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l. Hierbij bied ik U het verslag agn van de op 18 auc crsuA-'' ^B?
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Aanwezig: zie bijgevoegde -presentielijst.
l.
Vz opent de ve rgaderingen heet iedereen welkom.
Hij noemt m. n. de^HHHIBfe het nieuwe hfd BIB (Bureau Infrastructurele
Beveiliging), die ^i^^ocianig de ifÊfjÊjjtÊf
t>Pvo^St • Verder noemt hij
_
secretarisschap overgegeven aan
(Secretaresse Staf groep).
Verslag vorige vergadering '

.

.

,

•

a. Tekst
Geen bijzonderheden,

'

b. Inhoud
Vz deelt mede dat een aantal punten die tijdens .de vorige vergadering aan
de orde zijn geweest, zijn opgenomen als agendapunt voor deze
vergadering.

:

;

M. b. t. punt 3. e. deelt de vz mede dat door BLS een. brief van NTC is ontvangen, met hel; verzoek, richtlijnen uit te geven tn.b.t. tot inname, opslag
en uitgifte handvuurwapens.
Het antwoord op dit schrijven zal luiden dat de opslag geregeld is in de
Richtlijnen V redes bewaking KL en dat de inname /u 'tgi f te een coraniandantenaangelegenheid is en derhalve wordt terugverwezen naar LAS/OPN.
N. a. v. een opmerking uit de vergadering omtrent de opslag van handvuur-rwapens buiten de diensturen op de door-de-weekse dagen in de PSU-kast,
deelt de vz mede dat hij deze problematiek aan LA.S/OPK bekend zal stellen
met het verzoek om richtlijnen daaromtrent uit ..e geven.
M . b . t . punt 3. h. deelt vz mede, dat een dergelijk voorstel op atv bij
MinUef is aangeboden t. b. v. een nieuwe (2e) druk df 363.
M. b. t. punt 5 deelt vz raede dat regeling "Meldingen van Cn" met bijbehorende formulier is gewijzigd, m. n. t. a. v. inln-aspectén.
:
.
12. t;. a. is vastgelegd in LaO 62013 code 21/34, deze wordt 18/8 verspreid
naar onderen tot op cies-niveau.
üe .bijbehorende nieuwe formulieren zijn vanaf week 36 (Ie week september)
verkrijgbaar,
' . .' ' JJodra e, e ia. ui t' is, aal de relatie wet. üfdsfc II van de ei-instr-uètia ;wotr
den beaien, waarbij tiet uitgangspunt zal zijn, dat de melding .z ..s .ta. d.e; •
ci-org 'bereikt.
'
- . ' • • • • • .- . .' • •: '. '- ••. - • -!.
H. b. t. punt 9. a. deelt vz mede dat; problematiek is afgedaan. Bi'j'- ee'if'ö'tr . .volyende geldgênheid aal hfdst 1.3 van de ci-instsructie BLS . worden '
M. b. t.
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punt 9. c. geeft BIB ovesrsicht van stand van zaken.
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3. Ingekomen stukken + mededelingen voorzitter

Ingekomen stukken:
a. Verslag van de op 24-6 j.l. gehouden CCIV vergadering.
Vz behandelt de punten uit het verslag die relevant zijn voor de
Werkgroep.
b. Fiche van vertegenwoordiger ILk inzake procedure veiligheidsmachtigingen.
E.e.a. betreft uitsluitend ILk; is inmiddels na overleg tussen ILk en B2
afgedaan.
Mededelingen voorzitter:
a. Vz deelt mede dat er een concept is voor een nieuwe druk van VS 2-1120/2"Tekens en afkortingen", waarin voorkomt dat "veiligheid" officieel wordt
afgekort tot "vh".
b. Bij de LAS is inmiddels een concept van een nieuwe druk VS 2-7200 Militair
woordenboek KL; dit concept is gebruikt bij de samenstelling van (concept)
VS 2-1116 Militaire Veiligheid.
c. Dhr Koppes -Hfd Compubev maakt geen deel uit van de Werkgroep Veiligheid.
Hij is evt op afroep beschikbaar voor de Werkgroep-vergaderingen.
4. Dreigingsanalyse
Vz behandelt de dreigingsanalyse zoals die is opgesteld m.n. voor de oefening
REFORGER. NLC verzoekt informatie over de dreigingsanalyse voor de objecten
in de Bondsrepubliek Duitsland.
Vz stelt dat die gegevens via 111 Cidet uit de BRD moeten komen, hij zal dit
punt betrekken in het overleg met 111 en 449 Cidet inzake de bijzondere
situatie waarin NLC (201 Vzgco) in dezen verkeerd.
Op de vraag van NLC of de dreigingsanalyse in den vervolge schriftelijk kan
worden uitgereikt, deelt vz mede dat hij dit zal bespreken met de opsteller
(bur BI) en daar de volgende vergadering op terug komt.
5. Toegangsregeling objn KL
Vz meldt de stand van zaken m.b.t. het IBK en daarmee samenhangend, het
nieuw in te voeren toegangsbewijs.
Deze materie is nu in behandeling bij de MID op centraal niveau.
Vermoedelijk zal de MID het ontwerpen van een toegangsbewijs terugverwijzen
naar de drie krijgsmachtdelen.
Zodra het officiële antwoord van MID is ontvangen zal door LAS/I&V deze
problematiek, met inbegrip van de nevenaspecten (zoals Richtlijnen Vredesbewaking, aanschaf apparatuur, in behandeling zijnd dereguleringsvoorstel, enz),
worden opgelijnd.
6. RMVKL
Vz memoreert het uitgangspunt van eerder genoemde CCIV-vergadering t-w.
streefdatum gereed: eind 1987.
Vz deelt mee, dat i.v.m. capaciteitsproblemen steun is gevraagd bij 111-Cidet.
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Do Vücgadtirlug d r i n g t etrop aan ht.-i: RMVK.L ( v o o r z o v e r ,jeKütjd) pee 1-1-1908 van
itrauht te v u r k l / u e u , aangezien de v e r s c h i l l e n d e C i- I n s t r u c t i e s en L'BMVn
n a u w e l i j k s meet: hanteerbaar z i j n .
Vis ztjgt toe de rewLisatiedatubi 1-1-L988 zoveel mogelijk «a f. c zullen streven.

De werkgroep heet!; «nkdu; punten va a k r i t i e k op het ontvangen ontwerp voor
een IK voor kader Leden.
.
V-a; zal commentaar ver«crk«n Ln ontwerp dat aan HH1U/KL uer fiatr.kjring zal
worden voorgülegd .
':

De leden van de werkgroep Veiligheid krijgen de gelegenheid om tot 1-10-1987
schriftelijk, commentaar in te leveren op het ontvangen concept van dit
voorschift, dit i.v.ia. het feit dat een eerdere behandeling van dit conceptvoorschrift in de Werkgroepvergadering zover terug ligt, dat geen van de.
huidige leden daarbij aanwezig was.
9. Procedure Kingdogipapers

' .

'..<','.:••

^BIHMMHIII^ft behandelt de bij de vergaderstukken toegezonden conceptregeling.
"
'.
De leden kunnen tot 1.-10-1987 schriftelijk commentaar hierop indienüsi. ;
0O, Rondvraag
Vz behandelt de veiligheidsproblematiek rond schoonmaakpersoneel en zegt
toe, dat bij de volgende agenda een copie van geldende aanwijzing OGM:
zal worden gevoegd.
NLC stelt een vraagra.b.jt.-bev/beW; van militaire complexen in de B{<D,.\'aan
de hand van e«n door hen» onderhands verkregen duitse brief.
Vz vraagt om een copie aan de hand waarvan zal worden getracht een antwoord te formuleren.
NLC stelt vraag over VIP-beveiligingVa stelt: dat dit een KNAR-aangeleganheid is, maar zegt toe te zullen.proberen schriftelijke richtlijnen daaromtrent voor de deelnemers te'
verkrijgen.
-

Vz verzoekt CVKL het uitvoeren van lijn-controles te willen bezien,
:
aangeaien dit door betrokkenen veelal niet als. zodanig wordt onderkend én
vervolgens resulteert in'een melding van verdachte belangstelling. :'' , .

11. Sluiting

..-.'•

Vz sluit de vergadering onder dankzegging voor de inbreng. De volgende • vergadering wordt vastgesteld op 12 november 1987 bij ILk te Apeldoorn. ;.•':
Aanvang: 10.30 uur.. /•'
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Verzendlijst behorende bij

Aan:

mr,

:OWl? d . d . 18 augustus 1987.

Comuuuuiant l.e Legerkorps
Nationaal Ttóeritortaal Coismandmir.
Commandant Nationaal Logistiek Commando
Corar/ianiianr. Coramandu Vecbindinytju KL
Commandant: Commando Opleidingen KL
Coinmandani: üt;neeskuric.ii.j> Comnujndo KL
Commandaac Commando Korps Mobiele Colonnes
Commandant School Militaire Inlichtingendienst
Landmachtstaf SSOV

t.a.a. Hoofd Afdaling Inlichtingen en Veiligheid/Landmacht Staf
C-lll Cidei:.
C-449 C.idet
C-450 Cidet
Cr-451 Cidet
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