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Datum

'20 september 1988

Hierbij bied ik U het verslag aan van de op 9 september 1988
gehouden vergadering van de Werkgroep Veiligheid.

De volgende vergadering zal plaatsvinden op 13 december 1988

bij COKL te Amersfoort.

Aanvang : 10.00 uur

Plaats : vergaderzaal Staf COKL Palviljoen EB

Prins Bernardkazerne
Wuytierslaan 198
Amersfoort

3. Ik verzoek U evt agendapunten schriftelijk bij mij in te

dienen vóór 1 december 1988 en U bij de vergadering te doen

vertegenwoordigen.

V *

Bijlagen

De Voorzitter van de
Werkgroep Veiligheid

Bezoekadres Ooorkiesnummer

Votzoeko bi| beantwoording da(um. nummer en onderworp te vermelden.
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Commandant School Militaire Inlichtingendienst

t.a.v. ilfd Instrgp ei

Landmachtstaf SSOV

Hoofd Afdeling Inlichtingen en Veiligheid/Landmachtstaf

C-111 Cidet

C-4<i9 Cidet

C-450 Cidet

C-'451 Cidet



Verslat» 49e vergadering werkgroep veiligheid d.d. ? septemberL 1983,

Deelnemer s.

LAB Sie Vh <vz)
LAS Bie Vh (secr)
Sim G2 1LK
62 B NTC
51 e 2 NLC
Bur Mi l Vh KMC
Hfd Instrgp CI/BMID
CVKL BSOV
CDKL
52 STAF BCK

Afwezig. (met bericht vari verhindering)

LAB Sie Vh HB2

2. Opening.
De voorzitter heet de deelnemers welkom.
Tevens bedankte de voorzitter;
inspanningen geleverd ten behoeve var
RMVKL.

<Sie 2 1LK) voor alle
tot stand komen van de

3. Verslag vorige vergadering.

a. Aktiepunt B6-4s - aanhouden;
— zie mededelingen voorzitter.

Aktiepunt 87-1: - VB 2-iM6j
— aanhouden.

Aktiepunt 87-2: - Kingdompapers;
— zie mededelingen voorzitter;
— afvoeren.

• Aktiepunt 88-1 s - kaart in druk bij CDP te Emntenj
— afvoeren.

b. Tekst vorig verslag.

- Blz.l doorhalen bij aktiepunt 86-4: "Hiermee wordt tegemoet ge-
komen aan de wens van NTC en 1LK".

4- Mededel i noen., voorzitter.

a. Voorzitter laat een aantal proefexemplaren rondgaan van de
posters "Rsaktie bij een veiligheidsincident".



Het commentaar van de werkgroep is in deze paster verwerkt.
De poster wordt gedrukt op het Ministerie van Defensie en kamt
eind september ir» roulatie.

b. Invoering TCK/IBK;
Alle aktiviteiten met betrekking tot de invoering zijn tot nadar
order stopgezet.

c. SOXHIS; - kaart in druk bij CDP te Emmen;
- proefdruk exemplaar is aanwezig op ds Sectie 2 Stat 1LK

Dit exemplaar zal z.s.m. worden opgestuurd naar de
voorzitter om opgenomen te worden in de RMVKL.

d. Kinodompaper.
Vooruitlopend op de nieuwe regeling die opgenomen zal worden in
hoofdstuk III van de RMVKL dient de navolgende procedure gevolgd
te warden:

1) Aanvraag via de veiligheidsfunctionaris van het onderdeel recht-
streeks aan de Sectie Veiligheid.

2) De gestelde aanvraag termijn blij-ft onverlet van kracht.

5. RMVKL.
M.u.v. hoofdstuk IV, aangeboden aan DEBKL en CVKL, staat het
gehele concept op Floppy Disk.
Naar verwachting wordt het concept eind september aangeboden aan
CDP voor een proefdruk.
De RMVKL zal van kracht zijn binnen het KL ressort.

6. Preiqi ngsanalyse.

l. Subversie;

a) Gedurende de verslagperiode zijn op de eerste maandag van de
maanden mei-september de zg. sirene-maandagen gehouden bij de
volgende objecten:

mei — Havelte
juni - vlgb Leeuwarden en Jiesterberg
juli - geen aktie
aug - kol Bi«kazerne Amsterdam
sept - vlgb Woensdrecht

Alle akties verliepen rustig en beperkten zich tot een enkele
blokkade-aktie.

b) De alternatieve vierdaagse, georganiseerd door 1HHQ (Is Het Hier
Oorlog), werd gehouden van 18 t/m 22 juli 1988.
De volgende KL-objecten werden "bezocht" en omgeven met akties:
19 juli s Raberihauptkazerne Groningen

(pamflettenaktie en besmeuren deur)
20 juli: MMC Veenhuizen

<leuzen op wegdek, knipaktie hekwerk)



21 juli: Si te Darp
(knipaktie hekwerk, beklimming mast, pamflettenaktie)

c) Op zondag 29 mei 19BB hebben bij een 4-tal objecten, de vlgb
Valkenburg en Volkel, de JPostkazerne Havelte en de Site 't
Harde, knipakties en terreinbetredingen plaatsgevonden door AM-
aktievoerders. In totaal zijn 25 aanhoudingen verricht.
Naast het vernielen van hekwerken werden bloemen gezaaid en
gewassen geplant.
De aktievoerders noemden zich de voor deze gelegenheid "onthek-
kers" en gaven de volgende verklaring over hun aktie:
"Wij hebben geprobeerd om op 29 mei een begin te maken met de
ontwapening door een deel van het hek te verwijderen en er wat te
zaaien. Op die manier willen we een afgesloten stukje aarde,
gebruikt om leven te vernietigen, terugnemen voor de oorspronke-
lijke bestemming: het leven voeden".

d) Gedurende ds komende verslagperiode zuilen we te maken krijgen
met AM-akties tijdens de vredesweek welke gehouden wordt van 17
t/m 24 september 19BB. Zo zal er op zaterdag 24 september de
traditionele anti-atoombom-mars gehouden warden in 't Harde.
Opgemerkt wordt dat op die dag de deelnemers aan de oefening Free
Lion terugkeren uit de BRD. Ook zal er een aktieweek warden
gehouden in de Euregia/Zuid Limburg waarbij AM hebben aangekon-
digd dat ze diverse akties zullen ondernemen tegen Afcent en de
andere militaire objecten in die regio.

2. Terror isme.

a) Tijdens de verslagperiode beheersten de berichten over de IRft
aanslagen in Nederland, België en BRD het nieuws:
(1) l mei 19BB aanslag te Roermond waarbij i Britse militair om

het leven kwam en 2 zwaar werden gewand.
<2> l mei 19BB aanslag te Bergen (L) waarbij 2 Britse militairen

werden gedood en l zwaar gewand.
(3) 3 mei 19BB aansiagpaging op de "RIPON" kazerne te Bielefeld

<BRD), waarbij onder de auto van een Britse militair een bom
werd aangetroffen.

(4) 13 juli 19BB aanslag op een zgn,"slaapblock" van een Britse
kazerne te Duisburg (BRD) waarbij 5 lichtgewonden zijn
gevallen.

(5) 12 augustus 1988 aanslag op een Britse militair te Oostende
(B) waarbij deze het leven liet.

b) Bezien de publiciteit die gevolgd is op bovenvermelde aanslagen
moet er van worden uitgegaan dat de IRA zal doorgaan met
dergelijke akties in West-Europa.
In haar claims van vermelde aanslagen heeft de IRA aangekondigd
door te zullen gaan met het plegen van aanslagen op Brits
militair personeel op het Europese vasteland en te trachten
daarbij zoveel mogelijk slachtoffers te maken.
Of er binnen afzienbare tijd op Nederlands grondgebied akties
tegen Britse militairen te verwachten zijn is moeilijk in te



schatten op dit moment.
Gezien de recente arrestatie van een tweetal IRA leden in de BRD
mag dit echter als reaktie daarop niet worden uitgesloten,
daartoe zijn echter geen indikaties bekend geworden dzz.

c) De huidige modus operandus gehanteerd door de IRA is als volgt:
( t ) het gebruik van <auta>bommen tegen concentraties Britse

mili tairen;
(2) het gebruik van kleinere bommen en (automatische) wapens

tegen individuele Britse militairen
waarbij de eigen veiligheid en een grondige verkenning voorop
staat en het doel is een maximale schade aan Britse belangen toe
te brengen on een maximale publiciteit ten gunste van de IRA tot
stand te brengen.

d) Gezien het voorgaande verdient het aanbeveling om MID/KL-B tijdig
m.b.t.de aanwezigheid van Britse militairen/eenheden bekend te
stellen opdat een optimale risico-analyse kan plaatsvinden.

3. Sabotage.

Aktiviteiten op dit terrein zijn in de verslagperiode niet
vastgesteld.

4- Spionage,

a) Uit: de rei sbegel ei di rig van militairen en overige defensie-
medewerkers in het kader van de regeling "Reisbeperkingen" komen
nog steeds regelmatig indikaties dat AYG inlichtingendiensten
belangstelling hebben voor defensiegebondenen, waarbij het niveau
van reiziger blijkbaar niet als relevant wordt beschouwd- Elke
mogelijke ingang tot de Nederlandse Krijgsmacht is interessant,
maar met name de (voorgenomen) huwelijken tussen de-fensiegebonde-
nen en AYG onderdanen tegen de KL.

b) Hoewel ook in de a-fgeloperi verslagperiode regelmatig meldingen
van (mogelijke) verdachte belangstelling door AYB personen/voer-
tuigen binnen kwamen is er geen sprake van een gerichte belang-
stelling voor een bepaal d objeet/eenheid/installatie of onderwerp
vastgesteld ui tqegonderd de aandacht van diverse AYQ diensten
voor het laden en ontladen van tanktreinert in Nederland en de
BRD, en de aktiviteiten van de "Soxmis" missie in de BRD gericht
op NL ehdn en troepenverplaatsing tijdens de ae-feningen.

c) Derhialve kan ook worden aangenomen dat er tijdens de oefening
"Free Lion" in de BRD er o. a. vanuit dB "Soxmis" missie en d.m.v.
AYB vrachtverkeer belangstelling zal bestaan en inl ichtingenakti-
viteiten ontplooid zullen worden.
Ingeschat wordt dat in de belangstelling zullen staan:
- troepenverplaatsingen;
— inzet EOVj
- luchtmobiele inzet en inzet gevechtsheli's;
- werkwijze C-3 systeem

(Conmad/Control/Communications);



de of -f i ei el e
is vastge-

- beladen en ontladen;
mede evt. ter aanvull ing/veriiieatie van het doar
AYB waarnemers, aanwezig in kader "EOC akkoorden"
steld.

d) Gezien het bovenstaande moge .het-duidel i j k zijn dat tijdige
meldingen van verdachte belangstelling van belang zijn ter
vaststelling mogelijke gebieden van belangstelling van de AYG
diensten m.b.t. de KL.

7. Rondvraag.

1LK rWorden de kentekenplaten (BFG-registratie) van de auto's van
Nederlandse militairen in Duitsland ook vervangen?
Antw; Neen, hiertoe bestaat voor alsnog geen enkele

aanleiding.

NTC :Moet het AYG-binnenscheepvaart verkeer over rivieren niet
gemeld warden?
Antw; Dit probleem is reeds onderkend tijdens oef. Refarger

1987.
Alle aktiviteiten van AYB verkeer in de omgeving van
een al dan niet permanent object dient als verdachte
belangstelling gemeld te warden.

NTC :Wanneer wordt het Vademecum BMO herzien?
Antwi Op dit moment is de werkgroep herziening Vademecum BMO

bezig met het herschrijven van dit voorschrift.
Naar verwachting kan in de loop van '09 een herziene
uitgave verschijnen.

COKL:Er schijnt een nieuwe regeling uit te zijn m.b.t. uitgifte,
inname en opberging handvuurwapens!
Antw; Zie hiervoor brie* LAB OPN 75.71O/B d.d.16-05-1988.

COKL:Hae dient de beveiliging van IP bivaks plaats te vinden?
An tw s Een IP bivak is een niet permanent object en dient

t.n.v. de beveiliging dezelfde regels te hanteren als
een kazerne commandant. Zie hiervoor de Richtlijnen
Vredesbewaking (Ruvo) van NTC.

COKL:En met betrekking tot bivaks in België?
flntw; In het buitenland dient men rekening te houden met de

nationaal geldende regels.
Info hiervoor te verkrijgen via LAB üi'N.

B. Volgende vergadering.
Volgende vergadering is op 13 december 19BB.
Plaats {vergaderzaal Staf CDKL Paviljoen EB

Prins Bernhardkazerne Amersfoort
Aanvang:10.OO uur.
Agendapunten indienen voor l december.



Al< tl epuntenl i j s t,

Mr.
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