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Werkgroep Veiligheid

1» Hierbij bied ik U het verslag aan van de op 10-1-1986
gehouden vergadering van de werkgroep veiligheid.
2. De volgende vergadering zal bij de Sectie Veiligheid plaats
vinden op vrijdag 2-5-1986
Aanvang t 1O.OO uur
Locatie : Gebouw 2^5
Adres
: Oude Waalsdorperweg 25 - 35
Plaats ï * s-Gravenhage
3. Ik verzoek U agendapunten schriftelijk kenbaar te maken vóór
21*4—1986 en U bij de vergadering wederom te doen vertegenwoordigen»
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1. OPENING

Vz opent de vergadering er, heet iedereen welkom met het uitspreken van de
beste wensen voor het nieuwe jaar 1986 zowel voor een ieder persoonlijk als
voor de werkgroep in het bijzonder, daarna geeft hij een korte terugblik op
het jaar 1985»
2. NOTULEN VORIGE VERGADERING

a. Actiepunten
1-85 Soxmis-meldingskaartjes:
Vz deelt mede, dat het genoemde onderwerp in behandeling is bij de
Sectie Veiligheid.
Va stelt voor dit onderwerp van de actiepuntenlijst af te voerea
aangezien de Sectie Veiligheid genoemd onderwerp wil gaan verwerken in
de CI-IKSTB/SMVKL.
De vergadering gaat met dit voorstel accoord»
*f-85 Cl instr BLS en UBMV'n
Vz: genoemd actiept is in werkverband in behandeling, wordt in agendapt 4
behandeld.
5-85 Melding vermissing PTT legitimatie bewijzen:
Vz: over dit actiept is overleg gevoerd met CVKL eu de PTT»
Gemeld kan worden^ dat er een afspraak is ontstaan tussen de CVICLeö..de
PTT doch dat er geen resultaten zijn geboekt tav de vermissingen van
de Rode A passen.
Vz stelt voor dit actiept aan te houden om te bekijken of met de PTT
gesproken kan worden over de vermissingen, alsmede het registreren ervan0
b. Tekst en Inhoud
TT5 blz 01 pt 2a Actiept 2-85 Luchtfoto-objectenlijst
Vz: dit actiept is afgehandeld, Sie Milgeo(INLD/LAS heeft een inventarisatie gemaakt, de uitslag hiervan wordt nader in stafbehandeling gebracht,
(2)

blz 01 pt 2c (2) Honingraat-kasten

Vz: er zijn reeds een aantal Honingraat-kasten gearriveerd, dit betekent
dat de verstrekkingsprocedure kennelijk loopt vanuit DGW&T en de
leverancier, waarvan acte»
(3) blz 02 pt 3e Mededelingen vz
Vert NTC: de NEMEF-sleutel blijft een probleem.

Vz: als fJEMEF is opgenomen in het Vademecum (althano de tnerknaas NEMEF
met een bepaalde type aanduiding), betekent dit dat het slot een veilig
slot is eq het veiligheidspredicaat draagt. Als in de praktijk blijkt
dat de veiligheidswaarde van dat slot niet voldoende hoog is, is dat
aanleiding om na te gaan of dat veiligheidspredicaat gehandhaafd inoet
blijven.
Vert INL/B geeft hierna een korte uitleg, waaruit blijkt dat namaken van
een NEMEF-sleutel op een normale wijze niet mogelijk is»
Vert NTC verzoekt vert Sie INL/B een copie van de bevindingen»
Vert INL/B zegt dit toe.
Vert NTC; er zijn ook klachten binnen gekomen over de ongenummerde NEMEFsleutel waardoor ook het certificaat ongenuaunerd is en dat geeft bij
alle PMC'n problemen.

Vert INL/Ï3: er zal contact worden opgenomen met NEMEF om het veiligheide
cylinderslot +• sleutel te voorzien van een merking. Tevens zal er een
registratienummer op komen»
('O bla Qk pt 5a Rondvraag
Vz: wordt er met instanties en lagere overheden, die niet vallen onder het
Algemeen beveiligingsvoorschrift Rijksoverheid, geclassificeerde onderwerpen besproken cq stukken achter gelaten dan is er geen garantie voor
het uitvoeren van de beveiligingsmaatregelen. Aparte afspraken moeten
worden gemaakt iaet de verantwoordelijke functionarissen van genoemde instanties zodat de te treffen beveiligingsmaatregelen ook door die instanties worden nagekomen0
blz 04 pt 5b
Vert ILK: een oplossing voor het probleem verbranding geclassificeerde
stukken zou zijn dat in elke kazerne waar verbranding plaats vindt een
eigen verbrandingsoven ie»
Vert CVKL ziet problemen met de hinderwet.
Vert NTC: er is door NTC een inventarisatie gemaakt welke kazernes behoeften hebben aan verbrandingeovens. Genoemde inventarisatie is ingediend
bij LaS/Plannen en in afschrift aan I&V aangeboden, nu wordt gewacht op
de realisatie ervan,
Vert NTC: de gin "bij daarvoor in aanmerking komende locaties" in het
verslag zou beter kunnen vervallen? als er kosten aen zijn verbonden moeten
deze worden voldaan.
Va stemt toe om de door de vert NTC genoemde zin te laten vervallen alsmede
de voortgang tav de stand van zaken bij LaS/Plannen na te gaan,
Notulen gearresteerd»
MEDEDELINGEN VOORZITTER
a. W deelt mede, dat in 1986 voor de gehele defensie-organisatie een campagne
is gestart, waarbij in de vorm van kwartaalsgewijs ophangen van een veiligheidsposter de aandacht van het personeel op een bepaald element van veiligheid wordt gevestigd. Op korte termijn zal ü een aanbiedingsbrief bereiken
waarbij U de vier kwartaalposters wordt aangeboden»
b» Vz stelt hot onderwerp stagiairea aan de orde en geeft vert INL/13 de
gelegenheid v,w,b, de regelgeving e,e,a, uit te leggen»
Vert INL/lJ: de regelgeving is vastgelegd in een brief van de BLS nr,68,260/H
dd 7-6-1985, Bij die brief zijn de uitvoeringsbepalingen gevoegd waarin
wordt aangegeven, middels de begripsbepalingen, wie verantwoordelijke
functionarissen zijn en onder pt 6 worden de veiligheidsaspecten gememoreerd.
Vervolgene is in één van de bijlagen de overeenkomst opgenoaen tussen de
stage-leverende en de stage-biedende instantie - dwz onderwijsinstituut en
defensie ~, daar wordt ook gesproken over het naleven van de regels. Daarnaast
is er een bijlage die te maken heeft met een overeenkomst die wordt gesloten
tussen Defensie en de stagiaire zelf»
De opmerking die door de vert NIC wordt gemaakt in het door hem aangeboden
fiche ie derhalve niet noodzakelijk, maar wij hebben toch gemeend om ook
in de nieuw te verschijnen RMVKL in een hfdst een nadere toelichting te
geven op het fenomeen stagiaire en daarin te verwijgen naar de regelgeving»
Vert NLG: een dergelijke brief die gaat over een veiligheidsaspect, blijkt
te gaan naar diverse secties BP$ de mensen dis belast Kijft met de controle

-03.

op de veiligheid weten van het bestaan van genoemde brief niet af, krijgen
die toevalligerwijs onder ogen» Dergelijke regels behoren ook in de Cl instr
te staan.
Vert INL/B spreekt de hoop uit dat het hiaat door een verwijzing in het
RMVKL wordt opgelost»
Vz beveelt aan dat de functionele chef, bij wie de stage zal plaatsvinden,
zich terzake verstaat met die BP functionaris die de regelingen zoals in dit
document vastgelegd uitvoert.
c. Vz deelt mede dat er v»w.b. de eomputerbeveiligiag in de Chefs van Staven verg
door middel van een fiche een aantal knelpunten zijn opgesomd. De Chefs van
Staven willen hierover een voortgangsrapportage hebben,
d. Vz; de toename van het aantal vermissingen van rail paspoorten begint ons enige
zorgen te baren. Speciale aandacht voor dit fenomeen en met name daar waar
kennelijk de vermissing van paspoorten gepaard gaat raet bezoeken van openbare
gelegenheden»
e. Vz vraagt attentie voor de bewaking van Mob-compln ed. Dit geldt ook bij het
zich als student voordoen of anderszins. Ook op het gebied van documenten
(uitdraaien) waarop*ELCO nrs voorkomen van eenheden wordt attentie gevraagd»
f. Vz; er zijn geen concrete indicaties van terroristische acties in ons land
tegen de KL» Het anti-militairisme als politiek (gewelddadig) activisme blijft
een dreiging»
RMVKL
De Vz doet verslag van de werkzaamheden van het werkverband (LAS/INLB, GZ-IIk en
G2-NTC) i.k.v. de samenvoeging van de Cl-Instr BLS en de UBHV'a.
Er komt een document "Richtlijnen Militaire Veiligheid-KL" (RMVKL), waarin naast
de hfdsn van de Cl/Instr BLS (evt. in herziene teksten) bladaanvullingen van
ondercomraandanten over specifieke uitvoeringsrichtlijnen worden opgenomen»
I«v,m. de aanzienlijke omvang van staf werk en ontwerpen van teksten kan nog geen
termijn worden bekendgemaakt, eveneens moeten nog afspraken worden gemaakt over
cie vormgeving.
In dit verband wordt desgevraagd opgemerkt dat evt wijzigingsvoorstellen centraal
moeten worden ingediend ter behandeling en commentaar door de vertegenwoordigers
van de ondercommandanten.
Het onderwerp "bommeldingen" (vert NÏC) is qua uitvoeringsrichtlijnen geen
LAMID-B of 02 verantwoordelijkheid en is reeds opgenomen in andere instre»
Als deelaspect van "Beveiliging geel gegevens" zal in de BMVKLt in het daartoe
aan te passen hfds, aandacht v/orden besteed aan de procedur- t.a.v. het inschakelen van niet-defensiegeboridenen (personen,bedrijven) bij geel werkzaamheden,
i.k»Vo de industrie veiligheid»
RONDVRAAG
a, Vert SIC :
(1) Het NLG is bezig met OPN/LAS om de beveiliging van de NLC-objeoten in de

BRD te verbeteren in dié zin-, dat zodra er zodanige dreiging is, dat overgegaai
moet v/orden tot verscherpte bewaking ook de daarvoor benodigde middelen
aanwezig zijn«
Ilfc heeft daarover een aantekenvel van OPN/LAS ontvangen voor een samenkomst
op 2>.1»1986«
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(2) WBK 2 is gestart met een inventarisatie van de kwetsbaarheid van buitenlandse objn in zijn gezagsgebied«
V»w»b» de kwetsbaarheid bezien in de omgeving waar het object ligt is
verwezen naar 111 Cidet/plg V«
lik stelt in dat kader een inventarisatie op t.a.v, de llk-objn in de BRD.
b. Vgrt NTC :
In het Alarmboek BLS is geregeld dat op een bepaald ogenblik toegangsbewijzen gaan vervallen, wat komt daarvoor in de plaats?
Daarover is in de werkgroep Inlichtingen gesproken, met de conclusie dat
het meer op Veiligheidsgebied lag dan op Inlichtingengebied»
Vz: nub.t, het hanteren van een toegangsregeling onder die omstandigheden
(ook het mil paspoort is dan in het geding) is v»z«v0 bekend geen regeling
aanweaigs Het onderwerp zal in stafbehandeling worden gebracht, waarbij ook
bezien zal worden of een "Defensie-identiteitsbewijs" de oplossing kan bieden.
c» Vert SSOV :
V/at is de stand van zaken m.b»t. heb nieuwe Beveiligingsvoorschrift-Hijksoverheid in relatie met het VS 2-1111 (Claseificatievoorschrift)
Vz: het ontwerp ligt sinds juli '85 ter behandeling, is o.a. genoemd t,g.v.
de behandeling van de ontwerp Wet I&V-diensten en dient door de Mia-President
van kracht te v/orden verklaard» Alsdan kan het VS 2-1111 in herziening worden
genomen, terwijl ook begonnen kan worden met het opstellen van de zgn.
rubriceringslijsten.
6.

SLUITJNS
Vz sluit onder dankzegging voor de inbreng de vergadering. De volgende vergadering
wordt vastgesteld op vrijdag 2~5~1986, aanvang 10.00 uur bij de Sectie Veiligheid.

