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Vuiligheid

1» Hierbij bie<l ik U het verslag aan van <J0 op 28 .raaart 19&5
gehouden vergadering van de ^erkgraep veiligheid»
2; • De ..volgende yeTgadering aal bij de Sectie Veiligheid, n
vindan op.2?;juhi 1985.
Aanvang t 10^^50. uur
Locatie j. Geboww 2^5 :
- , \s : Oude HaalBdorpöj^eg 2 5 - 3 5
Plaate- t *s»C5ravénhaeö
3» Ik vftrKonk U agendapimten schriftelijk .kénbaai* t« raa^en vóór
18 juni 1985 en Ü bij de verRaÖéring wedwonTte. doéii verteg«ï
vfoordigen,
•
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3ECTIE VEILIGHEID

VERSLAG 38e.;yËRGADERING WEgKGROEP VEILIGHEID: dd 28-3-1985

DEELNEMERS?
Sectie Veiligheid
(Voorzitter)
en verder, in alfabetische volgorde:
CVKL
GCKL
NLC
Sectie Veiligheid
Sectie Veiligheid (secr)
COKL
LAS/SSOV
SMID.
NtC
Sectie Veiligheid

- COKL

-d-

l... OPENING •.. ;; •; -• 'V. • •;" :; :• ;.. - •. ..'' : ..- • "-

. . • '

;

' •. ; :;

VaOpent, devergadering-env heet' iedereen welkom. Vertegenwoordiger
, ;;ie; afwézigmet- bericht vanverhindering. \ :
2. Notulen vorige vergadering.
- •-.' a » Deelnemerslijst :
.''•• '-. . •-.:.•: ~ :; -.-.'••' ".y ••'' -;
. : '' '-' '.
.;' -•-'.'• '.. "•
( Enkele fouten in naam/rang van deeinemerg worden gecorrigeerd.

' •'"^•;:Tekst•••:•: .-••;.//•.' /;.•;••-•: ;;-.-/- ; ' : ' .•;';'•'.'.; ••• • : ' ' . ' . '.'. : : • "".'Tekstuele wijzigingen wordea ter vergadering aangebracht.

'' •• . i

c. Inhoud
(1) blz 2 pt (4) - Telefoonnummers ntèldingskaartjes SOXMIS
Vert G2 lik vraagt of. er alJiets bekend is over de meldingskaartjes SOXMIS. Vz deelt mede dat Sectie Veiligheid e.e.a. via
ll1-Cidët (nogmaals) nagaat.
(2) Blz 2 pt (6) - stralende kantoorapparatuur
Vert Veiligheid verwijst v.w.b. dit punt naar het verslag van de
Chefs van Staven vergadering van 25^-2-1985.
(3) blz 3 pt (9) - Regeling Reisbeperkingen
Vz licht uitvoerig de achtergronden toe welke hierbij in het
geding zijn. De regeling zoalë -deze in 1984 is ontstaan is bij
IUB in druk en wordt binnenkort uitgebracht.
Tot zolang blijft de huidige regeling van kracht.
(4) blz 4 pt (11) - extra werkbelasting onderen i.y,in. invulling tF
16161. '.': :..'•';...': •: :
• •- " • • • . . • • • . . • •
: Vz: De"bijfiluit:er" Is in behandeling bij het IUB.
:
Het formülter wórdt by.de-St4at van InliLchtingen gevoegd als één
extra formulier waarop dé invuller kan lezen waarom dé Staat van
Inlichtingen :dient te wórden ingevuld, en .wat de invuller dient in
te vullen. ' .
• •;
.
•
(5) blz 7 pt 5b (1) :.- Hoaingraat-kaBten

INLB/LAS deelt mede dat deze kaaeen worden verstrekt.zodra een
bepaald kwantum kan worden besteld. Vz verzoekt INLB/LAS contact
pp te hemen inetDöW&T ten einde de procedure zo mogelivjk te
; .' . yersneileri..- . ..'. • "• .. ' " . . - • ' •
". .- '
. ' •
- • '- •'
(6) blz 7 pt 5b C3) ; •; ; • .
i-',
:
Vz verwijst in de-tekst naar het woord "huisbaas" en vraagt üich
af of deze term;in dit Kader wel juist is."
;
Vert NTC: .PÓMSS :is geenjKL .object.! NTC is slechts belast met de
vredesbewaking; "dat houdt in, dat de richtlijnen vredesbewaking
van kracht zijn, alsmede de ÜBMV. Br is echter geen kazernecommandant voor deze objecten. LAS dient nu dit hiaat op te loseen.
Vu suggereert dat de UBMV wellicht kan worden toegepast "ad
interim".

(7) blz 7 pt 5c ~ Classificatie kaarten pijpleidingen
Dit onderwerp wordt aangehouden. Vz verwijst terzake eveneens
naar de Dreigings-Atialyse*
(S) blz 7 p t 5d - KMG
Vert COKL vraagt of de naamwijziging in CKMC al officieel is.
Vz antwoordt bevestigend. Hij verzoekt vert CKMC te informeren of
inmiddels de gehele KL van deze naawwijzlglng op de hoogte is
gesteld. , . . ; • . . • '
•
(9) Vz deelt mede, dat de te laat ontvangen agendapunten van NLC in
de rondvraag «uilen worden behandeld.
De ^otulen worden vervolgens met dank aan de secretaris
gearresteerd*' : ; - ; " . •
: .:
- ./ .
. • ' - • • ' •

3 . MEDEDELIIJGEtil VOORZITTER ,
/
a. N. a. v. de op'-..19^11-1984 gepleegde inbraak bij ploeg Utrecht licht de
voorzitter uitvoerig de huidige stand van zaken toe, m. b. t. diverse
ontwikkelingen en activiteiten.
b. De computer bevéiligihgs-deakundige is per 1-4-1985 geplaatst bij Sec
tie Veiligheid.
c. Berichten over terroristische dreigingen moeten op een zorgvuldige
wijze en goed gekanaliseerd worden verzonden, zodat deze bij de
juiste organen terecht komen. De dreigings->analyse is verstrekt.
Hierin staat tedélijk: exact geformuleerd hoe de dreiging in
Nederland op dit moment dient té worden ingeschat.
d. Het "sweepen" geschiedt met bijzondere apparatuur. Slechts een
beperkt aantal Cl-medewêrkwera kan deze apparatuur hanteren.
Sweeps t.b.v. oefeningen e. A. dienen derhalve tijdig te worden
aangevraagd, zodat een goede planmatige inzet mogelijk is.
e . Hét blad "Afval'' heef t anti-militarlBtiBche doelstellingen .
In dit blad wordt o> a. vermeld, dat men m.b.t. vaktijdschriften e. d.
(b.v. üéÊehsiekraixit, Onderofficier)1 eeivvoudig inlichtingen kan verzamelen. Eeveneens ^foVdt.aangège.v.en m.»b.y« welke ''trucs"' men : ook aan
, gegevens ; kan ;kbmèn: . uitgeven- v.ppr student of . wetenéchappèli jkmedewërkerVvan Mn. of ander .instituut. ..
.
- . , Hen zij hier attent op, ;. '
, - ' ' ' " -. - ••'-'•' . A,

Taak^Werkg^pep Veiligheid

G2 1LK)

^
Van de
zijde van de vergadering worden geen inhoudelijke bemerkingen
gemaakt op het door Hf d' G2 1LK ontworpen concept "taak werkgroep
Veiligheid". De voorzitter 'resumeert in het kort de opmerkingen die hij
Hfd T/V ;z:aï doen toekomen.

5, RONDVRAAG
a. GCKL
De beveiliging bij het vernietigen van geclassificeerd materiaal in
Appeldoorn laat te wensen over.
Vz doet t.a.v. genoemd probleem twee aanbevelingen:
(1) Belanghebbenden moeten bij het aanvragen van versnipperapparatuur
aangegeven dat ze dié apparatuur aanvragen die aan de norm
voldoet zoals in de Cl-instr is vastgesteld.
(2) Als er vernietigd wordt tijdig zodanige afspraken te maken, dat
bij inlevering de garantie bestaat dat onder eigen toezicht het
papier "ook in de vlammen terecht komt".
b. Opbergen wapens
Vert NTC doet een dringend beroep op een ieder de richtlijnen na te
leven zoals deze zijn uitgegeven. Wordt hieraan geen gevolg gegeven,
dan kan NTC (als huisbaas) geen verantwoording dragen over de
opberging.
c*

CVKIi! Vetltgheldsmachttgingen aob personeel
Bij Wintex 1985 is 0.3. gebleken, dat t.b.v. dpi en res miln met GV
niet automatisch de veiligheidsraachtigingen aan het betreffende
onderdeel zijn verstrekt. Vraag is vervolgens of het dan wel gerealiseerd kan worden als grotere aantallen oproepen aan de orde zijn.
Nader INLB/LAS:
(1) Om t.b.v. oefeningen tijdig te kunnen beschikken over de gewenste
veiligheidsverklaringen dient als volgt te worden gehandeld:
schriftelijk (cq telefonisch 033-638622 (tst 3120) dienen bij Afd
CPI/DPKL - Hfd bur OB/PMV postbus 3008 3800 DA Amersfoort
uiterlijk twee maanden voor opkomst door hét Hfd van de Sectie G2
of 82 van de betreffende eenheid de veiligheidsverklaringen te
worden opgevraagd.
(2) In het kader van mobilisatie voorbereiding geldt de vozende procedure:
(a) De veiltgheideverklaringen zijn opgelegd bij CPI op rnr.
(b) Bij de adm geg van de éhdn ia een lijst (AQ 16-K06) van
gemachtigden en gesignaleerden gevoegd.

.-4*
d. NLC
: , . • • - -. -::/" '':. . '.'.-.. .-r "•:,•; .' f - • :; . • '
v
• :•;• '••.'.. -;
(1) lange/wachttijden bij aflevering S&C sloten. Vz verwijst naar de
procedure van DGW&T<
'-'•.'
..:
(2) Verplichting tot afgifte identiteitsbewijs bij betreden mil cplxti
door bezoekers.
.
...
r
Er is geen belemmering uit juridisch oogpunt om een dergelijke
verplichting in de regel op te nemen. De leverancier kan zich
aanpassen door. zijn personeel van een dergelijk legitimatiebewijs
te voorzien.
Mocht er een probleem ontstaan bij het tijdelijk afgeven van het
legitimatiebewijs door de bezoeker dan kan in dat geval de
verantwoording worden gelegd bij de te bezoeken functionaris.
Overigens is de kazc gerechtigd de regels naar omstandigheden aan
te passen.
:
(3) Aanmaak stickers, aanplakbiljetten e.d. a.b.t. mil veiligheid
centraliseren. Als ieder/voor: zich dergelijk materiaal gaat aanmaken wordt het waarschijnlijk veel te duur. Als je het centraliseert is het véél goedkoper.
Vz zegt toe te zullen bezien óf wellicht als afgeleide van door
NATO ontwikkelde posters een of andere nationale opzet mogelijk
is. Het heeft échteir geeii hoge prioriteit en.gebruik van l;f
13651(10 geboden voor een goede bureaudiscipline) is nog steeds
mogelijk.
e. _1LK
Vert vraagt wat de reden is van de:recente bepetking.van.de
verspreiding van de rapportage incidenten mii veiligheid Kt.
Vz licht tóe dat een 20 ruime verspreiding,"gerelateerd aan
(delen) van de inhoud, ongewenst is. Ben aangepaste (verkorte)
versie, toegespitst op de eigen situatie, is wel mogelijk voor de
otidercpinmandanten.
6, SLUITING"
Va sluifc onder dankzegging voor de inbreng de vergadering.
De .volgende vergadering wordt vastgesteld op 27 juni 1985 bij de Sectie
: Veiligheid aanvang 10.30 uur.
(Agehdaptinten: schriftelijk voor 18 juni 1985 bij de Sectie Veiligheidindienë'n). v'.

