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1. Hierbij bied ik U het verslag aan van de op 4-12-1986
gehouden vergadering van de werkgroep veiligheid.
2, De volgende vergadering zal plaats vinden op vrijdag
J> april 198? bij 1LK
Aanvang: 1O.OO uur
Locatie: 1LK
Adres : Berghuizerweg 160
Plaats : Apeldoorn
3- Ik verzoek U agendapunten schriftelijk kenbaar te maken
vóór 21 maart 198? en U bij de vergadering wederom te doen
vertegenwoordigen•

ETTER VAN DE
ÏRQEP JI^BILIGHEID

Verzendlijst behorende bij brief nr. 0007068/C
AAN: Commandant 1e legerkorps
Nationaal Territoriaal Commandant
Commandant Nationaal Logistiek Commando
Commandant Commando Verbindingen KL
Commandant Commando Opleiding KL
Commandant Geneeskundig Commando KL
Commandant Commando Korps Mobiele Colonnes
Commandant School Militaire Inlichtingendienst
Landmachtstaf SSOV
^- Hoofd Inlichtingen en Veiligheid
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Sectie Veiligheid
(Voorzitter)
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verslag
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in behandeling

1.. OPENING

Vz opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. NOTULEN VORIGE VERGADERING
a» Actiepunten
3-86 Soxmis-regeling
Vz leest resultaat voor van de studie Sie Vh/LAS over genoemd onderwerp.
Op grond van e.e.a. concipieert G2-1LH de herziene Soxmis-regeling. Het
actiept 3-86 is hiermede afgehandeld.
*f-86 BHVKL
Vert INLB: er zijn inmiddels 3 wijzigingen op de CI-Instr uitgekomen.
N.a.v. het verzoek aan de leden om tot een inventarisatie te komen van.
de aantallen en deze bekend te stellen aan de vert INLB van de Werkgroep
zijn maar twee reacties binnengekomen. Op het verzoek het door G2-1Lk
ingediende concept nieuwe Hoofdstuk "Aanwijzingen voor oefeningen en
verkenningen in binnen en buitenland" te becommentariëren voor 1-10-1986
zijn drie reacties ontvangen.
b» Tekst +_ inhoud
Blz 02 pt 3a Mededelingen voorzitters
"in combinatie met of gebruikmaking van geclassificeerde opbergmiddelen" wijzigen
in "in combinatie met of met gebruikmaking van voor geclassificeerde documenten
bestemde opbergmiddelen".
Blz 03 pt 6a Rondvraag:
aanvulling: vert INLB (dhr 4MMÉ heeft over genoemd onderwerp separaat contact
gehad met OVKL/SSOV.
Vz: v.w.b. Btralingeanalyse wordt er aan gedacht een speciaal hoofdstuk op te
nemen in de RMVKl; overleg wordt gepleegd met CVKL/SSOV.
Notulen gearresteerd.
3. MEDEDELINGEN VOORZITTER

*

a. Vz deelt mede dat de situatie op het gebied van de dreiging spionage, subversie,
sabotage en terrorisme rustig is, wel stijgt verdachte belangbtelling voor o.a»
de Porasites.
Er moet in de KL rekening gehouden worden met een verhoogde belangstelling voor
wapens en mogelijk ook voor rail kleding.
Vz waarschuwt alert te zijn hierop.
b. Vz deelt mede dat Ma j ^JHM^-n den vervolge aan de vergaderingen van de
Werkgroep Veiligheid zauLdeelnemen in zijn hoedanigheid ale hoofd Bur Mil
Veiligheid (in oprichting).
c« Vz deelt n.a.v. het G2-vergaderverslag 1Ik mede dat het onderwerp "Heldingen
van Veiligheidsincidenten" (Hfds II CI-Instr) wordt bekeken op eventuele wijzigingen in het kader van de RMVKL.
De voorkeur blijft bestaan offl meldingen te verrichten in de hiërarchieke lijn
alsmede het Cl-landelijk bereikbaarheidsnummer.
d. Va refereert aan de brief van LAS/ORG betreffende reductie veiligheidsmachtigingen,
welke binnen 1Lk in uitvoering is genomen.
Vz verzoekt aan LAS/ORG de resultaten te berichten van deze inventarisaties.

e. Vert IN1B: in. enkele gevallen is in VO's van eenheden geconstateerd, dat aanwijzingen zijn opgenomen over de signaleringsregeling. Dit is niet toegestaan,
f. Vert INLB deelt mede dat er in het kader van de oefening "Donderslag" geen
relevante Cl-incidenten hebben plaats gevonden.
g. Vz deelt mede dat het contact tussen Sectie Veiligheid en de Q2'n/S2'n van de
onderen-BLS is opgedragen aan het Bur Mil Veiligheid ^
^
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Vz verzoekt genoemd bur te gebruiken als algemeen aanspreekpunt binnen de
Sectie Veiligheid (tel 165813).
h. Vz: in stafbehandeling is het invoeren van "IBK" (identiteitsbewijs krijgsmacht),
N«a.v, het tot stand komen van dat nieuwe identiteitsbewijs voor militairen raag
het niet zo zijn dat de IBK gehanteerd wordt als toegangsbewijs, mede niet door
het verstrekken daarvan aan het reserve personeel»
Naast het IBK zal een nieuw toegangsbewijs moeten worden ingevoerd, indien het
mil paspoort zou vervallen en zou worden vervangen door een "mil zakboekje",
RONDVRAAG
a, Vert 1LK;
Het werken met het huidige systeem van uitgifte procedure Kingdora-papers werkt
niet goedo
Er wordt verzocht om weer een aantal getekende exemplaren beschikbaar te stellen,
Vz: het probleem wordt onderkend en aal nader worden bekeken»
b. Vert
Waar vindt men de richtlijnen m.b.t. de bewakingsmaatregelen van A, B en C
compartimenten?
Vz: in de Richtlijnen Vredesbewakim^|^^ alsmede in de NTC-uitvoeringsbepalingen,
c. Vert NLC;
(1) Is het i.v.m. het terugbrengen van het screeningsniveau naar "00" van burgerpersoneel, mogelijk om voor deze OO functies v.w.b. de aannameprocedure van
de op die functies komende personen in de toekomst een andere aannaiaeprocedure
te volgen, zonder veiligheidsonderzoek?
Vz: voor functionarissen op niet-vertrouwensfuncties is het Algemeen Ambtenaren
Hegelement art ,8 van toepassing. Men dient onderworpen te worden aa.n een
antecedentenonderzoek,
(2) Bij het bekijken van een OTAS in het kader van herhalingsoefening bleek dat
er een OTAS-wijziging heeft plaats gevonden - code 20 teruggebracht naar OO buiten het NLC om»
Vz: brief naar LAS/OBG sturen met verzoek de correcte screeningsniveaux weer
te vermelden.
d. Vert INLB:
Het voornemen bestaat om tijdens toekomstige vergaderingen van de werkgroep,
binnengekomen meldingen met een leerzaam aspekt ten aanzien van de militaire
veiligheid te behandelen»
In dit kader wordt vervolgens een melding behandeld waaruit blijkt dat een
kaaernecommandant een Poolse zang~/dansgroep gastvrijheid verleende aonder dat
hij de Ci-organisatie had geïnformeerd,, Er wordt verwezen naar het daaromtrent
gestelde in hoofdstuk VIII van de Ci-instruktie BLS cq UBMV-NTC.
e. Vert COKLt
In het UBHV staat niets over de beveiliging van wapsns, o.a. het opbergen geeft
practische problemen bij de opleidingaeenheden. Het opbergen van wapens 's-avonds
in do PSU-kasten gaat steeds meer voorkomen; er wordt dan ontheffing verleend
van het opbergen in de wapenkamers.

VE verwijst naar de vigerende richtlijnen en verzoekt deze consequent uit
te voeren. Indien een commandant binnen zijn verantwoordelijkheid wapens
(tijdelijk) laat opbergen in legeringsruimten} dient de commandant ook
voor adequate bewaking zorg te dragen.
5. SLUITING
Vz wenst de deelnemers plezierige feestdagen en sluit de vergadering onder
dankzegging voor de inbreng.
De volgende vergadering wordt vastgesteld op vrijdag 3-^-198?» aanvang 10.0O
Plaats van de vergadering: staf 1LK te Apeldoorn.

