaande aan de oefening waren er aanwijzingen dat men vanuit de AMB
sabotagedaden wilde uitvoeren aan NS materieel. De DMKL-wagons waarvan de
remleidingen werden gesaboteerd, waren bestemd voor een transport van 13
Pabrig dat niet betrokken was bij de oefening Reforger 87, doch deelnam
aan een schietserie in de BRD.

d. Te_rro.irisni£.
Geen bijzonderheden.

Subversie.
De AMB heeft slechts een klein deel van de door de diverse groeperingen
geplande akties ten uitvoer gebracht.
Vz citeert uit een verslag kwartaal overzicht BVD:
"Het doel van de acties was niet zozeer het verminderen van de oefening
zelf, doch het veeleer aantonen dat door civiele ondersteuning van REFORGER.
Op sluipende: wijze een steeds verder gaande militarisering van de
samenleving plaatsvindt.
Tevens wilde men aantonen dat dergelijke militaire operaties zo kwets-
baar zijn voor tegenacties dat 't militaire apparaat eigenlijk een
zinlose verspilling is!!".
Conclusie: zij hebben hun doel niet bereikt.
Geplande acties in 3 verschillende categoriën ondergebracht:
1. Vreedzame acties met een demonstratief karakter.
2. Hardere acties: zoals blokkades en kleine vernielingen.
3. Gewelddadige acties.

"Het tegenvallen van deze acties wordt deels veroorzaakt door actie-moe-
heid in de Anti Militaristische beweging: bovendien tekent zich in het
aktivistische wereldje een scheiding der geesten af mbt strategie en te
gebruiken actiemiddelen.
Verder moet worden opgemerkt dat mn de preventieve maatregelen van
overheidszi jde hun uitwerking niet hebben gemist.
Voor wat betreft beveiliging en bewaking: deze is goed, consequent en
zeer intensief uitgevoerd".

Toekomstplaatje mn voor de komende maanden in het kader van 't anti-
militairisme:
Nu het min of meer definitief wordt dat te Woensdrecht geen kruisvlucht-
wapens worden .geplaatst bestaat grote onzekerheid binnen de AMB hoe het
verder zal gaan. Er wordt in hun kringen reeds gesproken zich meer te
gaan richten op de konventionele bewapening, de Nato in z'n algemeenheid
en andere onderwerpen die hun doel kunnen dienen.
Toch zal voorlopig nog een kern te Woensdrecht aanwezig blijven, mede ook
om de ontwikkelingen ter plaatse te volgen. Binnen de Beweging is op dit
moment veel aandacht voor de Anti-Apartheid en trekt veel aandacht van
het Ant-Militarisme weg.
Toch blijven kleine groepen aktief , o. a. het totaalweigeren wordt meer en
meer in de belangstelling getrokken en te verwachten is dat er weer zg
"oppak-akties" zullen worden gehouden om publiciteit te krijgen voor een
totaalweigeraar. Oppakaties kunnen gepaard gaan met bezettingen van
Def ensie-objekten of delen daarvan, Defensieorderbedrijven etc.
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In aktiekringen is bekend dat gedurende de feestdagen (kerstperiode de
bezetting van militaire objekten, inklusief de bewaking, op een laag
pitje staat. Bijzondere aandacht voor de opberging van dokumenten is van
belang.

Op de vraag van G2/NLC mbt de dreigingsanalyse voor de objecten in de BRD
heeft vz met C-lll Cidet gesproken.
Dreigingsanalyse BRD wordt in principe door 111 Cidet bijgehouden; maar
zodra er ook maar een element inzit wat gericht is tegen objecten van NLC
(201): wordt dit ter plaatste door plg Seedorf aan C-201 als ook aan
G2/NLC.

5. Toegangsregeling ob j KL
Stand van zaken: Op MID-niveau is een overeenstemming bereikt tav de ont-
wikkeling van de toegangscontrole-kaart.
Probleem is dat Landmachtstaf een beslissing moet nemen of men al of niet
accoord gaat met de invoering van de nieuwe pas.
Het kostenaspect is één van de belangrijkste zaken.
Vz zet e.e.a. uiteen betrekking tot de stand van zaken.

6. RMVKL
Hfst XVI werd meegezonden bij vergaderstukken
Hfst I en II zijn herschreven (worden tijdens vergadering uitgereikt).
Op hfst VII is een wijziging gekomen.
Bij hfst XVI zitten een paar problemen.
- aantal bladzijden zijn met wijzigingen gecopieerd.
- doorhalen 12e opgave van wijzigingen 5x onderaan de bladzijde
- bijvoegsels A t/m C zal moeten worden bijlagen l t/m 3.

Evt SOXMIS hier laten vervallen; omdat dit in een ander hfdst aan de orde zal
komen.

G2 1LK heeft geconstateerd dat in"hfst XVI dingen zijn herschreven of veran-
derd zonder voorkennis van 1LK; heeft hier enkele opmerkingen over.
Vz: voor zover bekend exacte tekst die 111 + 1LK besproken heeft.
Vz: verzoekt om commentaar (ook nihil)
Enkele opmerkingen tav Hfst I
Enkele taal- en aanwijzigingen aangebracht.
Vz: Hfst II pt b.l.(l) op blz 4 in verband met meldingen aan kazernecommandant
Vraagt of NTC hier accoord mee gaat.
G2B/NTC zet 2 verschillende meldingen uiteen:
1. Schriftelijke bevestiging van een telefonische melding (If 15811)
2. Melding van commandanten.

NTC stelt dat de kazerne commandant verantwoordelijk voor zijn terrein is
(indien veiligheidsincident plaats vind melden aan kazco hij is verantw.
Vraag G2/lLk: Wat heeft kazerne-commandant te maken met het vermissen van een
document?
Naar zijn mening moet alleen in geval van braak de kazernecommandant ge'infor-
meerd worden. Discussie hierover. Vz is van mening dat NTC zijn mening op
papier moet zetten aan de BLS (NTC zegt dit toe).
Vz verzoekt CVKL een concept te maken over crypto materiaal te melden ook aan
SSOV.
CVKL:vindt het te kostbaar dat alles via PTT-lijn gaat: ook 't meest
onveilig. Daar waar mogelijk militair gebruik te laten maken van een tfnnet.
G2/NLC vraagt of 't opzet was dat de adressen en tfnrs weggelaten waren van
bureau van div Cl-ploegen.
Vz: per ploeg verschillende bureaubezetting: nu wordt alles doorverwezen naar
het detachement.
Hfdst III regeling machtigingen
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T.a.v. de hfdst 3,4 en 5 heeft HB2 enkele opmerkingen.
Hfdst 3: aanvragen vèiligheidsverklaringen
Hfdst 4: leeg
Hfdst 5: rechtspositionele procedures mbt de aanname van bp en militair per-
soneel.
Mbt tot de herziening zijn de te verwachten beleidsaanwijzingen van Centr
MID-org procedureeel van belang en zal aanwijzingen opleveren.
Thans nog geen zicht op het tijdstip van wijzigingen.
Tot nu toe geen zodanige klachten dat de werkbaarheid discutabel is.
Hfdst 5: Hoe groot is de behoefte van dit hfdst?
HB 2 wil dit verwerken in hfdst 3 (met andere naam van 't hfdst).
HB2 zet procedure aanvr. veiligheidsonderzoek uiteen.
Probleem is vaak dat veiligheidsonderzoek nog niet is afgerond, maar persoon
al is aangenomen.
G2/NLC vindt dat de veiligheidsonderzoeken te veel tijd vergen.
HB2: Geneeskundige onderzoeken duren ook lang, en maken 66k deel uit van een
aannameprocedure.
G2/NLC. Misschien kunnen er prioriteiten gesteld worden voor wat betreft aan-
name Burger Personeel (militair personeel is routinematig).
Vz: er zijn verschillende prioriteiten zoals KMS, KMA, OCOSD.
De vergadering is van mening dat 't niet uitmaakt wanneer aanname van per-
soneel in hfdst 5 of 8 komt (geen bezwaar).

G2/NLC: Militairen worden aangenomen door DPKL.
Burgerpersoneel wordt-aangenomen door Directie Burger Personeel (vindt dit
zwakke schakel).
HB2 veronderstelt dat dit verandert i.k.v. de deregulering.
NTC vraagt: Wie vraagt aan: wie neemt aan?
HB2 zal daar op terugkomen.
Vz: hfdst 6 is vernieuwd

hfdst 7 (tijdens vergadering uitgereikt)
hfdst 8 toegangsregeling hangt samen met militiare objectn de ontwikkeling

tav nieuwe toegangscontrolekaarten.
hfdst 9+10: hfdstn blijven zoals ze zijn in afwachting van de komst van

het alg beveiligingsvoorschrift Rijksoverheid; zodra dit geac-
coordeerd is komt er een vertaling: consequenties voor deze
hfdstn (wanneer: niet bekend),

hdfst 11 er vindt thans een afweging plaats bij Directie Voorlichting in
hoeverre dit gehandhaafd moet blijven in deze richtlijn,

hfdst 12 Fotografeerverbod: idem hfdst 11.
hfdst 15 Electronische veiligheidsonderzoeken.

Heeft belangrijke wijzigingen ondergaan; eris een nieuw hoofdstuk
geschreven.
Is bij HMIDKL, dan HI&V; na fiattering opname in RMVKL.

hfdst 16 In concept afgegeven door 111.
Vz verwacht commentaar hierop.

•*•

Commentaar op de hfdstn 1,2,7 en 8 worden half januari verwacht-

Vz heeft de volgende verzendlijstgegovens:

CVKL 24 exn lik
KMC l ex GCKL
COKL 71 exn
NLC 50 exn
NTC 826 exn

G2/NTC Zet het e.e.a. uiteen over verspreiding van oorlogs/vredesdokument
G2/NLC is van mening dat dezelfde regels gehandhaafd moeten worden.
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7. Instructiekaart _SOXMIS
Kritiek van de SMID verwerkt: Geen essentiële wijzn dit concept met de
voorstukken aangeboden bij LAS/DJZ doorgestuurd naar DJZ.
Een opmerking van PBLS is dat het SOXMIS-kaartje niet meer op de man gedragen
hoeft te worden.

G2/NLC: Hoe is het aankondigen van PRA's en TRA's geregeld?.
Vz: PRA's staan op kaart met gekleurde vlekken
Elke 2 - functionaris die ooit met reizen in Duitsland te maken heeft moet
deze kaart hebben.
Op 't moment dat 't gebied van PRA's veranderd wordt, wordt er een nieuwe
kaart gemaakt.

G2/NLC: Er is geen automatische verstrekking; hoe loopt de verstrekking,
deze is nergens in opgenomen.
Vz: Tot nu waren de TRA's niet interessant: omdat er niet klemgezet mocht
worden (alleen 't zien van 't SOXMIS voertuig te melden).
Nu mogen kaderleden Soxmis voertuigen klemzetten; alleen binnen PRA + TRA.
G2/1LK zal verzendlijst bekijken
G2/NLC: indien de afkondiging van de PRA's en TRA's niet gestructureerd wordt
dan komen er problemen (heeft alleen maar verouderde kaarten).

8. VS 2-1116
Men had tot 1/10/87 de tijd om commentaar in te leveren.
Alleen commentaar ontvangen van LAS/SSOV namens St CVKL , 111-, 449 Cidet en
van SMID-oplrg Cl.
Deze commentaren worden verwerkt in laatste concept.

9• Kingdom Papers

HB2: Concept is geaccordeerd; uitgifte hiervan laat nog even op zich wachten
wordt geprobeerd meer gebruikersvriendelijk te maken.
Internationale regeling staat nog ter discussie.
Vraag G2/NLC: de verplichting van-, andere naties om de dokumenten te over-
leggen is niet in de regeling Kingdom Papers opgenomen.

HB2: 2 mogelijkheden:
1. via MID Bur Industrieveiligheid (indien geclassificeerd)
2. Liaison-officer bij LAS
Vz: op 2 maart 1988 heeft DMKL een thema-dag (wellicht is dit een onderwerp
hiervoor).

10. VIP— beveiliging
Zijn richtlijnen en criteria over.
Richtlijnen zijn van de KMar van 1987; bijlage bij een nota van Chef Defensie
Staf bestaat uit 2 gedeelten; 2 bladzn over criteria van toewijzing van per-
soonsbeveiliging rest bestaat uit tips voor VIPS. De KMar is van mening dat
deze tips voor VIPS niet op grote schaal verstrekt moet worden.

Titel: "Richtlijnen van de persoonsbeveiliging van VIPS".
Het Ie gedeelte wellicht wel van belang.
Dit zijn genummerde exn, en worden apart op nummer uitgegeven.
door de KMar (Bureau voorkoming Misdrijven, tel 070-642945).
Criteria: voor de toewijzing van persoonsbeveiliging bij de toewijzing van
persoonsbeveiliging door de KMAR worden de volgende criteria gehanteerd:
a. aan de aanwezigheid van een concrete dreiging gebaseerd op een indicatie

van de MID.
b. het gegeven dat een tijdelijk in NL vertoevende VIP in het land van

herkomst of stationering persoonsbeveiliging geniet.
c. het gegeven dat een tijdelijk in NL vertoevende VIP wordt vergezeld door

beveiligingspersoneel.
d. Onverlet vorengenoemde krijgen alle buitenlandse vlag- en opperoffi-

cieren met de rang vanaf Vice—adminiraal/Luitenant-generaal persoons-
beveiliging.

ST51/W47-



Andere dan onder d. genoemde VIPS krijgen uitsluitend persoonsbeveiliging
toegewezen in opdracht of op verzoek van de Minister van Defensie (hangt bij
voorbeeld af van advies van de M1D).
De procedure voor de aanvraag is als volgt:
Aanvragen worden ingediend bij de Staf KMar/Afdeling Operationele Zaken in
Den Haag. De Staf KMar informeert dat Juridische Zaken en het Hoofd van de
MID.

Het Hoofd van de MID informeert de Staf KMar omtrent de dreiging.
En de Directie Juridische Zaken geeft Staf KMar de van toepassing zijnde aan-
wijzingen uit politiek bestuurlijk oogpunt.

11. Rondvraag

Geen.

12. Actiepunten

RMVKL behandeld

87-3 DGM-aanwijzing (bijgevoegd bij vergaderstukken)
NLC. Artikel 10 punt 10.1 (blz 8)
"De aannemer zal voor de uitvoering van de werkzaamheden betrouwbaar
en bekwaam personeel inzetten". Wat houdt dit in?

Vz: Aanwijzing DGM spoort niet helemaal met de antwoorden van Minister
(zie laatste bladzijden) 3 kamerleden hebben vragen gesteld over ante-
cedentenonderzoek m.b.t. schoonmaakpersoneel t.b.v. Defensie.

Antwoordt van de Minister: "Hoewel schoonmaakpersoneel geen vertrou-
wensfunctie bekleedt is het wel nodig vooraf -ook voor dit personeel-
vast te stellen dat het verantwoord is hen tot de gebouwen toe te
laten. Dan wordt een antecedentenonderzoek ingesteld als bij
beschikking van de Minister van Binnenlandse Zaken geregeld".

Conclusie: We kunnen wel degelijk een antecedentenonderzoek instellen.
NLC: Maar dit gebeurt in de praktijk niet.

Vz: Schoonmaakpersoneel wisselt met dag of week. In de toegangsrege-
ling van de Cl-instructie staat dat voor dit personeel een veiligheids-
advies kan worden gevraagd aan de Cl-organisatie.
(Afhankelijk van de ruimtes die zij schoonmaken).
Een veiligheidsadvies wil niet zeggen dat er een antecedentenonderzoek
is gehouden

Voorbeeld van een veiligheidsadvies: "Zorg ervoor dat -wanneer perso-
neel geclassificeerde ruimte moet schoonmaken, dit onder toezicht
geschiedt.

CVKL: punt 7.a.
"Ruimten waarin zich confidentieel of hoger geclassificeerde
materialen en/of gegevens bevinden welke tijdens het schoonmaken niet
aan het oog kunnen worden onttrokken enz.. t/m of schoonmaakper-
soneel in Rijksdienst.
Vz: "In Rijksdienst" wordt afschoten.
CVKL is van mening dat eigen personeel dit moet schoonhouden.
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Vz: Met de DGM-aanwijzing kan met de beheerder van 't schoonmaakbedrijf
gesproken worden omtrent de klachten en eventueel verwijderen van dit
personeel.
NLC: Schoonmaakpersoneel kan niet altijd begeleid worden. Er wordt
voor en na de dienst schoongemaakt.
NTC is van mening dat wanneer alles goed is opgeborgen en 't bewa-
kings-/beveiligingspersoneel vooraf zich heeft overtuigd heeft dat
alles is opgeborgen en afgesloten, schoongemaakt kan worden.

87-4 Afgedaan: een ieder kan zelf kontakt opnemen.

87-5 Samengevat in 't verslag.

RMVKL blijft staan
VS 2-1116 blijft staan.

Nieuw actiepunt ingebracht op verzoek van NTC: Opberging wapens en evt.
gebruik van de Wapen Inruil Kaart (WIK).

1LK: HB4 had ILk toegezegd concept EVO/SEVO toe te sturen zodat dit gepro-
beerd kon worden bij de eenheden, tot nu toe niets ontvangen.
Vz: Hfdst is in concept klaar, is nu in behandeling bij het Afdelingshoofd.
ILk heeft problemen geconstateed bij de eenheden m.b.t. het EVO.
Vz: Enige tijd geleden is schriftelijk medegedeeld dat er voorlopig geen
onderzoeken kunnen worden uitgevoerd.

B e veili ging wapenkamers•
|geeft huidige stand van zaken weer.

ïaffEal objecten dat opleveringsgereed is: 49: aantal opgeleverde objecten:
10.
NTC zal binnen l a 2 weken komen met telegram waarin operationele gereed-
stelling geregeld wordt.
T.a.v. mobcplxn de doormelding nog niet geregeld (discussie binnen de
projectgroep).

NLC vraagt zich af of de depots hierin ook worden meegenomen.
flHIHHJl^ Ja, alles waar zich wapens bevinden wordt meegenomen.
Extra maatregelen indien grotere wapenopslag bevindt (indien financieel
haalbaar). NLC is niet op de hoogte van de infrastructurele veiligheids-
voorziening van de wapenkamers. Is van mening dat dit de taak is van
G4/NLC;

Volgende vergadering: 17 maart 1988.
Locatie KMC in de 00-mess.
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ACTIEPUNTENLIJSÏ

NR.

86-4

87-1

87-2

ONDERWERP

RMVKL

VS-1116

Kingdompapers

ACTIE

INLB
NTC
1LK

Allen

INL B

REFERTE STAND VAN ZAKEN

verslag
42e verg

verslag
46e verg

verslag
46e verg

In behandeling

Commentaar

Procedure behan-
deling o.a. via
BuZa

87-6 Opberging wapens INLB verslag
en evt. gebr van NTC 47e verg
WIK 1LK

Inventarisatie
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