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1. Hierbij bied ik U aan het verslag van de op 24 april
1981 gehouden vergadering van de Werkgroep Veiligheid.
2. De volgende vergadering zal bij de Sectie Veiligheid
plaats vinden op 4 september 1981.
Aanvang 10.00 uur.
3. Ik verzoek U zich bij deze vergadering wederom te
doen vertegenwoordigen.

HET HOOFD VAN DE AFDELING INLICHTINGEN EN VEILIGHEID
voor deze

7\E LUITENANT-KOLONEL

Donder bijlage ; ongeelassificeerd

VEPZET'DLIJST behorende bij brief nr. Cl/89.852/24/81/Conf
dd

>-3 JÜW! 1S81

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 Inlichtingen Dienst
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SECTIE VEILIGHEID

VERSLAG 24e VERRADER ING WERKGROEP VEILIGHEID d d 24 april 1981

DEELNEMERS:
- Sie Veiligheid ( voorzitter )

en verder in alphabetische volgorde
- COKL
- Sie Veiligheid
- CVKL

- NLC
- GCKL
- CVKL

- NTC
- 1 Lk
- Sie Veiligheid
- Sie Veiligheid ( secretaris )

- KMC
Afwezig met kennisgeving :

( SMID )

1 . Opening
De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom, speciaal aan
het adres van MMHMHK als opvolger ^
•
•
M
M en ^jjjjjIttjBJ), die
als vertegenwoordiger van het COKL de vergaderingen bijwoont.
2. Mededelingen
De voorzitter deelt mede dat wegens bijzondere taken hem als Hoofd Bureau J
van de Se'ctie Veiligheid toebedeeld, de vergaderingen van de werkgroep vooi
aan zullen worden geleid door tHHHHIH^ HOT-Sectie Veiligheid.
^• ^°tulen vorige vergadering
Geen opmerkingen. Het verslag wordt gearresteerd.
4. Actie-punten vorige vergadering
4.'t Vert CVKL deelt mede dat de regeling met betrekking tot het medenemen
van geclassificeerde documenten naar huis etc. in ontwerp gereed is.
Sie Veiligheid zal t.z.t. de regeling- info worden toegezonden.
4.2 Kap Roest doet mededeling over de stand van zaken ten aanzien van de
interlokale motor ordonnancedienst (iMO). Deze zal worden uitgevoerd
met auto's door 2 personen bemand. In de IMO wordt zowel door de Marin<
de KL als de KLu deelgenomen; e.e.a. binnen afzienbare tijd worden ingevoerd. Naar aanleiding van eenvraag van 1 Lk deelt Kap ^jjjf^ mede
dat het niet in de bedoeling ligt om een geweldinstructie op te nemen.
Wel zal de instellingsbeschikking de tekst van de algemene instructie
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voor koeriers worden opgenomen. Deze tekst zal tevens op de aohterzijd
van de koerierspas worden vermeld.
4.3 Het is toegestaan Scotch Secure Tape te gebruiken zoals bij versluitin
d.m.v. lakzegels is voorgeschreven, dus met stukjes tape op onderlinge
afstanden van 5 cm, voorzien van warmte merk en te beginnen in de hoek
punten.
(Opm: hoekpunten van enveloppe zijn de meest kwetsbare punten).

5. Cl-instructies
De voorzitter verzoekt een ieder de Cl-instructies nauwgezet te bezien. Br
b l i j k e n onderling verschillende interpretaties te bestaan. Wijzigingsvoorstellen op de instructies dienen uiterlijk 1 augustus de Sectie Veiligheid
te hebben bereikt. De deelnemers aan de volgende vergadering zullen uiterl i j k 15 augustus een resumé van de ingediende wijzigingsvoorstellen ontvangen en deze zullen in de volgende vergadering worden doorgesproken.
6. Meldingen Cl-incidenten
(Referte Hoofdstuk II Cl-instructie BLS)
De brief van de afdeling Inlichtingen en Veiligheid nr CI/91.2?P A, waarbij het gebruik van Lf 15811 voor de tijd van één jaar buiten gebruik zal
worden gesteld zal worden ingetrokken.
Vert NTC zal een wijziging in f^e bestaande regeling indienen teneinde
vast te leggen dat onderdeels- en objects veiligheidsincidenten altijd
ook aan de NTC dienen te worden gemeld.
Ook zag hij raarne een regeling voor het doen melden van de afloop van eer
destijds gemeld veiligheidsincident ( zg meldingsprocedure-teru^- ).
7. Veiligheidszone - compartiment
Uit de discussie bleek dat er verschillende opvattingen ontrent deze begrippen bestaan. Men moet hiervo-r definities vast^stellen^Dewer^roep
zal over dit onderwerp een aparte vergadering beleggen. MRMRMBHH^ stelt
voor dit agendapunt op een later tijdstip weer op de agenda te plaatsen.
8. Bommeldingen
Er bestaat generlei bezwaar de bijlage A bij de richtlijnen bommeldingen
BLS, brief I*V nr V 89063 A/Conf dd 08071980 als dienstgeheim op te nemen
in kazerneorders/wachtinstructies etc. De-classifijqAJUË van ^e brief zelve
zijnde dé beleidslijnen van de Ministers van Justitie en Binnenlandse
Zaken, is niet toegestaan.
In de bijlage staat beschreven hoe te handelen bij ontvangst van een telefonische bommelding en het verdient aanbeveling deze bijlage op te doen
nemen in de telefoonboekjes in gebruik op kazernes/objecten.
9. Veldpost ( gebruik door burgerpersoneel )
-

Vert. NTC zou gaarne weten waar staat vermeld dat ook burgerpersoneel in
dienst van het Ministerie van Defensie i.t.v.o. gebruik kan maken van de
veldpost. Vert. CVKL zal dit nagaan en zonodig bestaande richtlijnen doen
aanpassen.

10. Internering ( i.t.v.o. )
In de VO-BLS staat dat aan de BLS voorstellen tot internering kunnen worden gedaan onder opgave van de voor de beoordeling van zulk eep voorstel
relevante'-gegevens. Vert NTC vraagt welke gegevens worden bedoeld. De
voorzitter'"zegt toe hierover t.z.t. nadere informatie te verschaffen.
- 11. Vragenlijsten -

11. Yragenli.lsten ( politie-instanties e.d. )
Door enkele politie-instanties zijn aan sommige kaaemecotnrnandanten vrager
lijsten toegezonden omtrent aansluiting op alarmeringssystemen; wie ware
,te alarmeren etc. Het Centraal Bureau voor de Statistiek ( CBS ) heeft eer
kazernecommandant een vragenlijst toegezonden met telgegevens ( sterkte,
aantal V-urgers, hun status, salarisklasse etc. ).
De voozitter verzoekt melding te maken indien elders dergelijke informatie
verzoeken worden ontvangen; zegt deze kwestie bij de BLS aanhangig te mak 6
en de mogelijkheid te onderzoeken vanuit die autoriteit de Commandanten
aangaande de beantwoording van deze verzoeken te instrueren.
De voorzitter adviseert de ingezonden li.isten niet te beantwoorden.
12. Toegangscontrole en toegangsbewijzen

( i.t.v.o. )

Er bestaan thans een tiental soorten toegangs/legitimatie bewijzen. Het
streven is er opgericht dit aantal terug te brengen tot vier (4) nl: het
militair paspoort, het doorlopend toegangsbewijs, het tijdelijk toegangsbewijs en het bezoekersbriefje. Mede door die vele soorten is hier en daai
de controle aan de poort erg slordig. De voorzitter zal de toegangsregeling i.t.v.o. ( vastgelegd in het alarmboek KL ) aan een nadere studie
onderwerpen en t.z.t. met voorstellen komen. Ook G2-NTC zal dit probleem
bestuderen en voorstel indienen.
13. Mede te nemen veiligheidsmachtigingen
Het principe, geldend voor Nederlanders in het buitenland en voor buitenlanders die hier voor een bezoek/bespreking of deelname aan een oefening
moeten zijn luidt : NO CLEARANCE - NO EMTRY.
Ten onrechte wordt hier in ons land vaak de hand mee gelicht.
In bijzondere spoedgevallen is er altijd nog de rrogelijkheid telegrafisch
navrage te doen omtrent de clearance-positie van bezoeker.
Door de sectie Liaison van de afdeling I & V is aan alle V/est Europese
ambassades alhier geaccrediteerd een handleiding verstrekt waarin duidelijk o.m. staat aangegeven hoe in deze te handelen.
Een copie van dat deel van die hand leiding is aan vragensteller verstrek
NTC stelt voor e.e.a. ook in de Cl-instructie op te nemen.
14. Machtigingsregeling
Tijdens oef. Vintex weer veel problemen over veiligheidmachtiginprshoorte.
Kap ^m^ : Aanvraagautoriteit groot-verlof gangers : CPI.'Die zorgt(vnor
het op peil houden van het veilh.machtigings bestand. (In de OAL opgenome:
met de code 20 of hoger). Machtigingen berusten ook bij de CPI. Indien be
nodigd bij de taakstelling, kan die machtiging dus bij de CPI worden opgevraagd. Het opgenomen zijn in de OAL kan als bewi j s worden beschouwd
dat betrokkene een machtiging heeft.
Vredes/p^rate functie met een mob. bestemming elders: Commandant vredeseenheid vraagt machtiging aan. De vredescommandant kent het machtigingsniveau middels een uitdraai ( code RAP 1 J- L 5^ )•
Bij oefeningen worden bouwsteen-volgnummer vacatures ter vulling aangevraagd. Tot ca. 3 maanden voor de aanvang van de oefening is de mogelijkheid aanwezig de vulling van de vacatures door groot-verlof gangers te
doen plaats vinden. In vookomend geval kunnen daarna soms nog reserve
officieren bereid gevonden worden, op basis van vrijwilligheid, op te
komen en aan de oefening deel te nemen. Voor die categorie is het machtifringsniveau niet altijd in overeenstemming met de bij de oefening te
vervullen functie. Men kan dan betrokkene een verklaring van bekendheid
laten tekenen, waarna alsnog een aanvraag machtiging dient te worden ingedi end,
- Vert 1 Lk -

Yert 1 L> zegt een vo-retel in te zul1 en dienen, peen t op ervaringen
ti;ïr3enf: laatste oefening Wintex, de regeling te herzien ( = terug te draai
en '5 in dier voege dat de C parate eenheid de machtiging1 aanvraagt.
Kap Roest merkt op dat zo'n regeling tot fevolg heeft dat er twee rr<achtiringen worden afgegeven, aangezien het machtigingsniveau vredesfimctie
en het machtigingsniveau h i.-i oefeningen niet dezelfde behoeven 1e zijn.
Er ontstaat een levendige discussie over dit punt.
Kap I^Hp is geen voorstander van de in te dienen wi.iziging; is er van
overtuigd dat e.e.a. binnen een jaar in zoverre is geregeld dat problemen zoals die zich bij Wintex '81 hebben voorgedaan tot de uitzonderingen
gaan behoren. Het is wenselijk te komen tot vermindering van het aantal
machtigingen en tot verlaging van de machtigingshoogte. De kwetsbaarheid
van de functies moeten opnieuw worden bezien. Hiertoe overhandigt hij aan
de deelnemers een lijst met functie nummers welke door dienstplichtigen
vervuld wordrn met verzoek te bezien welke functies als kwetsbaar (01)
moeten worden aangemerkt.
15. Rondvraag

C1rKL: Het komt veel voor dat personeel is af gezwaaid en de opvolgers en d<
opvolgers - die een crypto-machtiging behoeven - enkele dagen daarn;
pas arriveren. Het onderzoek naar hen is nog niet rond, dus nor geei
machtiging, waardoor het probleem ontstaat dat het bedrijf niet ka.n
draaien (no clearance - no entry). Vraagt aandacht voor dit probleei
"> Lk: De voorzitter d^elt als antwoord op de desbetreffende vraag mede da
de verantwoordelijkheid voor de treinenbewaking berust bij de afdelingen Vervoer en Verkeer en Operatien.
Maj Piekart zegt dat het onderwerp in behandeling is; resultaat zal
nog wel enige tijd op zich laten wachten ( juridische problemen ) e:
zal ook niet medegenomen kunnen worden in de herziening richtlijnen
vredesbewaking.
* Lk: Vraart of er een officiële afkorting is voor het w^ord: veiligheid.
In Vs 2-1120/2 staat bet niet vermeld ( Stafverantwoordelij^heid :
tactische commissie HKS). 1 Lk heeft er wel behoefte n*n.
16. Sluiting
Na de mededeline: dat de eerstvolgende vergadering is vastgesteld op 4 sep
•'-etnber a.s. sluit de voorzitter de vergadering onder dankzegging voor de
aanwezigheid en inbreng in de beraadslaging.

