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1. Hierbij bied ik U aan het verslag van de op 25 maart
1982 gehouden vergadering van de Werkgroep Veiligheid.

2. De volgende vergadering zal bij de Sectie Veiligheid
plaats vinden op 24 juni 1982. Aanvang 10.00 uur
Locatie: gebouw 245
Adres : Oude Waalsdorperweg 25/35
Plaats : 's-Gravenhage

3. Ik verzoek U agenda-punten schriftelijk kenbaar te
maken voor 1 juni 1982 en II bij de vergadering wederom
te doen vertegenwoordigen.

HET HOOFD VAN DE ̂ BCTIS VEILIGHEID

DE LUI'BENANT-KOLQNEL



VERZENDLIJST behorende bij brief nr CI/89832/27/82/Conf

dd 25 maart 1982

AAN: Commandant 1e Legerkorps

Nationaal Territoriaal Commandant
Nationaal Logistiek Commandant
Commandant Commando Verbindingen

Commandant Geneeskundig Commando KL
Commandant Commando Opleidingen KL
Commandant Korps Mobiele Colonnes
Commandant School Militaire Inlichtingendienst



LANDMACHTSTAF

SECTIE VEILIGHEID

VERSLAG 2?e VERGADERING WERKGROEP VEILIGHEID dd 25 maart 1982

DEELNEMERS:

- Sectie Veiligheid (voorzitter)

en verder in alphabetisohe volgorde;

Sectie Veiligheid

CVKL

Sectie Veiligheid

Sectie Veiligheid

NLC

GCKL

COKL

Sectie Veiligheid

C-451 Cidet

NTC

Sectie Veiligheid

1LK

Sectie Veiligheid

KMC

(secretaresse)

Afwezig met kennisgeving: SMID.

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom aan

gaat m.i.v. 1 mei 1982 de functie van HOT-1 over-
nemen en zal voortaan ook deze vergadering voorzitten.
Tevens dankt de voorzitter allen voor de inbreng tijdens zijn voor-
zitterschap in deze werkgroep. Spreekt de hoop uit, dat het in de toe-
komst een nuttige werkgroep zal blijven, die de zaken goed kan laten
functioneren binnen de KL in het hele land.
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2. Notulen vorige vergadering

a. tekst - blz 4 (d) "militaire objecten" wijzigen in
" KL-objecten ".
blz 6 eerste alinea laatste woord "zijn"
wijzigen in " is ".

b. inhoud en actie punten

O) Medenemen van geclassificeerde documenten
pt 4.1 Vert CVKL is bereid zijn regeling te wijzigen
wanneer de CI-instructie/BLS wordt aangepast. Wil de
regeling laten zoals die nu functioneert. Vindt dat zijn
secretarie anders overbelast zal worden.
De voorzitter wijst erop dat de regeling en voorwaarden
"medenemen van geclassificeerde documenten" in het
classificatie voorschrift VS 2-1111 wordt aangegeven,
aan die regels moet gehouden worden. T.a.v. de uitvoering
in een gedetailleerde regeling moet dit ook aangegeven
worden. Het doel van de regeling moet zijn om te voor-
komen dat documenten meegenomen worden en daarna zoek
raken. Dit is een verantwoordelijkheid van de commandant.

(2) Afkorting van het woord"veiligheid"

pt 4.10 Secjiie Veiligheid heeft contact opgenomen met de
Taktische Commissie Krijgsschool. De voorkeur wordt uit-
gesproken om het woord "veiligheid" niet af te korten.

(3) Vernietiging van documenten d.m.v. verbranding

pt 7«Jc Is nog in studie,

(4) Veiligheidszone - Compartiment

} 4.a.Is ter vergadering uitgereikt en zal na beschouwing
worden opgenomen in de CI-instructie/BLS.

(5) Aanvraagformulier toegangsbewijzen

4.b.Heeft een voorstel ingediend. Is nog in studie.

(6) Toegang van BRD objecten (NTC)

4.d.De geplande vergadering hierover is verschoven naar
de 1e week in mei.

(7) Rondvraag vorige vergadering

Opgave FTT-legitimatie bewijzen ( CVKL )
Is inmiddels opgenomen met het Hoofd Dienst Bedrijfs-
veiligheid PTT. Er zal getracht worden om medio 1982
een nieuwe lijst te doen uitgeven.



BZB - rampenplan (NTC)
Voor informatie moet men zich wenden tot de afd Logistiek
van de Landmachtstaf of de afd G4 infra van het NTC.

Te kort aaft 3&G sloten bij de opleidingscentra (CVKL)
Door Sectie Veiligheid is geregeld dat de 'verstrekking van
S&G sloten beneden het aantal van 25 mogelijk is, indien nodig
kan ook telefonisch besteld worden. Aanvraag dient wel door de
betreffende CI-functionaris te worden gescreend.

Veiligheidsverklaring personeel Natres-eenheden (NTC)
Aan het CPI-Amersfoort is verzocht de aanvraag t.b.v. Natres-
eenheden met voorrang te behandelen. Verwacht wordt dat dit
over twee maanden rond zal zijn.

Opbergen geclassificeerde documenten bij KLu geadresseerden (1LK)
De KL en KLu richtlijnen zijn gelijkluidend v.w.b. opbergen
geclassificeerde documenten.

actie

RONDVRAAG.

Vert 1LK: a Er is een verzoek van C-111 Cidet om in de
"Meldingen van Commandanten Instructie" een wijziging
aan te brengen van hun telefoonnummer,

b Vraagt ook om de correspondentie gericht aan 1LK,
niet op naam te stellen.

Vert GCKL a Signaleert dat er schrijfmachines worden vervangen
door electronische,, aangezien electrische machines
niet meer worden aangemaakt. I.v.m. de uitstraling
dienen er veiligheids-maatregèlen getroffen te worden
Dit heeft de aandacht van Sectie Veiligheid,

b Mutatieberichtgevin^ gesjgnaleerden.
Daar de Cn Reggnkdet niet beschikken over signalering
gegevens, bestaat het vermoeden dat de mutatieformu-
lieren terecht komen bij de administratieve commandan
i.p.v. bij de funktionele commandant. Voorgesteld
wordt om in Hfdst VI van de CI-instructie/BLS op te
nemen dat de administratieve commandant de funktionel
commandant informeert.
In pt 4.b (4) (a) van het betreffende Hfdst, is GCKL
verantwoordelijk voor het doorgeven van de mutatie
aan de Commandanten ob zodat dit geen aanvulling beho
Na de vergadering is e.e.a. geverifieerd, waarbij
bleek dat er opdat moment bij de Reggnkdetn géén ge-
signaleerde dienstplichtigen waren ingedeeld.
Signaleert dat kleine vuurwapens (pistolen) volgens
de eisen van het vademecum opgeslagen, onveilig
blijkt te zijn, aangezien de pistolen toch nog wel
door het traliewerk heen gehaald kunnen worden .
Voorgesteld wordt om kleine vuurwapens in kasten b.v
PSU-kasten op te slaan.

Sectie Sectie Veiligheid zal dit uitzoekgn en eventueel de
Veiligheid normen aanpassen.

Sectie
Veiligheid:

Vert NTC:
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Vert CVKL:

Sectie
Veiligheid

Vert COKL: a

Sectie
Veiligheid:

Sectie
Veiligheid;

Vert MLC :

Sectie
Veiligheid:

Sectie
Veiligheid

Sectie
Veiligheid:

Moet iemand die incidenteel kennis neemt van
Nato gegevens als Nato-deelnemer worden opgevoerd?
Het streven is het aantal gemachtigden zo klein
mogelijk en het machtigings-niveau zo laag moge-
lijk te houden.
Voor het kennisnemen van Nato gegevens moet op-
voering tot Nato-deelnemer hebben plaats gehad.
Sigaaleert dat tijdens het transport van hand -
vuurwapens deze niet voldoende beveiligd zijn.
In de richtlijnen vredesbewaking zal e.e.a. nog
stringenter geregeld worden.

) De CI-instructie/BLS is gelijkluidend aan de CI-
instructie/COKL.
Verzoekt tevens om meer opgaven van wijzigingen
ten einde deze zonder meer te kunnen doorsturen
naar zijn onder-commandanten.
In de CI-instructie/BLS zijn de hoofdlijnen aan-
gegeven. Hierop gebaseerd- dient de onder-commanda
in de door hem uit te geven Cl-instructie de
detailregelingea m.b.t. de uitvoering aan te geven
Het in grotere oplage verspreiden van de CI-
instructie/BLS en de eventuele wijzigingen wordt
daarom als niet juist gezien.

j Het is opgevallen dat er vaak zeer gedetailleerd
wordt geschreven over uit geclassificeerde voor-
schriften afkomstige gegevens in b.v, de Leger-
koerier, cq Defensiekrant.
Er is herhaalde malen gesproken met de redactie
van de Legerkoerier. Er moet echter naar worden
gestreefd dat de tekst die gepubliceerd gaat
worden vooraf ter inzage wordt aangeboden.

a. Blad J!De onderofficier" art CEPS; ongeclassificeerc
( is dat wel goed?)
In principe zorgvuldig zijn met publicatie,vooraf
aan te bieden aan Veiligheids-functionaris(evt Cid«
in dit geval weinig meer aan te doen.

b Wanneer iemand voor herhalingsoefening wordt op -
geroepen, hoe weet het CPI dat deze man komt en op
welk tijdstip.
Door mob-voorbereiding te Gouda wordt een beschik-
king gemaakt. Het CPI te Amersfoort krijgt de op-
dracht betrokkene op te roepfin.
Het verzegelen van de buiten-enveloppe bij verzen-
ding van geclassificeerde documenten.
De PTT eist dat de büiten-enveloppe eveneens ver-
zegeld wordt. De tekst in het classificatie-
voouschrift, handelend over het vervoer van geclas-
sificeerde documenten , geeft de indruk dat het
zegelen van de buiten-enveloppe ook verplicht ia^
indien niet van de PTT gebruik wordt gemaakt.
Wijziging op VS-2-1111 zal worden ingediend. Overig
veschijnt binnenkort de instelling werkbeschikking
IMO-regeling zodat het verzenden van de geclassi-
ficeerde documenten per PTT binnen afzienbare tijd
tot het verleden zal behoren.



4. SLUITING

De volgende vergadering wordt vastgesteld op donderdag

24 juni 1982, aanvang 10.00 uur.

De voorzitter dankt een ieder voor zijn aanwezigheid en

inbreng in de discussies.


