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1» Hierbij bied ik ü het verslag aan van de op 27 juni 1905
gehouden vergadering van de werkgroep veiligheid.
2, Pe volgende vergadering zal bij de Sectie Veiligheid plaats^yinden op vrijdag 27-.9^l985
Aanvang : 10,00 uur
locatie : Gebouw 2^5
Adres
: Oude Waalsdorperweg 25 - 35
Plaats' : •s-Gravenhage
•j

3. Ik verzoek U agendapunten schriftel^ ^lt kenbaar te maken v66r ,
17 september 1985 en tf bij de ver&^ iering wederom te doen
vert e genwoordi gen.

SIË yen.

DB VOORZITTER VAN DE
3ILIGBEID

t 2AU6.I985

Ter kennisgeving
Achtereenvolgend
naar:

Afdoening uiterlijk op;

Dit stuk mag alleen via B3.1 aan de
volgende behandelaar worden aangeboden.
De ruimte hier onder vrijlaten voor
aant, van de secretarie.
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18 juni 1985

Werkgroep Veiligheid

1« Hierbij doe ik U toekomen de agenda voor de
39e vergadering van de Werkgroep Veiligheid,
welke zal worden gehouden op 2? juni 1985
bij Sectie Veiligheid/LASt
Aanvang: 10»30 uur
Locatie: Gebouw 2^5
Adres : Oude Waalsdorperweg 25 - 35
Plaats : 's-Gravenhage
2. Ter bespreking op bovengenoemde vergadering
doe ik U toekomen, het goedgekeurde document
"OPDRACHT WERKGEDEP VEILIGHEID"
3« Ik verzoek U zich bij deze vergadering te doen
vertegenwoordigen»

DE VOORZITTER VAN DE

LANDMACHTSTAF
Sectie Veiligheid

AGENDA
Voor de 39e vergadering van de Werkgroep Veiligheid dd 2? juni 1985
bij de Sectie Veiligheid/LAS.
1. Opening
2. Notulen vorige vergadering
a. tekst
b. inhoud
3» Mededelingen
k'. "Opdracht Werkgroep Veiligheid" (Zie bijlage)
5. Rondvraag
6. Sluiting

"OPDRACHT WERKGROEP VEILIGHEID"

l.

Opdracht

^'

a. Functie van de Werkgroep Veiligheid
De werkgroep is een sub-coniité van het CCIV en bestaat uit de
G2-/S2(B) vertegenwoordigers van de ondercommandanten van de BLS
en een vertegenwoordiger van H-AIV/LAS.
b. Taak
De werkgroep coördineert de beleidsvoorbereiding en uitvoering
m.b.t. mil veiligheid. Daarmee samenhangend, levert de werkgroep
een bijdrage aan het formuleren van de mil veiligheidsdoctrine
van CLAS/BLS door het bepalen van de factoren van invloed op de
mil veiligheid en het doen van aanbevelingen m.b.t. de uitvoeringsbepalingen op het gebied van beveiligingsmaatregelen, e.e.a. op
basis van de door BLS vastgestelde dreigingsanalyse.
2.

3.

Toelichting
Bij de werkzaamheden van de werkgroep veiligheid wordt uitgegeaan
van de organieke verantwoordelijkheden.
a. Sie INLB-afd I&V-LAS is belast met het opstellen en bijhouden van
de mil veiligheid-doctrine namens de CLAS/BLS voor de KL en is
verantwoordelijk voor de uitgifte van de beleidsaanwijzingen
(VS'n en instrs) op het gebied van de mil veiligheid t.b.v. de
ondercommandanten - BLS.
b. De ondercommandanten - BLS zijn verantwoordelijk voor het richting
geven aan en coördineren van uitvoeringsbepalingen op het gebied
van de mil veiligheid, binnen hun ressort,op basis van door de
CLAS/BLS verstrekte beleidsaanwijzingen en -richtlijnen.
Overige bepalingen
a. Samenstelling van de Werkgroep Veiligheid
V/z, tevens lid : H—INLB of diens plv.
Overige leden;G2-/S2(B) vertegenwoordigers van de ondercomniandanten
van de BLS.
Secr : aan te wijzen door de vz.

- 2-

b. De werkgroep vergadert tenminste éénmaal per kwartaal a.h.u.
een vóór de vergadering opgestelde agenda; indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven kan de werkgroep voor een extra
bijeenkomst worden opgeroepen.
c. De werkgroep brengt van de vergaderingen verslag uit aan het
CCIV (t.a.v. de Voorzitter) en aan de ondercommandanten BLS
(t.a.v. hun vertegenwoordigers in de werkgroep ) .
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1 . OPENING
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'
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Vz , opent de vergadering en heet iedereen welkomi
2 . NOTULEN VORIGE VERGADERING
a» Pee Jtnemersli j a t
' - :
Enkele fouten in de namen van deelnemers wórden gecorrigeerd.
b. Tekst
Geen wijzigingen

' ; :. ; : ' -:' .
•

e. Inhoud
(1) blz l pt 2c (1) - Telefoonnummers meldingskaartjes SOXMIS
INLB/LAS deelt mede, dat hét SOXMIS-meldingskaart je is
teruggestuurd naar 111 Cidet om bij de collega's in Duitsland na
te: gaan of de aansprekende tekst: "Wat mag U perse niet doen" met
als antwoord: "Het aanhouden van voertuigen" inderdaad als zodanig gehanteerd moet worden.
•
(2) blz l pt,2e (3) - :Regeling Rëisbeperkingen
V.2 deelt mede dat de Regeling. Reisbeperkingen uit Is en is opge*nomeh in "Bekendmakingen : rechtspositie krijgsmacht" onder nr 22a.
(3) blz i; pt 2c (5) - Hpningraat-kasten
INLB/LAS deelt mede; dat één 100-tal kasten door DGW&T:is
besteld en zo spoedig mogelijk zal worden afgeleverd.
(4) Commentaar van vert ILk op de z.i. niet goed geargumenteerde
beperking van de verspreiding van de maandelijkse veiligheidsincidentenra'pp ' s .
Vz stelt dat tijdens de 11. gehouden CCIV-verg hetzelfde standpunt Is gepresenteerd en toegelicht. Sie Vh meent (en ook NTC gaf
aan dit een duidelijk standpunt te vinden) dat de rapp bestemd '
is voor ondercri-BLS, die hun eigen rapps binnen hun ressorts
daarop kunnen aanpassen.
3 . : MEDEDELINGEN VOORZITTER !

a. Vz deelt mede, dat DhrÉ^ll^per l april 1985 is geplaatst als
computèrfaeyëlligihgsdeskundlgej.bij de Sie -INV^ / uAMID-yj •
Terugkoppelend naar het onderwerp "Stralende kantoorapparatuur" van
de vorige vergadering stelt vz dhr^m^ in de gelegenheid om «en
korte uiteenzetting té geven .}oyèr compüterbeveiliglngj »
b. Spreker laat de volgende: aspecten de revue passeren»
(1) het geven van adviezen.
(2) inventatisatie van toepassing zijnde voorschriften/richtlijnen/ • •
instructies»
(3) aanpassen, aanvullen en (evt) creëren van voorschriften/
richtlijnen/instructies.
(A) overlegstructuren, aowel KL, Defensie als interdepartementaal.
(5) inventarisatie knelpunten.
Vervolgens bestaat de mogelijkheid tot het stellen van vragen.
COKL vraagt aandacht voor inbreng computerbevdeak bij nieuwbouw ,karitorenflat te Utrecht en ILK verzoekt instructies zo kort en duidelijk

mogelijk te houden. ,

s

Na de vergadering bestaat de mogelijkheid nader overleg' te plegen!
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c. NTC
V.er.t NTC'geeft' een toelichting bij een tweetal geconstateerde problemen:

(1) Discrepantie in het gebruik van het begrip bewakingsklasse (RUn VB
BLS), beveiligingsklasse (Vademecum BMO), matérieelclassificatie
(VS 2-1116, nog niet uitgegeven).
Vz: Valt, niet veel/aan te:doen, in de loop der jaren ontstane
begrippeh, die evenwel een eigen : inhoud hebben.
(2) De infrastructurele veiligheidsvoorzieningen weergegeven in het
Vademecum BMO zouden onvoldoende uitsteltijd opleveren zodat
e.e.a. door extra physieke bewaking moet worden aangevuld.
Dit resulteert in een capaciteits probleem bij NTC.
Vért NTC verzoekt de vz dit probleem met L&S OPN te bespreken.;
Vz zegt toe dit probleemVte bezien, maar geeft tevens aan dat>er
thans sprake ia van een overgangsfase; enerzijds wordt
beveiliging nmt elalap reeds genoemd in de rlln VB BLS, anderzijds -is elalap nog geen concreet beleid.
d. 1LK
Vert ILk schetst de invulling van de werkwijze van de Werkgroep
Veiligheid mede m.b.t. in te dienen agendapunten en de daarvoor
vereiste toelichting.
Vz stemt hiermee in.
e. SSQV
Is er een actiepuntenlijst?
Vz: na een vergaderverslag dienen in volgorde actiepunten'te worden opgenomen welke na behandeling - uiteraard - weer moeten worden afgevoerd.
6. SLUITING
s=s£=as«ss:3s

V? sluit onder dankzegging voor de inbreng de vergadering.

De volgende vergadering wordt vastgesteld op vrijdag 27-9-1985> aanvang
10,00 uur bij de Sectie Veiligheid, '
,
.J
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ACTIEPUNTENLIJST

NR.

ONDERWERP

ACTIE

REFERTE

STAND VAN ZAKEN

.1-85 Soxmis-meldings
kaartjes

INLN-B

verslag 39e verg

in behandeling

2-85 -Luchtfotoobjectenll;}st

Allen

verslag 39e verg
pt 3.c,

in behandeling

3-85

INLN-B
en CVKL

verslag 39e verg
pt 5.b.

in behandeling

Ver« cl post
langs Haagse
Staven

