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CI/105/D

onderwerp: Werkgroep Veiligheid

•s-Gravenhage.-j 4 februari 1983

1. Hierbij bied ik U aan het verslag van de op
16 december 1982 gehouden vergadering van de
werkgroep Veiligheid,
2. De volgende vergadering zal bij de Sectie
Veiligheid plaats vinden op 24 maart 1983.
Aanvang : 10.30 uur
Locatie : gebouw 245
Adres
: Oude Waalsdorperweg 25 - 35
Plaats
: 's-Gravenhage
3. Ik verzoek U agendapunten schriftelijk kenbaar te maken voor 1 maart 1983 en U bij
de vergadering wederom te doen vertegenwoordigen.

De voorzitter van d« Werkgroep Vei
De

S

>

Verzendlijst

AAN:

behorende bij brief nr CI/105/D

dd 14-2-1983

Commandant 1e Legerkorps
Nationaal Territoriaal Commandant
Nationaal Logistiek Commandant
Commandant Commando Verbindingen KL
Commandant Commando Opleidingen KL
Commandant Geneeskundig Commando KL
Commandant Korps ï-Iobiele Colonnes
Commandant School Militaire Inlichtingendienst

LANDMACHTSTAF
SECTIE VEILIGHEID

VERSLAG 50e VERGADERING WERKGROEP VEILIGHEID d.d. 16 december 1

DEELNEMERS:

-

Sectie Veiligheid (voorzitte:

en verder in alphabetische volgorde:
COKL
Sectie Veiligheid
GVKL
Sectie Veiligheid
GCKL
Sectie Veiligheid (secretare
SMID
NL G
1LK
Sectie Veiligheid
NT C
KMC
111 GIDET
Afwezig met kennisgeving:

- GCKL
Sectie Veiligheüd

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom in het
bijzonder aan de 4H9HHHHI ~ GCKL. De nieuwe vertegenwoordiger
GCKL is een tijdelijke vertegenwoordiger.
2. Mededelingen
a. De ^tfjjjjjfffff afkomstig van het 111 Cidet - 1LK neemt per
1 januari 198J de functie van EOT-I over, derhalve ook het voor>
zitterschap van de werkgroep Veiligheid.
b. Een paar maanden geleden is de publicatie de "Wilde Wegwijzer"
verschenen van de groepering "Onkruit" met de intentie aanhange:
duidelijk te maken welke richting men op kan om het militaire,
politie en/of het justitiële apparaat te kunnen bekijken, gegevens verzamelen etc.
Er zijn een aantal aspecten waar uw zuil rekening mee moet houdi
(1) In de publicatie staat een verzameling van militaire en slaj
orde gegevens van 1LK-COKL-NTC etc.
Een totaal onderscheid is gemaakt van parate, gedeeltelijke
parate en mob gestelde eenheden.
In overleg met andere instanties is getracht na te gaan in
hoeverre er schade is aangericht.
Het gezamenlijk geformuleerde antwoord luidt, dat op dit
moment door een publicatie nog niet daadwerkelijk geconstateerd is dat schade is toegebracht aan de veiligheid van de
krijgsmacht.
(2) De vraag blijft hoe "Onkruit"aan deze gegevens gekomen is?
De voorzitter dringt aan op voorzichtigheid inzake de beveiliging van de slagorde gegevens e.d.
Bovendien moet het "need to know" principe consequent worde:
gehanteerd.
(3) In de Onkruit publicatie staat een lijst met zgn. "Enge lui
Hierin zijn allerlei militaire autoriteiten en andere hoogwaardigheidsbekleders opgenomen met naam, adres en telefoon
nummer.
Mocht u informaties krijgen waarvan u de indruk hebt dat dit
lijkt op het verzamelen en verkrijgen van gegevens, ook in het
kader van de zgn. "Enge lui" dan e.e.a. melden.
Vert 1LK vindt dat het voor een actiegroep niet moeilijk is om
aan deze gegevens te komen: het staat o.a. in de legerkoerier,
de onderofficier, d efensie courant etc.
In dit verband wijst de Vert 1LK ook op de I KV brochure no 11.
Hierin worden gegevens die Nato-Confidentieel en atomal geclassifiseerd zijn uit de doeken gedaan.
Wanneer blijkt dat de veiligheid van de staat en zijn bondgenoten door deze publicaties in gevaar worden gebracht, wat
denkt men dan hier juridisch of strafrechtelijk aan te kunnen
doen?
Voorzitter stelt dat het zeer moeilijk zal zijn om een aanklacht in te dienen.
VZ stelt dat per geval beoordeeld moet worden of er schade is
toegebracht en of zulks een aanklacht rechtvaardigt.
Het blijkt, dat het gros van die gegevens, die in de brochures
staan uit open bronnen (b.v. US senaatstukken) komen.

G. Oefening wintex 1985
(1) De voorzitter vraagt nogmaals dringend om de veiligheidsbelangen die met deze oefening gepaard gaan niet
uit het oog te verliezen.
De oefening draagt een daadwerkelijke classificatie.
De normale voorzieningen in het kader van de beveiliging
moeten worden getroffen, niet alleen t.a.v. de documenten-behandeling, maar ook o.a. voor de toegangsregeling
en de controle daarop.
(2) Meegenomen geclassifiseerde documenten moeten geregistre
worden.
(3) In het kader van de oefening wintex 1983» zal zowel pers
neel in werkelijke dienst als mob personeel worden opgeroepen.
Door ontstane vacatures is het mogelijk dat personeel
niet ';.an het vereiste machtigings-niveau voldoet.
Vz verzoekt consequent te,..handelen volgens het gestelde
in de Cl-instructie BLS hfdst III pt 2c (1).
d. Aanvraag SEYO
In het kader van oefeningen etc., dienen en tijdig aanv
vragen voor een SEVO te doen cfm het gestelde in Cl-instruct
BLS hfdst. XV.
e. Reizen naar AYG-landen
Het blijkt dat de regeling reizen naar AYG-landen niet
consequent wordt toegepast.
Hiervoor wordt nogmaals om attentie gevraagd.
3. Notulen (vorige vergadering)
a. tekst; pnt. 3 b (2) de G2 veranderen in Sectie G2- Het
woord "Eind" in de 4e alinea doorhalen.
b. inhoud:
(1)

De Vert CVKL verklaart dat de IMO-regeling niet zoals gesteld in het vorige verslag in oktober 1983
effectief wordt.
In januari 1983 wordt de goedkeuring verwacht, zodat
in december 1983 d© regeling in kan gaan.

(2)

Het gestelde in (5) (a) v.w.b. de vernietigingsnorm,
dit onderwerp is nog in behandeling.
Notulen gearresteerd

4. Agendapunten
a. Vert ÜTC: Brengt de "beveiliging van het med.geheim in
discussie.
De voorzitter verwijst in deze naar het gestelde
in het vorige verslag pt.4»
b.Sectie
Veiligheid

c.7ert KMC

Sectie
Veiligheid

d.

"Machtigingen t.b.v. deelnemers aan vergadering e
met verwijzing naar hoofdstuk III CI-instructie/I
pt.4a.
Voorzitter verzoekt allen erop toe te zien wannef
er vergaderingen, besprekingen e.d. gehouden word
met als classificatie geheim en hoger de deelneme
over een desbetreffende machtiging beschikken.
Dit agendapunt is eerder in de werkgroep besproke
het heeft nog geen verwerking gevonden in een tek
wijziging van de Cl-instructie BLS; met de eerst
mende wijziging(en) zal ook dit verwerkt worden.
Stelt als probleem het werken met geclassificeerd
gegevens waar functionarissen van burgerinstantie
kennis van nemen.
De bekendheid van de machtigingshoogte van vrijwi
ers (b.v. BB-ers) zou gewenst zijn.
Zolang het ga.at om functionarissen die ressort'ere
onder departementen kan vooraf, via Sectie Veilig
navraag worden gedaan omtrent die deelnemers, eve
eel zelf initiëren door aan de betreffende depart
raenten het machtigings-niveau van de uitgenodigde
nemers te vragen.
Cryptoverklaring
De voorzitter stelt de procedure van de verstrekk
cryptoverklaring op de door Sectie Veiligheid afg
geven veiligheidsverklaring aan de orde.
Tijdens de opleiding van dienstplichtigen worden
aanvraag reeds veiligheidsverklaringen verstrekt.
Na plaatsing blij'kt dat een aantal dpln i.v,m. de
te vervullen functie cryptodeelnemers dienen te w
Door de c vn de betreffende eenheid wordt een ni
veiligheidsverklaring aangevraagd veelal zonder d
de reeds verstrekte veiligheidsverklaring wordt m
gezonden.
Verzoeke de volgende procedure: wanneer blijkt da
cryptoverklaring vereist is, dient de reeds verst:
veiligheidsverklaring te worden opgezonden naar S<
Veiligheid, dsz zal de machtigings-code worden gei
zigd en in het GPI-bestand worden ingevoerd, waan
CVKL verzocht wordt de cryptoverklaring te stelle)
de veiligheidSTerklaring- naar de betreffende eenhu
retour te zenden.
Dit voorkomt dat er te veel veiligheids verklaring
in omloop zijn.

