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1 . Hierbij bied ik U aan het verslag van de op
26 maart 1980 gehouden vergadering van de
Werkgroep Veiligheid.
2. De volgende vergadering zal bij de Sectie
Veiligheid worden gehouden op 18 juni 1980.
Aanvang: 10.00 uur.
3. Ik verzoek U:
a. Eventuele agendapunten schriftelijk kenbaar
te maken vóór 14 juni 1980
en

b, ü bij die vergadering wederom te doen vertegenwoordigen door Uw Hoofd G2 of S2.

HET HOOFD VAK DE SECTIE VEILIGHEID
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VERZENDLIJST behorende bij brief nr. Cl/89.832/20/Conf, dd

AAN:

Commandant 1e Legerkorps
Nationaal Territoriaal Commandant
Nationaal Logistiek Commandant
Commandant Commando Verbindingen KL
Commandant Geneeskundig Commando KL
Commandant Commando Opleidingen KL
Commandant School Militaire

Inlichtingendienst

Commandant Korps Mobiele Colonnes
INTERN: Hoofd Bureau 2 Sectie Veiligheid
Hoofd Bureau 2-1 Sectie Veiligheid
Hoofd Bureau 2-2 Sectie Veiligheid
Hoofd Bureau 2-3 Sectie Veiligheid
HOT I Sectie Veiligheid
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SECTIE VEILIGHEID
WERKGROEP VEILIGHEID

VERSLAG VERGADERING d.d. 26 maart 1980
DEELNEMERS :
- Sectie Veiligheid (voorzitter)
- HOT I Sectie Veiligheid
- CVKL
- COKL
- NTC
- NTC
- 1 LK

- GCKL

- KMC
- Sectie Veiligheid
- NLC

- Sectie V e i l i g h e i d

(secretaris)

1 . OPENIKG

L/e vergadering wordt te 10.30 uxir door de voorzitter geopend met
een woord van welkom, speciaal tot de nieuwe leden van de werkgroep
verhindering heeft gezonden.
MUTATIES
l'e voorzitter vermeldt de' per 1-6-1980 plaatsvindende mutaties bij
de rectie veiligheid mede als gevolg waarvan ^ÊIÊjiÊÊfflfffff^ &e
functie var. Hoofd Bureau 2 zal gaan vervullen en als" zodanig de
vergaderingen van de werkgroep zal leiden.
WERKGROEP VEILIGHEID
lie v o o r z i t t e r schetst de positie van het CCIV (Coördinatie Comité'
Inlichtingen en Veiligheid) en de daaronder - als één van de vijf ressorterende werkgroep veilig.'.eid.
Het CCIV is een overkoepelend, opdrachtgevend en beleidsbijsturend
orgaan van de ELS op het gebied van inlichtingen- en veiligheidsaangelegenheden.
De w e r k g r o e j v e i l i g h e i d zal een discussieplatf orm z i j n m e t "betrekk i n g tot v e i l i g h e i d s z a k e n en v e i l i g h e i d s v r a a g s t u k k e n , b i j d r a g e n
leveren aan te nemen beleidsbeslissingen/wijzigingen terzake en
n o o d z a k e l i j k geachte uitvoeringsmaatregelen binnen de vastgestelde
b e l e i d s l i j n e n vaststellen.
4. KCTULEi;
Lie n o t u l e n van de vorige vergadering worden onveranderd goedgekeurd,

5. ACTIEPUNTEN (n.a.v. vorige vergadering)
5.1 Lijst van in behandeling zijnde onderwerpen
Zal telkenmale als bijlage bij het vergaderverslag worden
opgenomen.
5.2 Medenemen geclassificeerde documenten
Bij de juridische afdeling van 1 LK is deze aangelegenheid
opnieuw in studie genomen v.w.b. de wettelijke controle-mogelijkheid op de uitvoering van de reeds in de Cl-instructie
1 LK opgenomen regeling.
Vert. 1 LK wijst op de verschillen in tekst in Vs 2-1111 en
de bepalingen in ACE 70-1 t.a.v. de classificatiehoogte toestemming medenemen documenten.
De verwachting bestaat, dat binnen afzienbare tijd een beslissing over de uitvoerbaarheid controle op het medenemen kan
worden verwacht.
5.3 Toëgangsregeling
HOT I sie Vh geeft nadere informatie over de door de NTC ontworpen toegangsregeling en de stand van zaken met betrekking
tot de technische uitvoering van de te verstrekken pasjes middels het Agfa Gevaert Identification Security System (AGISS),
waarvoor uiteindelijk de benodigde gelden beschikbaar zijn gesteld.
5.4 Censuur burgerwerknemers MIKDEF in oorlogstijd
De vraag kan eerst worden beantwoord als de positie van deze
burgers in oorlogstijd duidelijk is. Daaromtrent staat nog
niets vast.
5.5 ASCOK
Het totale ASCON-project is een verantwoordelijkheid van de KLU
Voorzover ASCON-apparatuur zich op KL-terrein bevindt is het
verlenen van toegang tot en de beveiliging van e.e.a. een KLverantwoordelijkheid.
6. MEDEDELINGEN VAN DE VOORZITTER
6.1 Ei j controle van een van een schietserie in Duitsland terugkerende groep militairen van 1 LK werd een grote hoeveelheid munitie aangetroffen. Vert. 1 LK zal e.e.a. onderzoeken.
6.2.Het Computerbeveiligingsvoorschrift voor de Rijksoverheid is
door de Minister-President getekend; zal over enige tijd in de
Staatscourant woraen gepubliceerd.
6.5 Personeel Russische ambassade heeft getracht via de boekhandel
een abonnement te verkrijgen op "DE ONDEROFFICIER", een militaire uitgave onder verantwoordelijkheid van het COKL. Het is
denkbaar dat men de bepalingen van de Wet Openbaarheid Bestuur
(WOB) heeft willen toetsen.
6.4 Hoofdstuk II van de Cl-instructie ELS (Meldingen veiligheidsincidenten) is voor één jaar buiten werking gesteld. Alle veiligheidsincidenten dienen te worden gemeld volgens brief BLS
nr. 17.226/0 d.d. 1-12-1979.
6.5 In de bijbehorende instructie van de Regeling Beveiliging
Vapentransporten staat onder meer wanneer het de transportbegeleider is toegestaan van zijn wapen gebruik te maken.

Die bepaling is opnieuw in discussie (JZ-OPN). Voorshands
dient de regeling te worden beschouwd als concept-richtlijn.
6.6 Verzocht wordt voor het aanvragen van de veiligheidsmachtiging uitsluitend gebruik te maken van Lf 15274-56 druk en

de gestelde vrafeen correct en volledig te (doen) beantwoorden.
6.7 Het ondertekenen bij ontheffing op Lf 15274-5e druk, deel III
blijft voorgeschreven (vide Cl-instructie ELS, Hfdst. III,

pt 3h(1)(b)i ).
6.8 Aan de leden van de
de Wet dd 9-11-1978
de Wet Openbaarheid
machtigingsregeling

werkgroep is verstrekt een fotocopie van
en het Besluit van 12-10-1979 betreffende
Bestuur alsmede de brochure MARC over de
algemene radiocommunicatie.

6.9 De voorzitter verschaft informatie inzake de per 1 mei 1980
van kracht wordende WOB. Eén van de uitvloeisels daarvan is de
"ontkrachting" van de classificatie ^ÊfHJHJffff Hoewel deze
classificatie blijft gehandhaafd, geeft zij niet meer de huidige garantie tegen inzage en kennisname door derden.
De voorzitter waarschuwt tegen een voor de hand liggende reactie: "overclassificeren tot CONFIDENTIEEL". Het ligt in de
verwachting dat alle vragen om informatie in principe slechts
door één gemachtigde ambtenaar of door de minister zelf worden
beantwoord. Richtlijnen hoe te handelen zijn in voorbereiding.
K.E. Bij dit verslag gelieve U aan te treffen een exemplaar van
de "Aanwijzingen inzake de WOB".
6.10 Uitgebreid werd gediscussieerd over het gebruik, mogelijk misbruik van de 27 MC-bandapparatuur en eventuele verbodsbepalinger
in kazerneregels. In afwachting van de resultaten ware het
gebruik in principe niet af te wijzen.
7. ROKDVRAAG
(1LK)

Hoofdstuk Vl-CI-instructie ELS. De "JOOOO-brief" zal binnenkort worden ingetrokken; totdan blijft ook de bijlage bij
brief JOOOO geldend; een nieuwe bijlage C is vrijwel gereed.
N.E. In tekst Hfdst VI dient onder pt 2b "bijlage B" te
worden gewijzigd in "bijlage C".

(1LK)

Gebruik cruise-schepen onder AIJG-vlag.
Verblijf aan boord van een vliegtuig dient op dezelfde wijze
te worden gezien als het o.a. in de LaO gestelde t.a.v. het
zich bevinden aan boord van een schip varende onder de vlag
van een land behorende tot enz.

(iLK)

Toenemend gebruik van electrische schrijfmachines.
Voor het typen van hoog geclassificeerde gegevens wordt het
gebruik van bedoelde machines ernstig ontraden (volgens het
verbindingsbeveiligingsvoorschrift worden deze in verbindingsruiir.ten verboden J. Ken kan door het kiezen van een
opstelling en door het gebruik maken van netfilters de stralingsmogelijkheden en daardoor de veiligheidsrisico's tot
een minimum beperken.
De voorzitter zal trachten bij de instantie die zich met de
technische kant van dit onderwerp bezighoudt het nieuwste
standpunt in deze te vernemen.

(1LK)

Regeling oefeningsregistratie kenteken voertuigen.
Nader zal worden bezien of deze regeling nog "ergens"
terug te vinden is.

(GCKL)

Reizen naar AIJG-landen door burgerpersoneel.
In de LaO 77019, codenr. 51.16/28 is de regeling inzake
het doorbrengen van verlof/bewegingsvrijheid geregeld,
T.a.v. het burgerpersoneel zijn regels gesteld in LaMed
072-64, codenr. 51.16/18. De andere "behandeling" is
gelegen in de andere rechtspositie van de burgerambtenaar.
Hij kan volstaan met z i j n personeelsfunctionaris te verwittigen. Afhankelijk van het veiligheids-machtigings-niveau kan betrokkene worden gebriefed en gedebriefed.

(NTC)

In pt 2a van Hoofdstuk I, Cl-instructie BLS staat: Dit
document is van kracht in vredestijd, doch in de kop van
Hfdst. II staat "vredes- en oorlogstijd".
Antw.: in pt. 2b van Hfdst. I staat hierover nader bericht.

(NLC)

Onderdeelsschuilnamen.
De BLS heeft bepaald dat deze niet meer worden gebezigd.

(COKL)

Het COKL zal zich bij het uitschrijven van zijn Cl-instructie hoofdzakelijk houden aan de Cl-instructie NTC. Voorzover andere specifieke regelingen en bepalingen dit vereisen (zoals machtigingsregeling, signaleringsregeling)
zal de instructie worden aangevuld.

(HOT I) Het transport van munitie tot aan de grens is precies geregeld en controle op naleving van die regels vindt plaats.
Is er na de grenspassage iets geregeld ?
KLC zal hierover nadere informatie inwinnen.
8. SLUITING
Ka het vaststellen van de volgende vergadering op 18 juni 1980 te
10.00 uur sluit de voorzitter de vergadering met een woord van
dank voor de aanwezigheid en inbreng bij de discussies.
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BIJLAGE, behorende bij brief CI/89832/20/Conf dd. 2.2 .AP.R.. 1980

LIJST VAM IN BEHANDELING ZIJNDE ONDERWERPEN

1 . toegangsregeling KL
2. medenemen geclassificeerde documenten naar huis
3. gebruik electrische schrijfmachines
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