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Onderwerp
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1.

Hierbij bied ik U het verslag aan van de op 13 juni 1989 gehouden
vergadering van de Werkgroep Veiligheid.

2.

De volgende vergadering zal plaatsvinden op 15 sep 1989 op de
SMID te Ede.
Aanvang : 10.00 uur
—
Plaats : E. Beeckman Kazerne

3.

Ik verzoek U evt agendapunten schriftelijk bij mij in te dienen
vóór l sep 1989 en U bij de vergadering te doen
vertegenwoordigen.
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Bezoekadres
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Door k tes nummer

Verzendlijst behorende bij brief nr

d.d. 3 Juli 1989

Conmandant ie Legerkorps
t.a.v. G2
Nationaal Territoriaal Commandant
t.a.v. G2
Commandant Nationaal Logistiek Commando
t.a.v. G2
Commandant Commando Verbindingen KL
t.a.v. HB.OPL
Commandant Commando Opleidingen (CL
t.a.v. CKAB tbv VHO
Commandant Geneeskundig Commando Krijgsmacht
t.a.v. S2
Commandant Commando Korps Mobiele Colonnes
t.a.v. Hfd buro Vh/inl
Commandant School Militaire Inlichtingendienst
t.a.v. Hfd Instrgp ei
Landmachtstaf SSOV
Landmachtstaf Sectie Veiligheid
t.a.v. HB2
Landmachtstaf Sectie Veiligheid
t.a.v. HB5
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 Ci|
C-450 Cidj
C-451 Cidl
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"VERSLAG 52e VERGADERING WERKGROEP VEILIGHEID D.o. 13 JUNI 1939
1. DEELNEMERS
LAS Sie Vh (vz)
LAS Sie Vh (secr)
Sie G2 1LK
Sie G2 1LK bur vh
Sie 2 NLC
Hfd Instrgp CI/SMID
CVKL Hfd Bur opl
COKL CKAB BUR VHO
S2 Staf GCK

Sie G2 1LK
S2/3 Staf GCK
LAS Sie Vh
HG2-NLC
G2B-NTC
CVKL
KMC Hfd Bur OV
Afwezig (met bericht van verhindering
HG2-NLC
2. OPENING

De voorzitter heet de deelnemers welkom op de "52e" vergadering van de
Werkgroep Veiligheid.
^——^^^^
In jiet bijzonder jJJpMfc LAS Sie Vh, MB^^^Es2/3 Staf GCK en
Jal s opvolger van
3. VERSLAG VORIGE VERGADERING
Tekst/inhoud vorig verslag.
Blz l pnt 1:
toevoegen bij afwezig met beri.i.c van verhindering
•
•
•
•
•
•
)
- KMCmoet zijn CVKL HB opl
Wijzigen verzendlijst:
CVKL
HB~VBDN
4. MEDEDELINGEN VOORZITTER

a. M.b,t. de vraag van COKL: Hoe te handelen bij sporadisch inkijken van
geclassificeerde gegevens?
Antw: Indien een medewerker slechts SPORADISCH ,.i aanraking komt met

geclassificeerde gegevens en betrokkene niet het juiste machtigings
niveau heeft kan worden volstaan met het ondertekenen van
"verklaring van bekendheid" en daaraan gekoppelde voorlichting door
de VHO(o).
b. M.b.t. de vraag van NLC.
De formulieren worden gewijzigd, de procedure hiertoe richting CDP te
Emmen is in gang gezet.
c. M.b.t. verzoek 1LK om te komen tot één formulier melding veiligheidsincident. Er worden nu twee formulieren gebruikt, namelijk
Melding veiligheidsincidenten/meldingen van Commandanten.
Voorstel van de voorzitter aan alle leden: Voorstellen m.b.t. mogelijke wijziging van formulier melding veiligheidsincidenten inleveren voor
de vergadering in sept.
STS/2/WV52-

Het formulier melding van commandanten vervalt voorlopig niet v.w.b. het aandeel melding van bijzondere veiligheidsincidenten.
Pas na overeenstemming over één formulier voor alle onderen, zal stafbehandeling binnen de landmachtstaf tot wijziging formulier Melding van
Commandanten opgestart worden.
M.b.t. nieuw hoofdstuk Reisregeling.
- Onderdelen dienen zelf toe te zien dat personen het juiste machtigingsniveau hebben.
- Bij juist hanteren van hoofdstuk XVII kan iedere VHO(O) al zien of iemand
al dan niet voor toestemming reis in aanmerking komt.
Vraag 1LK:
Antw:

Vraag NTC:

Antw:

Bij functiewisseling blijft de hoogste machtingsniveau
van kracht en kan betrokken functionaris niet in aanmerking
komen voor een reis buitenland.
Klopt; maar bepalend voor de toestemming van een reis
buitenland is het machtigingsniveau van de functie en niet
het (evt. hogere; machtigingsniveau waartoe iemand
gerechtigd is.
Er is een speciaal formulier waarop de C verklaart dat
betrokkene niet in aanraking is geweest met
geclassificeerd materiaal en zodoende toch toestemming
krijgt voor reis/bezoek buitenland.
Ja, maar de consequentie van het ingevulde formulier is
dat LAS-org het machtigingsniveau van de functie aanpast aan
de verklaring van de C.

5. RMVKL
Aangeboden aan CDP.
Aktiepunt afvoeren.
Concept Hoofdstuk IV Computerbeveiliging
Is het voorliggend concept bruikbaar voor de gebruiker
Allen: Goed stuk, echter te veel informatie.
Voorstel: samenvatten tot een verkleinde versie en het concept als supplement
op RMVKL uitgeven.
7. Rondvraag
Aanvraag Kingdom Papers duurt te lang.
1LK:
Bv. Bij operationele verkenningen moet zo'n verklaring mee naar WBK,
VBK of VKK. 1LK heeft nu zelf een regeling getroffen,
Antw:
procedure zoals in RMVKL staat blijft van kracht.
Indien men in de toekomst geconfronteerd wordt met afwijzigingen
naar aanleiding van zelfgemaakte afspraken, regelingen etc. zal naar
deze procedure verwezen worden.
Voor de verbranding van geclassifeerd materiaal is de verbrandings1LK:
oven in Duiven niet meer beschikbaar.
Hoe nu te handelen.
RMVKL/CI-instr geeft aan op welke wijze geclassificeerde documenten
An tv/:
vernietigd moeten worden.
De C blijft verantwoordelijk dat dit op de juiste wijze geschied.
Indien door omstandigheden zoals:
1. verbod op gebruik verbrandingsoven Duiven,
2. verbod op papierverbranding op kazerne terrein in het kader van
de hinderwetvergunning,
3. Het niet beschikbaar zijn van verbandingsovens omdat geen
geld beschikbaar is,
dan dient de Commandant andere vernietigings methodes zoals bv
versnippering te hanteren.
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SMID:
Antw:
KMC:

Hiertoe dient een versnippermachine aangevraagd te worden.
In de aanvraag dient opgenomen te worden:
a. Motivatie waarom,
b. Benodigde capaciteit,
c. Eisen waaraan het residu moet voldoen.
komt er nog een VS 2-1116 na het verschijnen van de RMVKL.
Na het verschijnen van de RMVKL zal opnieuw bekeken worden of een
dergelijk VS nog noodzakelijk is.
Tijdens de oefening Active Edge werden de berichten m.b.t. het nemen

van alarmmaatregelen niet versluierd.
Antw:
S50V:
1LK:
Antw:

Dan had'dit als veil igheidsincident gemeld moeten worden.
In hoofdstuk II melding van veiligheidsincidenten is ter aanvulling
opgenomen toe te handelen bij cn/pto-incidenten,
Het huidige formuliermeldingveiligheidsincidenten voldoet volledig
aan de door 1LK gestelde eisen.
Dan is dit in strijd met het gestelde in het verslag van de G2/S2
vergadering van 27"jan waarin door vertegenwoordiger van 4 div de
vraag wordt gesteld of het formulier niet vereenvoudigd kon worden
aangezien "velen" problemenhebben met invullen.

8. Sluiting
^^^^^^^^
Voorzitter bedankt maJ^jJHBI^3r dl z i J n werkzaamneclen en wenst hem veel
succes en sterkte op zijrHneuwefunctie bij Northag.
Volgende vergadering:
Plaats
:
Aanvang
:
Agendapunten
:
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15 sep.
SMID te Ede.
10.00 uur.
Voor 2 sep indienen.
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Onderwerp
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VS 2-1116

Allen

verslag 46e
vergadering
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Formulier
Allen
Melding Veiligheidsincident

Verslag 52e
vergadering

89-2

Hfd IV RMVKL

Verslag 52e
vergadering
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