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VERSLAG 23e VERGADERING WERKGROEP VEILIGHEID, d.d. 19 december 1980
DEELNEMERS:
- Sectie Veiligj^sj-d ( voorzitter )
en verder in alphabetische volgorde:
- Sectie Veiligheid

- CVKL
- NTC
- 1 LK
- KMC

- Sectie Veiligheid
- Sectie Veiligheid ( secretaris )
- KMC

Afwezig met kennisgeving : GCKL, COKL en SMID
1. OPENING
Te 10.00 uur wordt de vergadering door de voorzitter geopend met een woord
van welkom. Feliciteert de fHBHMHMMBJI^fe en ^•••Pniet hun bevordering,
introduceert fl(BMBMB die als HOT I Sectie Veiligheid de vergaderingen
zal bijwonen en Heet welkom ^^HMMHil^ d i @ CHHMHHV)zal gaan vervangen.
2. NOTULEN
2.1 Vert. 1 LK deelt mede dat t.a.v. het medenemen van geclassificeerde documenten buiten de werklocatie 'de proeftijd is afgelopen en de regeling
omgezet is in een definitieve regeling. Controle vindt plaats en er is
reeds gebleken dat minder snel tot het medenemen van die documenten
wordt overgegaan.
Vert. CVKL deelt mede dat controle aan einde dienst plaats vindt op de
opbergmiddelen (kasten, bureaux etc.). Richtlijnen t.a.v. het medenemen
zijn inmiddels ontworpen. De "document geleide biljetten" (DGB) blijven
bewaard zodat ten alle tijde kan worden bezien wie welk stuk onder zich
heeft gehad (buiten de werklocatie).
De voorzitter vraagt de regeling info aan de Sectie Veiligheid te zendei
2.2 De voorgestelde regeling toegang tot mil objecten is wegens de hoge kosten afgewezen. De huidige blijft voorlopig van kracht. Er komt een aanvullende regeling geënt op het verlenen van toegang tot compartimenten
en staf gebouv/en.
2.3 Kap Roest meldt dat besprekingen zijn gestart om te komen tot een interlokale motor ordonnancedienst (IMO). De bedoeling is dat postverkeer va)
geclassificeerde documenten (Geheim en hoger) via de IMO zal geschieden
Over geheel Nederland zullen vaste routes worden uitgezet terwijl teven;
routes naar Duitsland zullen v/orden opgenomen. Nadere informatie zal
t.z.t. worden verstrekt.
2.4 Sleuteldiscipline. Vert. 1 LK wijst er op dat in de Cl instructie 1 LK
een oudere tekst is opgenomen dan het gestelde in pt 4e van de notulen
van de vorige vergadering (ci.instr. 1 LK blz. 1-6-5 pt (2) (d) )

2.5 De voorzitter wijst er in dit verband op dat meerdere wijzigingen op de
Cl. Instructie BLS nodig blijken en verzoekt een ieder op de volgende
vergadering voorstellen daartoe in te dienen.
2.6 De geestelijke verzorgers hebben gé'é'n ambtelijke noch militaire status.
Nieuwe machtigingen worden niet meer afgegeven. Oude machtiging blijven
administratief gehandhaafd tot afloopdatum machtiging.
2.7 Vert. NLC merkt op dat t.a.v. Commandoposten en voor de logistieke eenheden wel onderdeelsschuilnamen zullen worden gebezigd.
Vert. 1 LK verwijst naar brief 1 LK nr. 21216/A d.d. 20-11-1980 .
2.8 Ten aanzien van het gebruik MARC-systeem op militair terrein zullen binnenkort richtlijnen verschijnen.
OPM. In brief 52.311/A d.d. 7-1-1981 van de BLS, Afd. Personeel is een
voorlopige regeling vastgelegd. Bij brief 52.31 l/B d.d. 16-2-1981
is hierop een verduidelijking uitgegeven.
De notulen van de vorige vergadering worden hierna gearresteerd.
3. AGENDA
3.1 SCOTCH SECURE TAPE
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De voorzitter deelt mede dat het gebruik van Scotch Secure Tape naast
het gebruik van lakzegels is toegestaan. Vs 2.1111 zal worden gewijzigd
c.q. aangevuld. Door de Sectie Veiligheid is voorgesteld artikel 13D
tweede alinea al s_ volgt' te doen luiden:
HMMMHtl °£ Wüfedocumenten in dubbele, zorgvuldig geadresseerde
enveloppen, de binnenste aan voor en achterzijde voorzien van het opsch:
"ZEER GEHEIM" respectievelijk "GEHEIM".
De sluitnaden van de binnenenvelxrppen dienen te zijn voorzien van lakzegels met lakstempels ( op onderlinge afstanden van 5cm ), c.q. van
Scotch Secure Tape nr. 820, blauw, met kartelrand, over de gehele lengt'
van de sluitnaden en voorzien van waarmerken door middel van warmtestempels (op onderlinge afstanden van 5 cm).
De verpakking dient zodanig te zijn dat kennismaking van de inhoud door
middel van doorlichting der enveloppen uitgesloten is;
art. 13 J,(2) (c) dient te luiden:
de buitenenveloppe dient eveneens te worden voorzien van lakstempels c.
Scotch Secure Tape overeenkomstig het gestelde in art. 13D. De PTT schr
voor t.a.v. brieven met aangetekende waarde dat de enveloppe*- dat is d
de buitenenveloppe - dient te zijn voorzien van of gewaarmerkte lakzegels, met enige tussenruimte aangebracht, of met blauwe Scotch Secure
Tape voorzien van tenminste één duidelijk ingesmolten waarmerk (per
stuic tape). Lange stuicken dienen naar behoefte te worden gewaarmerkt
(bijv. iedere 5 cm).
Van de zijde van CVKL en 1 LK werd gevraagd te bezien of niet kon worden volstaan met stukjes tape i.p.v. over de lengte der sluitnaden.
3.2 Veiligheidsmachtigingen reserve-personeel
Aan vrage dient altijd door de CPI/DPKL te geschieden. Voor de duur van
een oefening wordt geen veiligheidsmachtiging verstrekt hoger dan nodig
voor de mobilisabele functie. Reserve officieren die incidenteel met
hoger geclassificeerde gegevens in aanraking komen/moeteri komen dan voo
hun normale functie is voorgeschreven dienen een verklaring van bekendheid te tekenen (if 15366). De commandant dient evenwel de Sectie Veili
heid middels een aanvraag te verzoeken de hogere machtiging te bekrachtigen. De tweemaandelijkse uitdraai waarop het machtigingsniveau staat
vermeld kan als bewijs dat van betrokkene een machtiging bij de CPI
aanwezig is worden beschouwd.

3.3 Indeling c.i.instructies
De voorzitter verzoekt de c.i. instructies met elkaar te vergelijken
en te trachten in de toekomst tenminste qua hoofdstuk-indeling e.e.a.
op elkaar af te stemmen, uitgaande van de Cl Instructie ELS.
4. MEDEDELINGEN
4.1 Van de zijde van de NATO wordt nadrukkelijk gewezen op het feit dat
bij de controle op de NATO-archieven die controle zich niet moet beperken tot een telling aan de hand van het brievenboek, doch dat moet
worden geconstateerd dat het betreffende document aanwezig is. Tevens
dient de inhoud op volledigheid te worden bezien.
4.2 Signalering van dienstplichtigen alleen in de vastgestelde c.i. kanalen
bekend stellen.
5. HOK J) VRAAG

5.1 1LK : Merkt op dat er tussen het Vs 2.1111 van de KL en eenzelfde voorschrift van de KLu t.a.v. de controle op de archieven verschillen
bestaan.
NLC : De controle van 1 x p. jaar op Geheime documenten geeft problemen
qua tij d en personeel.
Agendarissen dienen te worden gewezen op noodzakelijkheid de bestaande archieven regelmatig te bezien op noodzakelijkheid bepaalde documenten aan te houden. Uitdunnen geeft betere waarborg uit
beveiligingsoogpunt.
6. SLUITING
De voorzitter dankt een ieder voor de aanwezigheid en inbreng in de discussie en wenst allen een voorspoedig 1981.
De volgende vergadering wordt vastgesteld op 27 maart 1981.

