
BEVELHEBBER DER LANDSTRIJDKRACHTEN

CORRESPONDENTIE-ADRES: POSTBUS 96904 2509JHs-GRAVENHAGE

xAfttatOïgc3t36ectie: Veiligheid
Men wordt verzocht bij beantwoording i
nummer van deze brief nauwkeurig te v

Aan

zie verzendlijst

bijlagen:é'é'n

uw brief van uw kenmerk ons nummer

onderwerp: Werkgroep Veiligheid

105/
's-Gravenhage, 14 juli 1982

1. Hierbij bied ik II aan het verslag van de op

24 juni 1982 gehouden vergadering van de

Werkgroep Veiligheid.

2. De volgende vergadering zal bij de Sectie

Veiligheid plaats vinden op 23 september 1982.

Aanvang : 10.00 uur

Locatie : gebouw 245

Adres : Oude Waalsdorperweg 25 - 35

Plaats : 's-Gravenhage

3. Ik verzoek U agendapunten schriftelijk ken-

baar te maken voor 1 september 1982 en U bij

de vergadering wederom te doen vertegenwoordi-

gen.
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LANDMACHTSTAF

SECTIE VEILIGHEID

VERSLAG 28e VERGADERING WERKGROEP VEILIGHEID dd 24 juni 1982

DEELNEMERS:

- Sectie Veiligheid (voorzitter)

en verder in alphabetische volgorde;

CVKL

Sectie Veiligheid

Sectie Veiligheid (secretaresse)

NLG

GCKL

COKL .

NTC

Sectie Veiligheid

1 LK

Sectie Veiligheid

Afwezig met kennisgeving: ectie Veiligheid.

- KMO

Opening

De voorzitter opent de vergadering met een voord van welkom.

Mededelingen

a» Voorval; een dpi sld te Breda kreeg de mogelijkheid om vanuit
de werksituatie papieren in te zien waartoe hij niet bevoegd
was.
Deze dpi sld stond in contact met een VVDM-hoofdbestuurder, met
name genoemd in de kranten artikelen, die kennelijk had verzocht
om bepaalde gegevens (documenten, tekenplannen).



Alhoewel de dpi ald uit Breda er aanvankelijk in slaagde om bepaalde
tekeningen toe te sturen aan dit HE-lid, kwam de zaak zeer spoedig
daarna aan het licht waarop arrestaties volgden.
De KMAR heeft de zaak verder in handen.
Dit voorval moet voor OBS een duidelijke waarschuwing zijn.
De voorzitter vraagt nogmaals de consequenties in het kader van de
militaire-veiligheid, (inlichtingen-veiligheid en beveiliging van
documenten), het treffen van organisatorische maatregelen, comparti-
menterriag, need to know, om daar aandacht aan te geven.

bi* Rampenplannen
De gemeente Arnhem richt zich tot een militaire-autoriteit in Arnhem
in het kader van door de gemeente op te stellen rampenplannen.
Het gaat hierbij om gegevens o.m. over munitieopslag, welke van be-
lang zijn bij het bepalen van maatregelen t.b.v. rampen-bestrijding e.c
In de wet ARBO en Rampenwet (laatst genoemde ligt nog als wetsontwerp
ter tekening) blijkt dat Defensie en andere instellingen van de over-
heid ontsnappings-clausules kunnen en mogen hanteren om te voorkomen
dat om veiligheidsredenen niet vrij te geven gegevens zomaar ia allerlt
handen.terecht" komen.

j De voorzitter waarschuwt dat wanneer er moeilijkheden zouden kunnen
; ontstaan, men zich kan wenden tot het hogere echelon.

Het is niet de bedoeling om zondermeer op dit soort vraagstellingen
in te gaan.

c. Toegangsregeling (hinderwet)
Ambtenaren resorterend onder Ministerie van Sociale-zaken moeten
inspectie/controle kunnen verrichten op allerlei objecten, ook Defensii
om te bezien hoe het staat met de toepassing van de hinderwet of ont-
heffing daarvan. Dit zijn ambtenaren (niet Defensie gebonden) die
instaat moeten worden gesteld om ook militaire-objecten te bezoeken.
Probleem kan zich voordoen dat een ambtenaar bij een militair-object
de toegang wordt geweigerd wegens het niet voorhanden hebben van de
juiste papieren.
Voorstel is om in het kader van de dicussie met NTC over een nieuw
hoofdstuk CI-instructie/BLS "Toegangsregeling" te komen tot een zodanig
formulering dat ook met deze situatie rekening wordt gehouden.

d. Analyse arbeidsmarkt-situatie regio Amersfoort
\t correspondentie is gebleken dat een sociografisch-statistisch

bureau te Amersfoort zich bezig houdt met het inwinnen van gegevens
over de arbeidsmarkt-situatie regio Amersfoort.
Aan de cdtn van eenheden werd medewerking verzocht. De gevraagde ge-,
gevens zijn weliswaar ongeclassificeerd maar in totaliteit en/of samen-
hang kan dat gecalssificeerde gegevens opleveren b.v. de sterkte van
eenheden. De voorzitter stelt dat hieraan niet zondermeer moet worden
meegewerkt; s taf behandeling m-»b*t» richtlijnen in deze is in verge-
vorderd stadium.

e. Toegangsregeling NTC
NTC heeft een concept toegangsregeling geschreven. Sectie Teiligheid
heeft gebruik gemaakt van dit concept en heeft inmiddels een eigen
concept gereed liggen ter bespreking met NTC. Óók zal getracht vordea
het aantal soorten toegangs-bewijzen te reduceren tot een aanvaardbaar
minimum.



Notulen (vorige vergadering)

a. tekst; Blz 5 titel"BZB-rampenplan (NTC)"wijzigen in (NLC)
tweede alinea van de tekst achter NTC/NLC.
titel "Te kort aan S & G sloten bij de opleidings-
centra (CVKL)" wijzigen in (COKL).
blz 4 (b) tekst "onder-commandanten wijzigen in "onder-
commandant"

b. Inhoud en actie punten

(1) Vert 1LK stelt wederom de afkorting van het woord "veilig-
heid" ter discussie.
De voorzitter stelt dat op inmiddels gevraagde en verkregen
uitspraak van de Tac. Gom (HKS) niet meer kan worden terug-
gekomen en betreurt het eventueel toch gewoontegetrouw
hanteren van eigen afkortingen.

(2) Toegang tot BED objecten (NTC)
Op vraag van NTC m.b.t. pt2.b (6) werd nader uiteengezet
dat bedoelde vergadering inderdaad in mei 1982 heeft
plaats gevonden, evenwel in een andere samenstelling, waar-
bij NTC niet was vertegenwoordigd.

(3) Vernietiging van documenten d,m.v. verbranding(1LK)
ad pt 2b (5; Vertegenwoordigers van Sectie Veiligheid zetten
uiteen:
(a) Het onderwerp is momenteel nog in studie.
(b) Omtrent de vernietigingsnormen zal o.m. overeenkomst

van opvatting dienen te worden bereikt met Marid, Luid
en BVD.

(c) M.b.t. vernietigingsmogelijkheden zij opgemerkt dat dit
geen veiligheidszaak is en onder ander disciplineè
ressorteert; evenwel kan vanuit de veiligheidsinstantie
worden aangedrongen op oplossingen voor bestaande
problemen

(4) Rondvraag vorige vergadering

(a) Voorstel van NTC om een regeling vast te leggen ia het
vademecum betreffende " Het hengelen naar pistolen
door traliewerk ".
Be voorzitter verklaart dat het niet ia het vademecum
zal worden opgenomen, maar er zal getracht worden dit we
in de Cl-instruetie of andere veiligheida-instructie op
te laten neaea.

(b) Deelname aan de vierdaagse (NTC.)
Stelt als probleem dat er een duidelijke kwetsbaarheid*-
aspect aanwezig is v.w.b. de opslag en bewaking
wapens van deelnemers aan de vierdaagse,

actie NTC Vert NTC zal indeze met een voorstel komen*



(c) Signaleert onvoldoende beveiliging tijdens transport van
handvuurwapens (COKL)
Sectie Veiligheid: In de eerste opgave van wijziging richt-
lijnen Tredesbewaking BLS, die ons reeds is toegestuurd *ijn
de wijzigingen materieel en wapentransport verwerkt. Zal binnea-
kort worden uitgegeven.

(d) Signaleert dat de aanbiedingsbrief behorende bij de tweede
opgave van wijziging CI-instruotie/BLS niet juistwas geclas-
sificeerd. (COKL)

actie Nader: rektifikatie zal om registratie-technische redenen
Sectie Veiligheid niet plaats vinden.

(e) Medeneaen van geclassificeerde documenten (CVKL)
Deelt mede nadere richtlijnen van zijn commandant te hebben
ontvangen. Verwezen wordt naar vorige notulen. Discussie
gesloten.

Notulen gearresteerd

4. RONDVRAAG

Sectie
Veiligheid
b. Vert COKL

a. Vert NTC: Vraagt in hoeverre de studie gevorderd is v.w.b.
het "Aanvraagformulier toegangsbewijzen"
Dit zal gelijk met de totale toegangs-regeling
worden bekeken.
Signaleert dat er dpln door allerlei oorzaken
b.v. sociale-indicatie, medische-indieatie op
een functie geplaatst worden waarvoor een veilig-
heidsverklaring nodig is. Betrokkenen kunnen niet
aan het werk doordat de aanvraag en afdoenings-
procedure veiligheids-verklaring enige tijd vergt.
Van de zijde van Sectie Veiligheid is v.w„b. deze
personeels-en plaatsings-aangelegenheden geen op-
lossing voorhanden; aanbevolen zou kunnen worden,
in afwachting van aanvraag/verstrekking veiligheids-
machtiging, betrokkenen de "Verklaring van Bekend-
heid" te laten tekenen.
Toegang geestelijke verzorgers - Site wacht
Sectie Veiligheid gaat aocoord met de visie van
1LK n.l. dat geestelijke verzorgings-pcrsoneel
geen toegang krijgt tot de Site, alloen de c beeft
toegang.

5. SLUITING
De volgende vergadering wordt vastgesteld op donderdag 23
september 1982,aanvang 10.00 uur.
De voorzitter dankt een ieder voor zijn aanwezigheid en in-
breng in de discussies.

e. Vert 1LK:


