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Commandant Ie Legerxoras
t.a.v. G2
Ma : ionaal Territoriaal Commandant
t.a,v. G2
Commandant Nationaal Loolstiek Ccrrmanöo
. t.a.v. G2
Commandant Commando Verbindingen KL
t.a.v. HBVBDN

Commandant. Commando Opleidingen <L
t.a.v. CKAB tbv VHO
Commandant Geneeskundig Commando Krijgsmacht
t.a.v. 52
Commandant Commando Korps Mobiele Colonnes
t.a.v. Hfd buro Vh/inl
' Cömr^Hftrft: School Militaire Inlichtingendienst
t.a.v. Hfd Instrgp ei

Landmachtstaf SSOV
Landmachtstaf Sectie Veiligheid
t.a.v. HB2
Landmachtstaf Sectie Veiligheid
t.a.v. HBS
Landmachtstaf Sectie Veiligheid
t.a.v. BIB

Ter Info aan:
Hoofd Afdeling Inlichtingen en Veiligheid/Landmachtstaf
Hoofd Sectie Veiligheid/Landmachtstaf

C-lll Cidet
C-449 Cidet
C-450 Cidet

C-451 Cidet
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VERSLAG 50e VERGADERING WERKGROEP VEILIGHEID P.O. 13 DECEMBER 1SSS
1. DEELNEMERS
LAS Sie Vh (vz)
LAS Sie Vh (secr)
Sie G2 1LK
G2 B NTC
Sie 2 NLC
3ur INL/Vh C-KMC
Hfd Instrgp CI/SMID
CVKL SSOV
COKL
Afwezig, (met bericht van verhindering).
STAF GCK Sectie 2
-vertegenwoordiger
LAS Sie Vh HB2
"~
2. OPENING
De voorzitter heet de deelnemers welkom op de "50e" vergadering van de
Werkgroep Veiligheid.
Tevens bedankt de voorzitter Mevr. van Beckum voor het gebak dat bij de koffie werd geserveerd.
3. VERSLAG VORIGE VERGADERING
a. Aktiepunt 86-4
aktiepunt 87-1

-aanhouden
-zie agendapunt 5
-aanhouden

b. Tekst vorig verslag

Blz l "

wijzigen ii
wijzigen
_
_
KMC wijzigen in Bur INLVVh C-KMC

Blz 2 pnt 4.c aanvullen met:
Proefdruk exemplaar is nu goedgekeurd en opgestuurd voor produktie
naar COP.
Sectie Veiligheid krijgt een exemplaar t.b.v. RMVKU.
Blz 2 pnt 4.d.2 onverlet wijzigen in onverhinderd.
Blz 3 pnt 6.1.c. Ylgb wijzigen in VLB
Havelte wijzigen in Steenwijk,
Er ontbrand een levendige discussie tussen de vertegenwoordiger van
NTC en 1LK over de exacte grens van de gemeente Steenwijk en navel te.
Blz 2 Algemene opmerking van de leden m.b.t. dreigingsanalyse:
3-4 - Moet duidelijker en er onstaat een discussie over de inhoud
Voorzitter komt hierop terug bij Agendapunt 4.
Blz 5 punt 7 Richtlijnen v redesbewaking (RUVO) van NTC wijzigen in
Richtlijnen Vredesbewaking van de 8LS
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3. MEDEDELINGEN VAN DE VOORZITTER
a. Aanvraag toestemming AYG-reis.

Bij de toestemming van de aanvraag wordt in het vervolg de richtlijnen en
wenken voor de reiziger automatisch meegezonden.
b. M.i.v. l maart verlaat d@QHHHNPde Cl-organisatie.
c. Sinds 30 september is het nieuwe beveiligingsvoorschrift Rijksoverheid van
kracht (88/3).
Bij MID/Centraal is een werkgroep geformeerd om de inhoud van dit
voorschrift te vertalen voor de 3 krijgsmachtdelen.
Het wordt een ministeriële publikatie. Ter vervanging van VS 2-1111.
Vertegenwoordiger van de Sectie Veiligheid: dhr. Bazuin.
d. Voorzitter reikt hand-out uit m.b.t. EM-straling van de typemachine
Gabrielle 9009.
e. Op 15 december komt de projectgroep IBK/TCK o.l.v. SC-0 bijeen om de
mogelijke invoering van een nieuw paspoort/identiteitsbewijs en
toegangscontrolekaart op te starten.
f. Artikel in Staatscourant nr. 213 d.d. 02-11-88
Visitatie van defensiegebondenen.
Tot nader order blijft alles bij de oude regeling.
Wachtpersoneel is slechts toegestaan toegangscontrole uit te oefenen.
Bij het vermoeden van het plegen van een strafbaarfeit door een defensie
medewerker moet een opsporingsambtenaar van de KMar gewaarschuwd worden.
4. DREIGINGSANALYSE

De voorzitter leest de dreigingsanalyse voor.
Tevens voegt de voorzitter eraan toe dat de dreigingsanalyse niet thuishoort
in de werkgroep veiligheid. Immers de taak van de werkgroep is coördinerend
orgaan m.b.t, veiligheidsaangelegenheden.
Indien de leden van de werkgroep belangstelling hebben voor een aktuele
dreigingsanalyse en niet voor een samenvatting achteraf dienen zij dit kenbaar te maken en worden zij net als 1LK en NTC door het steunend Cl-det van
de aktuele situatie op de hoogte gebracht.
- De vertegenwoordiger van 1LK beklaagt zich erover dat het verslag van de
Sectie Veiligheid veel te laat binnenkomt bij 1LK.
- De voorzitter zegt toe contact op te nemen met de afzender.
- De vertegenwoordiger van NTC merkt op dat het verslag op de dag van verschijnen reeds bij de NTC ligt en er geen problemen zijn.
5. RMVKL

- De voorzitter bedankt de leden die de moeite hebben genomen het concept
van commentaar te voorzien.
- Wijzigingen zullen voor zover van toepassing worden aangebracht.
- Qua lay-out en redaktie is nog veel kritiek. De voorzitter zegt toe dit
te veranderen.
- Vervolgens wordt inhoudelijk de hele RMVKL hoofdstuk voor hoofdstuk
doorgenomen.
- De leden van de werkgroep hebben problemen met hoofdstuk II. Melding
Veil igheids incidenten.

Het hoofdstuk nu is opgenomen zoals is toegezegd door hoofd Afdeling
Inlichtingen en Veiligheid in een Generaalsbrief aan de NTC.
STS/l/VWV-

Oee kritiek
re
spitst
s p s zich
z c toe
o e op
o p het
e fei
e , d a t a l l e meldingen al'een maar naaide NTC gaan en de overige ondercommandanten van de 3LS buiten beschouwing
worden gelaten.
Om prob1e/n .|;e volkomen ^ s de voorzitter bereid een extra vergadering te
beleggen m Betrèkk ing tot dit hoofdstuk en wel op 22 december te
Apeldoorn.
DE vergadering gaat hiermee accoord
6. RONDVRAAG

1LK
-

: Het wapen inruilkaartje is meerdere malen te gebruiken aangezien de
achterkant bedrukt is.
• '"••**eij (o)verplaatsing van personeel blijft het wapenkaartje bij de
eenheid/onderdeel en dient niet meegezonden te worden in de legger.

SMID

: In VS 2-7200 staat een fout.
De definitie Terrorisme moet zijn:
Het gebruik van of dreigen met geweld, niet zijnde een oorlogshandelIng tegen personen en/of bezittingen voor ideoiogiscne of
politieke doelstellingen.

NTC

: VO/BLS (Vredes/oorïogstijd) loopt achter.
In deze order dienen verwijzingen naar de RMVKL opgenomen te worden.
Voorzitter zegt toe dit te bestuderen.

7- VOLGENDE VERGADERING
De volgende vergadering is op 12 april
Plaats: Staf 1LK
Berghuyzerweg 160
Apeldoorn
Aanvang: 10.00 uur.
Agendapunten indienen vóór 30 maart 1989.
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