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Hierbij bied ik U aan het verslag van de op 18 december
1981 gehouden vergadering van de Werkgroep Veiligheid.
De volgende vergadering zal bij de Sectie Veiligheid
plaats vinden op 25 maart 1982. Aanvang 10.00 uur.
Locatie : gebouw 245
Adres
: Oude Waaladorperweg 25/35
Plaats
: 2509 Jïï 's-Gravenhage
Ik verzoek U agendapunten schriftelijk kenbaar te maken
voor Imaart 1982 en U bij de vergadering wederom te
doen vertegenwoordigen.
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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
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- Sie Veiligheid

( voorzitter )

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

( secretaresse )

- SMID
- MLC
- GC.KL
- COKL
- HTG

- Sie Veiligheid

- 1 LK
- Sie Veiligheid
- Sie Veiligheid

- KMO
Afwezig me c kennisgeving: Sie Veiligheid-;
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom in het
T telt tevens dat de Hr Tiesinga per 1 januari 1^82 met FLO zal vértrekken. Hij zal vervangen worden door de^HHMMMP &i~e niet aanwezig kon zijn.De voorzitter dankt de ^RHHHMMM^ voor alle werkzaamheden en inzet die
hij binnen deze werkgroep heeft verricht.
'"'• Algemene mededelingen m.b. t. aanvragen machtiging.
Indien machtigingen worden aangevraagd, welke afwijken van het machtigin
niveau aangegeven in deel C van de betreffende OTAS, dient uit de aanvra
te Blijken waarom een hogere machtiging noodzakelijk is en of een OTAS
wijzigingsvoorstel m.b.t. het vereiste maohtigingsniveau is ingediend.

Indien personeel tewerk wordt gesteld in functies
welke niet in de OTAS staan aangegeven, dient door
de commandant van die eenheid te worden bezien of
voor de vervulling van die werkzaamheden een machtiging
vereist is en of het tewerk te stellen personeel
die vereiste machtiging reeds heeft.
Indien voor dit personeel een machtiging is vereist
dient uit de aanvraag te blijken: dat werkzaamheden
worden verricht waarvoor geen functie in de OTAS is
opgenomen.
Gl-instructie BL3 wijzigingsvoorstellen; zullen zo
snel mogelijk na deze vergadering in één wijziging
worden verwerkt en uitgegeven.
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Notulen vorige vergadering
a.tekst - blz 1 pt 1 laatste alinea
in " die."

" de"wijzigen

b. inhoud en actiepunten
(1) pt 4.1

Medenemen van geclassificeerde documenten
Vert CVKL stelt zijn ontwerp-regeling zodanig bij dat:
- registratie bij de secretarie van mede te nemen documenten plaats vindt.
- recu's tenminste 1 jaar worden bewaard.
Het nieuwe concept zal aan Sectie Veiligheid ter goedkeuring worden aangeboden.

(2) pt 4.4 Veldpostcensuur ( burgerpersoneel )
Verwezen wordt naar art 45 Oorlogswet en wet buitengewone bevoegdheden van het burgerlijkgezag art 19
in welke artikelen de toepassing van veldpostcensuur
wordt geregeld.
f?\t 4«7

Mede te nemen veiligheidsmachtigingen
Het toegezonden concept " Regeling bijwonen/deelnemen aan geclassificeerde vergaderingen", dient
in de tekst gewijzigd te worden in: " Regeling bijwonen/deelnemen aan geclassificeerde vergaderingen/
besprekingen en oefeningen,"

(4) P* 4.10- M.b.t. een " officiële afkorting van het woord
" veiligheid ";dit onderwerp is nog in studie.

v/IJXICIMas-YOOKSTELLEN CI-INSTRUCT1E J3LS

i)e volgende voorstellen zullen nader worden besproken
(a)

Hoofdstuk III
blz III-1
Voorstel van 1LK kan niet op korte termijn worden gerealiseerd, wordt als actie punt aangehouden en zal op
een later tijdstip wederom worden bezien.
pt 2c

Zoals tijdens de vergadering besproken zullen de volgende
wijzigingen worden ingevoerd.
Hoofdstuk III pt 2c wijzigigen;
"(1)Indien iemand tewerk wordt gesteld in een mobilisabele
funktie of moet deelnemen aan een oefening waarvoor
een vereiste G of ZG machtiging nog niet is verleend
maar wel is aangevraagd - en na informatie bij Sectie
Veiligheid is gebleken dat de betreffende machtiging
niet tijdig kan worden verleend - is de commandant gerechtigd de funktionaris te laten deelnemen op basis
van het tekenen van een verklaring van bekendheid/geheimhouding (if 15566-bijl A). Op deze verklaring dient
het vereiste veiligheids-machtigingsniveau te worden
vermeld alsmede de periode waarvoor de machtiging wordt
verstrekt.
(2) Na beëindiging van de oefening/tewerkstelling dienen de
verklaringen van bekendheid/geheimhouding te worden toegezonden aan Sectie Veiligheid.
(3) Indien bij een plotseling ontstane vacature een zodanige
situatie onstaat dat het verder funktioneren van de
eenheid een interne verplaatsing noodzakelijk maakt
dient, alvorens betrokkene op de kwetsbare funktie
wordt tewerkgesteld, vooraf toestemming te worden gevraagd d.t.v. het direkt steunend Cidet. Ook in dit geval dient alsnog een aanvraag veiligheids-machtiging
te worden ingediend.
Als de tewerkstelling inmiddels is beëindigd, blijft de
machtiging opgelegd bij Sectie Veiligheid cq de afd
CPI/DPKL".

(b)

Hoofdstuk VI
blz VI-2
pt 5b aan te vullen met;
"(4)Ren na-signalering zal niet altijd een verwijdering
van de kwetsbare funktie of uit de kwetsbare eenheid
tot gevolg hebben, daar e.e.a. afhankelijk is van de
ter beschikking staande mogelijkheden".

(c)

Bijlage A. bij hoofdstuk VI
blz VI-7

Kop van de bijlage: Gesignaleerden mogen niet worden
ingedeeld bij; te wijzigen in:
•" Dienstplichtigen, waarvan de categorie-indeling bij
opkomst eo/plaatsing bekend is, mogen niet worden ingedeeld bij:"
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Hoofdstuk VJII
blz VIII-1
Ontwerp NTC "toegangsregeling militaire objecten"
is nog in studie.
Vert 1LK vraagt wederom aandacht inzake de "beveiliging
foto in het militair paspoort"
Sectie Veiligheid heeft dit nog in studie.

(6)

Rondvraag vorige vergadering

pt 7.2

Vert NTC had een vraag omtrent het gebruik van warmte
stempels.
Het ligt niet in de bedoeling om e'e'n standaard stempel
voor de hele KL voor te schrijven.

pt 7.3a Vert CVKL signaleert moeilijkheden m.b.t. het bewaken van
aanvragen naar AYG-landen.
De administratieve commandant is verantwoordelijk voor het
op de juiste wijze doorzenden van de aanvraag en de juiste
invulling van de betreffende formulieren.
Indien een briefing door de GID niet noodzakelijk wordt geacht, wordt bij de toestemming, aan de administratieve commandant een schriftelijke briefing toegestuurd, welke door
deze aan de betrokkene dient te worden uitgereikt.
T.a.v. burgerpersoneel: Burgerpersoneel behoeft slechts kenbaar te maken dat ze voornemens zijn een reis naar een AYGland te maken.
Hoewel een reisverbod niet kan worden gegeven, moet de a.s.
reiziger wel op de risico's worden gewezen, als zijn funktie
daar aanleiding toe geeft,
pt 7«3c Vernietiging van documenten d.m.v.verbranding; is nog in
studie. Sectie Veiligheid aal een voorstel m.b.t. versnipactie
peren indienen, om het als zodanig in de Gl-instructie te
sie veil .laten opnemen.
Verwezen wordt naar VS 2-1111 art 15.4. en VS 2-1112.hoofdstuk 1 deel 1 pt 6e.
4

AGENDA-PUNTEN
a Veiligheidszone - Compartiment.
actie
Hier zal telefonisch commentaar op worden gegeven voor
allen
28 december 1981,
b Aanvraagformulier toegangsbewijzen (NTC)
Vert NTC: uit het aanvraagformulier blijkt niet wat de reden
van toegang is en met welke frequentie dit gebeurt.
actie
Vert NTC: zal een voorstel indienen voor een nieuw leger NTC"
förTmïrïer.'"
""" "
c Verstrekken van toegangsbewijzen; door Sectie Veiligheid zullen de Cl-instructie BLS en de Landmacht Order worden nagekeken.
Mocht blijken dat in deze documenten buiten NTC/PMC
andere autoriteiten over blanco doorlopende toegangsbewijzen kunnen beschikken , zal dat worden recht getrokken.
In de DGW&T-lijn zal worden nagetrokken in hoeverre ten
onrechte over blanco toegangsbewijzen wordt beschikt.
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Toegang van BED objecten (NTC)
De toegang BRD objecten behoort niet tot de verantwoordelijkheid van de NTC. Aanvragen moeten worden inactie gediend bij NLC/of 1LK, afhankelijk welk object het beSie Veil treft. Binnen het werkverband vredesbewaking zal e.e.a.
worden opgenomen.
5

RONDVRAAG
Vert CVKL: a. Voorziet i.v.m. de IMO regeling een uitbreiding van het aantal CTS machtigingen.
De voorzitter stelt dat dit niet nodig zal
zijn aangezien de overslagplaatsen bestaande
secretarieën of verbindingscentra zijn waar
men reeds over de benodigde machtigingen
beschikt. Overige zaken betreffende IMO
regeling worden rechtsstreeks door CVKL met
Sectie Veiligheid opgenomen,
b Heeft behoefte aan een geactualiseerde lijst
PTT legitimatie ^ewiJzen,^MM|IP
Hoofd Dienst Bedrijfsveiligheid''"van de Directie
PTT zal nogmaals worden verzocht een nominatieve
opgave te doen maken van de verstrekte toegangsbewijzen PTT. Deze ter vervanging van de
opgave uit 19?6.
Vert NLC :
BZB- rampenplan. Nagekeken zal worden door Sectie
Veiligheid of hierover correspondentie is gevoerd. Indien dit het geval is zullen fotocopieën U worden toegestuurd.
Vert COKL: a Signaleert dat er bij de opleidingscentra een
te kort is aan S&C sloten. Tevens dat de Genie
de eis stelt dat een minimum aanvraag 2Sst moet
zijn.
actie
Sectie Veiligheid aal hierover met DGW&T conSie Veil
tact opnemen en trachten te bereiken dat zo nodig, ook aanvragen van minder dan 25 s t worden
gehonoreerd.
b Vraagt om in de uitnodigingsbrief voortaan het
adres, de locatie waar de vergadering plaats
vindt te vermelden.
De voorzitter zegt dit toe.
Vert GCKL:
Of er achter het S&G slot geheime stukken mogen
worden opgeborgen.
De voorzitter wijst er op dat het 3&G slot
uitsluitend waarborgt dat men niet ongemerkt,
zonder kennis van de combinatie, het slot, kan
openen.
Het S&G slot voorkomt geen diefstal.
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\'<:••*•'o .MTC: a LJtelt het probleem dat er bij Natres-eenheden daar
waar nodig geen veiligheidsverklaring aanwezig
zijn.
Toegelicht wordt dat aanvragen veiligheidsverklaringen voor Natres-eenheden is voorbehouden
aan de afdeling CPI/DPKL. Deze heeft in dat opzicht een achterstand.
Aanvraagprocedure CPI geschiedt in volgorde van
de elco-nummers.
Verzocht zal worden de aanvraag t.b.v. Natreseenheden met voorrang te behandelen,
b Voorstel meldingen veiligheidsincidenten voorwat
betreft de behandeling.
De voorzitter verklaart dat hiervoor een nieuw
hoofdstuk II is herschreven, en inmiddels verstuurd. Daarbij het voorstel van NTC mede in beschouwing genomen.
Vert KMC:
Had een aanvulling op de wijziging BLS en verzoekt
om voortaan, bij blad vervanging, de wijziging
onderaan de blz aan te geven.
Vert 1LK: a Vraagt in hoeverre het mogelijk is om KLu geadresseerden voor te schrijven op welke wijze toegestuurde KL documenten dienen te worden opgeborgen.
Mogelijk zijn de KL en KLu richtlijnen niet gelijk
actie
luidend.
Sie Veil
Sectie Veiligheid zoekt dit uit.
b Signaleert dat er binnen het legerkorps instructie
kaarten NB C circuleren uitgegeven door de WDM.
Hoogst waarschijnelijk zal er binnen het 1 LK geen
actie worden genomen.
Dit heeft de aandacht van de voorzitter,
c Vraagt of er met de niet rokers rekening kan worden gehouden en stelt voor rookpauzes te houden.
De vergadering gaat hiermede accoord.
SLUITING
De volgende vergadering wordt vastgesteld op donderdag 25 maart 1
aanvang 10.00 uur.
De voorzitter dankt een ieder voor zijn aanwezigheid en inbreng
in de discussies.

Bijlage behorende bij verslag 26e vergadering Werkgroep Veiligheid
dd 18 december 1981
Telefonisch commentaar: VEILIGHEIDSZONE-COMPARTIMENT

VEILIGHEIDSZONE
Vert

NTC:

Een veiligheidszone is een deel van een object,
waarbinnen confidentieel en hoger geclassificeerde
informatie zodanig wordt behandeld en opgeslagen,
dat deze informatie kan worden beschermd d.m,v.
controle op niet tot toegang geautoriseerde personen.
Een veiligheidszone is elke plaats of ruimte binnen
één object waar confidentieel en hoger geclassificeerde
informatie zodanig wordt behandeld en opgeslagen,
dat deze informatie kan worden beschermd d.m.v.
controle op niet tot toegang geautoriseerde personen.

Vert 1LK : Een veiligheidszone is een deel van een object,
waarbinnen confidentieel en hoger geclassificeerde
informatie zodanig wordt behandeld en opgeslagen,
dat deze informatie kan worden beschermd d.m.v.
controle op niet tot toegang geautoriseerde personen.
COMPARTIMENT
Vert 1LK:

Een compartiment is e'e'n, onafhankelijk van de hoogte
van de classificatie/merking, afgebakend gebied, deel
uitmakend van een object waarbinnen informatie aanwezig
is - documenten en materieel waarop specifieke beveiligingsmaatregelen van toepassing zijn (infrastructueel aspect),
en/of is een onafhankelijk van de hoogte van de classificatie
merking, afgebakend gebied van aanwezige specifieke informatie tot welk gebied slechts die personen toegang heb*
ben die uit hoofde van hun funktie kennis moeten nemen
van die informatie (need to know beginsel).
COMPARTIMENT

1

Infrastructueel
Een compartiment is één, onafhankelijk van de hoogte van
de classificatie/merking afgebakend gebied, deel uitmakend

van een objecfc waarbinnen informatie aanwezig is - documenten
en materieel waarop specifieke beveiligingsmaatregelen
van toepassing zijn.
NEEP l'Q KNOW
Een compartiment is één, onafhankelijk van de classificatie/
merking, afgebankend gebied van aanwezige informatie kennis - tot welk gebied slechts die personen toegang hebben, die uithoofde van hun funktie kennis moeten nemen van
die informatie.

