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1.

's-Gravenhage, 11 november 1 982

Hierbij bied ik U aan het verslag van de op
23 september 1982 gehouden vergadering van de
Werkgroep Veiligheid.

2.

De volgende vergadering zal bij de Sectie
Veiligheid plaats vinden op 16 december 1982.

J

3.

Aanvang :

10.30 uur

Locatie :

gebouw 245

Adres
Plaats

Oude Waalsdorperweg 25/35
's-Gravenhage

:
:

Ik verzoek U agendapunten schriftelijk kenbaar te maken voor 29 november 1982 en U bij
de vergadering wederom te doen vertegenwoordigen.

HOOFD SECTIE VEILIGHEID
DE LUITBH JT-KOLONEL

S

LANDMACHTSTAF
SECTIE VEILIGHEID

, VERSLAG 29e VERGADERING WERKGROEP VEILIGHEID dd 23 september 1982

DEELNEMERS:
-

Sectie Veiligheid (voorzitter)

en verder in alphabetische volgorde: COKL
Sectie Veiligheid
CVKL
Sectie Veiligheid
Sectie Veiligheid (secretaresse
SMID
NLC
1LK
NTC
Sectie Veiligheid
Sectie Veiligheid
Afwezig met kennisgeving:

1.

Sectie Veiligheid
GCKL

Opening
De voorzitter opent de vergadering met een voord van vel kom
in het bijzonder aan ^e^jjjjjjjjjfj^ - 1LK en de fMMJHMiP - COKL»
die de organieke
vertegenwoordigers van resp 1LK en COKL waarnemen.

2.

Mededelingen
a.

NTC heeft een tweetal kaaernecommandanten vergaderingen aangekondigd respectievelijk^ op 5 en 19 oktober 1982.
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inhoudende;
Vredes veiligheid KL
Explicatie uit te geven toegangsregeling KL
Explicatie uit te geven sleutelregeling KL
Uiteenzetting voortgang SBR-procedure (speciaal beveiliggir

rapport).
(b) Rektificatie
Op een eerder gedane mededeling van de op 27 maart 1982 gehouden vergadering.
Er is gezegd, dat de IMO-regeling op uitkomen stond, dit berust
op een misverstand. De IMO-regeling zal vermoedelijk in oktober
1983 effectief worden.
3. Notulen (vorige vergadering)
a.

tekst;

b.

inhoud

- -

(1) Toegangsregeling (hinderwet)
In de Cl-instructie BLS/NTC zal t.a.v. het hoofdstuk
"Toegangsregeling" een mogelijkheid ingebouwd moeten worden
voor het verlenen van toegang aan die ambtenaren die in het
kader van de Hinderwet en eventueel andere wetgeving ook
Defensie-objecten moeten bezoeken; dit moet duidelijk omschreven worden.
f

(2)

Toegangsregeling
Op 22 Juli 1982 heeft een bespreking plaatsgevonden tussen
de G2-NTC en functionarissen van de Sectie Veiligheid waarbij de wederzijdse opgestelde concepten tot één ontwerp zij
samen gebracht. Eind concept is door de G2-NTC ter verdere
uitwerking medegenomen.
Wij hopen op de kazerne-commandanten vergadering respectief
5 en 19 oktober 1982 nader te vernemen hoe de stand van
zaken is.

(3) Toegang tot BRD-objecten
Is nog in behandeling bij de NTC.
Nogmaals wordt door de Sectie Veiligheid uitgelegd wat deze
regeling inhoudt e.e.a. dient duidelijk in de Cl-instructie
BLS/NLC en 1LK tot uitdrukking te komen.
(4) Vernietiging van documenten d.m.v. verbranding
Het onderwerp is nog steeds in behandeling conform het gestelde in het verslag dd 24 juni 1982.
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(5) Rondvraag van de hiervoor gehouden vergadering
Ca)v.w7b. het gestelde in pt (4)(a) is de werkgroep
"Industrie-beveiliging" bestaande uit de LAMID,
MARID, LUID, en BVD bezig met het opstellen van
een vernietigingsnorm. Hieruit is een discussiestuk voortgekomen opgesteld door de BVD, wij
hopen het stuk één dezer dagen ter beschikking te
krijgen voor bestudering.
(b) Deelname vierdaagse(opberging van wapens)
NTC zal tijdig (voor de vierdaagse 1983) oet een
voorstel komen.
(c) "Aanvraagformulier toegangs-bewij zen"
Er is reeds door de NTC een voorstel hieromtrent
ingediend bij de Sectie Veiligheid, dit zal tegelijk
met de totale toegangsregeling worden bekeken.
Notulen gearresteerd
4. Agendapunt-NTC (Medisch Geheim)
Vert NTC heeft van GCKL de vraag voorgelegd gekregen of
in het kader van NTC-activiteiten (beveiligings-richtlijn
en voorzieningen) t.a.v. de beveiliging van Medisch Gehei
richtlijnen worden gegeven, b.v. "compartiment B" voor op
slag.
NTC wil thans - zoals ook aangekondigd t.g.v. 1.1. gehoudi
gadering CCIV- weten hoe t.a.v. Medisch Geheim wordt
gedacht.
Na ampele discussie stelt de voorzitter vast, dat het
begrip Medisch Geheim:
- niet kan worden beschouwd als een aspect van staatsveiligheid c.q. militaire-veiligheid in de zin van het
Classificatievoorschrift VS 2-1111 (c.q. het Beveiligin
voorschrift 11-1961);
- moet worden uitgelegd als een aanduiding (c.q. merking)
welke doelt op speciale categorie persoonsgegevens
(nl. de over een persoon vastgelegd gegevens van vertrouwelijke aard met een medisch karakter), ter bescherming van die gegevens tegen onbevoegden, o.a. door
middel van compartimentering
, uitsluitend ter behandeling door daartoe bevoegd geneeskundig personeel;
- zich om deze redenen onttrekt aan de verantwoordelijkheid van een militaire inlichtingen— en veiligheidsdienst (zoals LAMID-Sectie Veiligheid), o.a. voor wat
betreft beleid t.a.v. beveiliging (- normen, -uitvoerir
en controle daarop);
- derhalve een eigen verantwoordelijkheid is van de IGDKI
hetgeen wellicht de aanname wettigt dat C-GCKL - en
binnen het GCKL de en der Reggnkdatn en (mil) artsen - \k
daarop te houden controle.
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Hieruit volgt, dat de Werkgroep Veiligheid niet het geëigende
forum is om bepaalde beveiligings-maatregelen te bespreken
v.w.b de bescherming Medisch Geheim.
NB. In voorkomend geval kan Sectie Veiligheid c.q. het CTidet^
vanuit de bij deze dienst aanwezige beveiligingsdeskundig
heid desgevraagd een praktisch beveiligingsadvies geven
(opbergmiddelen en afsluiting daarvan), doch zonder binde
bevoegdheden.
5.

RONDVRAAG
a. Vert CVKL: Vestigt aandacht op onjuistheid in pt 6. g.
(5)(a) van Hoofdstuk XIII Ci-instructie/BLS
(bij telegram verzending: " bestemd voor CWAO.
Deze adressering als "Specatt" is onjuist; de
procedure luidt: op tgm formulier in kolom
"Speciale behandeling" aangeven "CVAO only".
actie Sectie
De CI-instructie/BLS zal dienovereenkomstig
Veiligheid
moeten worden gewijzigd.
b. Vert CVKL Vraagt of er een standpunt bekend is m.b.t.
de classificatie DIENSTGEHEIM, met als concreet voorbeeld: mag over een "open" telexverbinding DIENSTGEHEIM worden verzonden.
Nader: met het inwerking treden van de Vet
Openbaarheid van Bestuur (WOB), per 1mei 1980,
is de classificatie DIENSTGEHEIM als zodanig
komen te vervallen.
In de(sub) "Werkgroep Herziening Beveiligingsvoorschrift", onder de interdepartementale
Stuurgroep Beveiligings-voorscjarift, wordt bestudeerd in hoeverre het mogelijk is om, met :
achtneming van de WOB, een zekere garantie te
bieden t.a.v, bescherming van gegevens welke
niet als Confidentieel of hoger geclassificee:
worden aangemerkt doch waarvan openbaarmaking,
in enigerlei vorm, om moverende redenen niet <
bedoeling is/kan zijn.
Voorshands blijft de classificatie DIENSTGEHE]
in het kader van de bestaande (beveiligings-)
voorschriften gehandhaafd.
Als uitvoeringsrichtlijn geldt:
(1) de betreffende classificatie en beveiligin,
voorschriften blijven van kracht;
(2) per departement is een WOB-functionaris aa:
gewezen (bij Mindef: Dir Voorlichting), di
desgevraagd bij betrokken Mindef-instantie
Krijgsmachtdeel zal verifiëren of als Dien
geheim aangeduide gegevens wel of niet vri
gegeven mogen/kunnen worden, waartoe als d
door de bevoegde functionaris (commandant
hoofd van dienst) een beslissing moet word
genomen.

(3)

c. Vert 1LK:

toepassing van de aanduiding "DIENSTGEHEIM" ondervindt
op grond van deze maatregelen géén belemmeringen; wel
dient men zicht te realiseren dat enerzijds DIENSTGEHEIM
niet ongevraagd danwei op eigen initiatief vrijgegeven
mag worden en dat anderszijda vrijgave onderworpen is aan
de WOB-procedure en daarbij vastgestelde regelingen,
Vond het classificatie gebruik v.w.b. de"agenda" en versla,
niet juist.
Na discussie is overeengekomen dat de "agenda" voortaan
als ongeclassificeerd zal worden gemerkt en het verslag
geclassificeerd.

6. SLUITING
De volgende vergadering wordt vastgesteld op donderdag 16 december
1982, aanvang 10.30 uur.
De voorzitter dankt een ieder voor zijn aanwezigheid en inbreng in
de discussies.

YERZENDLIJST feehorende bij brief nr CI/105/B/conf dd 11-11-1982

AAN:

Commandant 1e Legerkorps

Nationaal Territoriaal Commandant
Nationaal Logistiek Commandant
Commandant Commando Verbindingen
Commandant Geneeskundige Commando KL
Commandant Commando Opleidingen KL
Commandant Korps Mobiele Colonnes
Commandant School Militaire Inlichtingendienst

