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1. Hierbij bied ik ïï aan het verslag van de op
19 september 1980 gehouden vergadering van de
Werkgroep Veiligheid.
2. De volgende vergadering zal bij de Sectie
Veiligheid plaats vinden op 12 december 1980.
Aanvang 10.00 uur.
3 c Ik verzoek ü agendapunten schriftelijk kenbaar
te maken vóór 21 november a.s. en U bij de
vergadering wederom te doen vertegenwoordigen.
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VERZENDLIJST behorende bij brief nr CI/89832/25/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 Korps Mobiele Colonnes
Commandant School Militaire Inlichtingendienst
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SECTIE VEILIGHEID
VERSLAG 22e VERGADERING WERKGROEP VEILIGHEID, dd 19 september 1960.
DEELNEMERS:
Sectie Veiligheid
C V K L
G V K L
K M C
S M I D
N T C
1LK
G C K L
G C K L
N L C
Sectie Veiligheid
K M C
Sectie Veiligheid
C O K L

(voorzitter)

(secretaris)

1. OPENING
De vergadering wordt door de voorzitter om 10.00 uur geopend met
een woord van welkom aan .
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2. NOTULEN
M,b.t. de notulen van de vorige vergadering gelden de volgende
aanvullingen of wijzigingen:
3.1. Medenemen van geclassificeerde documenten buiten de werkloc
1LK heeft hierover een order uitgegeven die nu, intern,
binnen de St-1LK wordt beproefd. In de G2 lijn is aangegeve
dat controles moeten plaatsvinden, waarover tot op heden no
niets ongunstigs bekend is.
Er is sinds het van kracht worden van de order enige malen
door de veiligheidsofficier gecontroleerd (die van tevoren
G-1LK, CS en G2 informeert} G2 heeft echter gesteld, dat de
info in den vervolge ook achteraf kan geschieden). Bij het
personeel dat is bekeken viel op, dat de registratie confor
de opdracht had plaatsgevonden en men beschikte over de
juiste documenten.
Er is binnen het 1LK een discussie gaande over de juridisch
aspecten. De bevindingen zijn bevredigend,
Sen copie van de regeling is in bezit van Sectie Veiligheid
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3.3» Toegangsregeling: Voorstel van Sectie Veiligheid is voor stafbehandeling in het CCIV.
3*4. Transport munitie: Sectie Veiligheid heeft aan OPN BSBBH gevraagd
de bevoegdheden van het korps munitie controleurs buiten de landsgrenzen te bezien. Wordt als actiepunt afgevoerd.
3.6. Electrische schrijfmachines: Ondanks het gestelde in de Cl-Instrucl
BLS, hoofdstuk X, pt 1.b. en VWV 32001 (interdepartementaal Verbindingsbeveiligings Voorschrift) namelijk het verbod om geclassif;
ceerde documenten te vervaardigen op electrische schrijfmachines,
zal aan het CCIV worden voorgesteld om de Cl-Instructie in die zin
te wijzigen dat het vervaardigen van geclassificeerde documenten
met een classificatie van Geheim en hoger verboden Jbli jf t jic-ch, dal
vervaardiging van documenten met de classificatie ^jfjjfijjjjljllf"\s mogelijk wordt, indien aan door de BLS te bepalen beperkende voorwaarden is voldaan.
Het stralingsrisico van electrische schrijfmachines dient door de
werkgroep* beveiliging computersystemen in beschouwing te worden
genomen als integraal probleem van stralingsrisico's van-computers
en randapparatuur*
4.2. Voorzitter kon terzake nog geen nadere info verstrekken.
Het vergaderverslag wordt hierna goedgekeurd,
3. MEDEDELINGEN VAN DE VOORZITTER
a. Daar aan Surinaamse kadetten of leerlingen OCOSD/KMS geen clearanee
kan worden-afgegeven dient men te voorkomen, dat dit personeel tijde]
detacheringen met geclassificeerde gegevens in aanraking komt.

)

b. Scotch Secure Tape nr. 820 3M is in binnenlands postverkeer toegesta,
(zie vergaderverslag dd 18 december 1979, pt 3.a.(4) ) en blijft
als volwaardig middel bestaan naast de lakzegel. VS2-1111, art 13.d.
zal daartoe worden aangepast (lakzegel cq Scotch tape nr. 820, voorz
van waarmerk d.m.v. verwarmzegel apparaat).
Een handleiding zal bij autorisatie tot dit verwarmzegelapparaat en
deze tape worden verstrekt.
Het huidig bestand aan tape kan worden opgebruikt, doch er wordt aan
geraden geen nieuwe tape aan te laten schaffen, totdat terzake richt
lijnen zijn verschenen.
4. AGENDAPUNTEN
a. Verduistering/blindering in oorlogstijd,
Bij de staat van beleg treden automatisch een aantal wetten in werki:
Hieronder kunnen dan o.a. vallen het samenscholingsverbod, censuur,
avondklok, verduistering, etc. De KB-s hiervoor liggen klaar en hebb
betrekking op alle Nederlandse onderdanen. Verduistering heeft milit
(tactische) en civiele aspecten. De uitvoeringsbepalingen worden
bepaald door de regionale/operationele bestuurder/commandant. Indien
het door de civiele/militaire overheid bepaalde wordt overschreden,
dit een veiligheidsincident opleveren. Regelingen m.b.t. verduister!
blindering hebben te maken met oorlogsvoorbereiding, waaromtrent See
Veiligheid zich niet bevoegd acht uitspraken te doen.

j

b. Behandeling archieven in oorlogstijd»
E.e.a. is geregeld in LaO 77011 code 21.2/25, Vaste Order BLS hfdst 2
onderwerp 2/9 onder pt 1.b. en in VS2-1112.
Met nadruk wordt gewezen op uitdunning en vernietiging van archieven
hetgeen in opgemelde orders en voorschriften is geregeld en waaromtrent ook Lamed 036-74, code nr 21.2/23 richtlijnen geeft.
Op tgm N worden archieven onder toezicht van de PMC geplaatst. De PMC
meldt aan het hoofd van het centrale archievendepot waar dit archief
zich bevind. Alleen het centrale archievendepot is in beginsel verantwoordelijk en kan toestemming geven tot het vernietigen van archieven.
In tijd van nood kan, indien de situatie dusdanig is dat archieven in
vijandelijke handen kunnen vallen, de verantwoordelijke commandant tot
vernietiging overgaan (zie voor noodvernietiging Cl-Instructie BLS
Hfdst X, pt 3.c.).
Voorzitter stelt dat, indien men zich houdt aan het gestelde in de
orders en voorschriften en bovendien e.e.a. per onderdeel regelt in
een Veiligheidsorder van Blijvende Aard (VOBA) de behandeling archieven
althans op papier, voldoende geregeld is.
c. Weglaten geboorteplaats op Lf 15274 (veiligheidsverklaring)»
Op de nieuwe (6e) druk komt de geboorteplaats er weer op.
licht toe, dat dit gegeven noodzakelijk is bij het verstrekkfn^van een
internationale machtiging.
Op de 6e druk komt vervolgens in de linker bovenhoek, naast het OTASnummer, ook nog het elementair code nummer van de eenheid waartoe
betrokkene functioneel behoort (elco nr moeder ehd).

)

d. Richtlijnen m.b.t. bewaking en transport van geclassificeerde documente
Zie VS2-1111, VS2-1114 bijlage F en CM(55)-15 Final Enclosure D.
De VS'n 2-1113 en 2-1114 zijn van GM(55)-15 Final afgeleid.
De bewaking wordt aan de nationale commandanten overgelaten.
Vertegenwoordiger 1Lk vraagt zich desalniettemin af, wat de richtlijnen
zijn om tot het gebruik van vuurwapens over te gaan ter bescherming
van geclassificeerde documenten.
De vraag of de bestaande schietinstructie geldig is voor dit onderwerp
in binnen- en buitenland wordt voorgelegd aan DJZ.
Dit punt wordt als zodanig tot nader order als actiepunt afgevoerd.
e. Opbergen sleutels en instelcodes combinatiesloten.
Het gestelde in de CI-Instriictie BLS, hoödstuk IX, pt 5.d.(2)(d) zal
worden gewijzigd in:
"De reservesleutels enerzijds en de instelsleutels en instelcodes
anderzijds van combinatiesloten van vertrekken en opbergmiddelen, dien*
per vertrek/opbergmiddel, waarin Zeer Geheime, GTS-, Atomal en Atomic
geclassificeerde/gemerkte documenten aanwezig zijn, separaat van andere
sleutels, in verzegelde enveloppen te worden opgeborgen in een beveilig
cq bewaakte ruimte;"..........etc,
f. Aangeven machtigingsniveau burgerambtenaren en geestelijke verzorgers.
(1) Van burgerambtenaren dient het veiligheidsmachtigingsniveau van de
functie te worden aangegeven in de OTAS.
Voorstellen hiertoe zullen, na bekeken te zijn door Sectie Veiligh*
worden doorgegeven aan de afdeling ORG/LAS voor opname in deel C
van de OTAS.
Voorzitter benadrukt nogmaals, dat alleen personen die kennis moet*
nemen van geclassificeerde gegevens voor het noodzake l i jk_e machtigj
niveau in aanmerking komen.
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(2) (a) De geestelijk verzorgers hebben noch een militaire* noch een
ambtelijke status. Zij komen dus niet in aanmerking voor een
veiligheidsmachtiging.
(b) Om hun werk te kunnen verrichten is het in sommige gevallen
nodig dat hen toegang wordt verleend tot militaire objecten/
oefeningen, waarvoor een veiligheidsmachtigingsniveau vereisl
is.
Een veiligheidsmachtiging kan dan op aanvraag bij uitzonderii
op ad hoc bases - tijd en/of plaatsgebonden - worden verleent
(c) Vertegenwoordiger CVKL stelt voor om de geestelijk verzorgen
te verplichten om t.a.v. lokatiestalfèn een verklaring van
bekendheid te ondertekenen. Indien dit op vrijwillige basis
gebeurd heeft dit formulier rechtsgeldigheid, omdat betrokkei
een verbintenis aangaat.
(d) Indien een geestelijk verzorger een machtigingsniveau heeft
dat is vastgelegd in de OTAS zal dit moeten worden teruggeschreven tot 00.
(e) De begeleiding van het terugdraaien van een zo gegroeide
situatie dient met de nodige zorg te worden omgeven.
5. RONDVRAAG

a. NLC

b. 1LK

: Is het bekend dat in kazernes reclame wordt gemaakt voor
ski-vakanties AYG?
Antwoord; Het is bekend, dat de VAPAMIL dit organiseert»
Gebruik publicatiebord en de grondrechten van de dpi militai
zijn geregeld.
Een reis naar een AYG-land zal volgens de bekende procedure
moeten worden aangevraagd.
: (1) Kan er een interim-regeling in het leven worden geroepen
m.b.t. de toegangsregeling?
Antwoord; Er komt geen interim-regeling.
De oude regeling blijft, of er komt een nieuwe
regeling.
(2) Wie bepaalt wat een VIP is en wat is dan de "beveiliging?
Antwoord; Dit is een andere vorm van veiligheid, dan de
gezichtshoek van Sectie Veiligheid.
1LK bedoelt de persoonlijke veiligheid. Dit punt ia
behandeld in de vergadering van hoofden operatiën van
de BLS (GJ-1LK moet hiervan weten). Per keer dient te
worden bekeken, wat voor maatregelen t.b.v. het te verwa
bezoek moeten worden genomen, i.o,m. BLS.
Onderdeelsschuilnamen betreffen twee vormen van aanduid!
Ten eerste de wegbewijzeringsborden op b.v. opmarsroutes
en ten tweede de aanduidingen op voertuigen.
C-1LK heeft bepaald dat t.a.v. wegbewijzering de bevoegd
heid om de borden plaatselijk en tijdelijk te verwijdere
is gedelegeerd aan de gebiedscommandant. Dit is op het
laagste niveau de brigadecommandant.
Steeds zullen logistieke eisen tegen operationele eisen
moeten worden afgewogen.
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De onderdeelsaanduiding op voertuigen wordt gewijzigd in
een taktisch teken. De uitvoering (b.v. aanmaak mallen)
gaat langer duren dan verwacht. C-1LK heeft beslist, dat
voordat in oorlogstijd de verplaatsingen plaatsvinden
naar het oorlogsgebied deze onderdeelsaanduidingen vervallc
Vraag Vz: Kan C-1LK dit gebieden aan niet-1LK eenheden?
(4) C-1LK heeft de noodzaak tot het juist behandelen van
geclassificeerde documenten nogmaals benadrukt.
Vz: Sectie Veiligheid heeft geadviseerd deze documenten,
veiligheid middels een strengere Commando Inspectie
te verhogen (b.v. accenten op o.a. telling en beheer van
geclassificeerde documenten).
c» NTC :(l) In oorlogstijd vallen militairen onder de censuur, maar
burgers niet; wat is hieromtrent geregeld?
Antwoord: Is reeds eerder in de vergadering geweest. Dit
valt of staat met de rechtspositie van de burgerambtenaar.
Hierover kan verder geen uitspraak worden gedaan.
(2) Wat is bepaald over het gebruik maken door personen van
AYG schepen, vliegtuigen enz?
Antwoord Is reeds eerder in de vergadering geweest.
Een schip/vliegtuig wordt beschouwd als zijnde dat land.
De regelingen zijn daardoor onverkort van kracht. Zie
verslag vergadering dd 26 maart 1980.
(3) Wie regelt de beveiliging van verbindings- telexkamers bij
NTC?
Antwoord; Voor normen zie Vademecum. Voor de veiligheid is
NTC verantwoordelijk. Veiligheidsadviezen komen uit de
Cl-lijn of de CVKL-lijn namens CLAS/BLS.
d. CVKLsDoor CVKL is een stuk opgesteld t.a.v. het "Mare" systeem. Dit
is voor stafbehandeling aan de LAS aangeboden.

6. SLUITING
Na de mededeling dat de volgende vergadering van de werkgroep veiligh*
op 12 december 1980 zal worden gehouden - aanvang 10.00 uur -, sluit
de voorzitter de vergadering.

BIJLAGE A_, behorende bij verslag 22e vergadering werkgroep veiligheid.

LIJST VAN IN BEHANDELING ZIJNDE ONDERWERPEN

1, Medenemen geclassificeerde documenten buiten de lokatie,

