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

24 maart 1983 gehouden vergadering van de

werkgroep Veiligheid.

2. De volgende vergadering zal bij de Sectie

Veiligheid plaats vinden op 9 juni 1983.

Aanvang : 10.30 uur

Locatie : gebouw 245

Adres i Oude Waalsdorperweg 25 - 35

Plaats : 's-Gravenhage

3. Ik verzoek U agendapunten schriftelijk ken-

baar te maken voor 2^ mei 1983 en ü bij

de vergadering wederom te doen vertegenwoordi-

gen.

DE VOORZITTER VAN DE WERKGRC
VEILIGHEID
DE MAJOOR

Deze brief kan zonder bijlage gedeclassificeerd
worden tot Dienstgeheim.



Verzendlijst behorende bij brief nr CI/105/F/fBMÈ dd 19 april 198J

AAN: Commandant 1 Legerkorps

Nationaal Territoriaal Commandant

Nationaal Logistiek Commandant

Commandant Commando Verbindingen KL

Commandant Commando Opleidingen KL

Commandant Geneeskundig Commandant KL

Commandant Korps Mobiele Colonnes

Commandant School Militaire Inlichtingendienst
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VERSLAG 318 VERGADERING WERKGROEP VEILIGHEID d.d. 24 maart 1985

DEELNEMERS:

en verder in alphabetische volgorde:

Sectie Veiligheid (Vo<
zitter)

Sectie Veiligheid

CVKL

Sectie Veiligheid

Sectie Veiligheid (se<

SMID

NLC

COKL

KMC

NT C

Sectie Veiligheid

1LK

GCKL

Sectie Veiligheid

KMC



1. Opening

De voorzitter opent de vergadering met een woord_van welkom in het

2. Mededelingen

In stafbehandeling is een nieuwe toegangsregeling KL, welke na ver-
werking dit jaar zal worden uitgegeven als deel van de Cl-instructie
BLS.

3. Notuleren; (vorige vergadering)

a. tekst:

wijzigen

Vert CVKLi

(1) pt 3.a. het woord "alinea" wijzigen in "regel".

(2) pag 1 en 2:
in

b. inhoud;

: (1) P"t 3.a. uiteindelijk voorstel IMO-regeling zal niet van
kracht worden in december/983» maarin januari 1984*

Sectie
Veiligheid: (2) pt 4.b. wijziging Cl-instructie BLS is in behandeling.

Vert KMC:

Sectie
Veiligheid:

(3) stelt nogmaals het probleem aan de orde v.w.b. pt 4«c. nl.
het kennis nemen van geclassificeerde gegevens door
functionarissen van burgerinstanties.

De verantwoordelijkheden liggen bij de te bezoeken in-
stanties, welke het betreffende machtigingsniveau be-
paalt.
De BVA van het betreffende Ministerie dient voor de
vereiste machtiging zorg te dragen.

Sectie
Veiligheid: (4) pt 4»f» er is een nieuwe regeling in voorbereiding.

Voorlopig wordt de oude regeling gehandhaafd.

Vert KMC; (5) Pt 5 «b. de problemen m.b.t. het verkrijgen van S&G-
sloten zijn opgelost.

Notulen gearresteerd

4. Agendapunten

a. Plaatsing niet gescreende dpi miln op kwetsbare functies

(1) Bij de eenheden van de KL komt het nogal eensvoor dat dpi
miln van hun organieke, niet kwetsbare functie worden ontheven
(wegens bv. medische mutatie, sociale indicatie) en vervolgens
worden geplaats op een al of niet organieke kwetsbare functie,
zonder onderworpen te zijn aan een veiligheidsonderzoek.
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Enige voorbeelden hiervan zijn van de Juridische mede-
werkers van o.a. brig 31, tekenaars bij Sectie 5 etc.

(2) Indien kennis wordt genomen van geclassificeerde gegevens
moet een veiligheidsmachtiging worden aangevraagd.
Indien daarintagen geen kennis wordt genomen van geclas-
sificeerde gegevens, maar wel van kwetsbare gegevens zoals
gevoelige persoonsgegevens moet geen veiligheidsrgachtiging
worden aangevraagd, maar moet met een begeleidend schrijven
aan het betreffende CI-Detachement om een veiligheidsonder-
zoek verzocht worden.
Het veiligheidsonderzoek is dus niet gekoppeld aan een veilig-
heidsmachtiging.

b. Gryptozaken

Vert 1LK: Stelt dat OTAS wijziging 19 afdva v.w.b. het opvoeren van
twee crypto-deelneming niet accoord is bevonden.

Sectie
Veiligheid Voorstellen wijziging OTAS v.w.b. crypto-deelnemers is een

verantwoordelijkheid van CVKL, het niet accoord gaan met het
wijzigingsvoorstel heeft als oorzaak de huidige crypto middelen;
indien in de loop van dit jaar nieuwe apparaten wordt verkregen,
zal CVKL het voorstel opnieuw bezien.

c. Vaststellen machtigingshoogte mob-personeel

(1) De eenheden krijgen een computerli jst gesignaleerden «•
veiligheidsgemachtigden, waarop het machtigingsniveau
staat aangegeven.

(2) V.w.b. mob-personeel vrijwillig dienenden kan bij de
commandant, waarbij betrokkene"*vredestijd in onderhoud
is gesteld, het machtigingsniveau worden opgevraagd,

($) Bij de CPI kan eveneens nagegaan worden wat de hoogte van
het machtigingsniveau is, nl telefoonnummers: 033-638622,
tst: 2687 - voor individuele gevallen, tst: 3588 - voor
massa gevallen.
Wanneer blijkt dat er zich toch nog problemen voordoen kunt
U hiervoor terecht bij de 4HBlB0IBBiB|M Sectie Veiligheid
Tel: 070-733364. '~

d. Bij de oefening Wintex 1983 is geconstateerd dat er eigenhandig
veiligheidsmachtigingen werden uitgeschreven. Deze procedure
is onjuist, hiervoor dient de verklaring van bekendheid

Vert 1LK: maakt kenbaar dat er behoefte is aan het splitsen van de ..lijst
gesignaleerden en veiligheids-gemaohtigden.

Sectie
Veiligheid:heeft reeds bij herhaling aangedrongen om het veiligheidsmachtig

ingügegeven niet op de lijst te print«ti., maar een print te
krijgen op de OAL.

'~ (CPI) heeft toegezegd het dit jaar nog te regelen.
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5. Rondvraag

a. Vert 1LK:

Sectie
Veiligheid:

b. Vert COKL:

c.

Sectie
Veiligheid:

Meldt het bestaan van een soort verbrandingsoven die
afgesloten kan worden waarbij toezicht tijdens de
verbranding niet nodig is.

De NTC is thans bezig de behoefte aan verbrandings-
ovens te inventariseren.
Tevens zal worden bekeken hoe deze ovens in de toe-
komst geconstrueerd moeten worden.

Vraagt hoe te handelen met veiligheidsverklaring
van dpln die bij een eenheid op een functie geplaatst
worden waarvoor de verstrekte veiligheidsverklaring
niet meer nodig is.

De veiligheidsverklaringen bij de desbetreffende
eenheid aanhouden tot datum klein c.q. groot-verlof,
daarna opsturen naar de CPI-Amersfoort.

Vert NLC (l) Meldt dat er meerdere toegangs c.q.. legitimatie-
bewijzen worden uitgedeeld door IGDKL en Sociale
Dienst.
De Vert COKL heeft dit zelfde gesignaleerd bij mensen
van de civiele vakopleiding.

Aktie
Sectie
Veiligheid: Het heeft de aandacht van Sectie Veiligheid.

(2) Vraagt om de mogelijkheid van het aanbrengen van
elco nummers op voertuigen.

Sectie
Veiligheid: I.v.m. herkening is dit niet mogelijk.

(3) Hoe te handelen wanneer een verzegelde enveloppe door d
wordt afgewezen vanwege gedeeltelijk gebroken
zijn van een lak zege l'.

Sectie
Veiligheid! Verwijst naar VS 2-1111, art 13, richtlijnen D en J,

waarbij gesteld moet worden dat mogelijk richtlijn^J
niet geheel duidelijk is.
Vooruitlopend op een toekomstige wijziging van VS 2-11'
in richtlijn J moet aan het gestelde: van "de "buiten-
enveloppe" .... tot.... "13 D" toegevoegd worden: "(ve:
ding via PTT)".

6. Sluiting

De volgende vergadering wordt vastgesteld op 9 juni 1983»
aanvang 10.30 uur.
De voorzitter dankt een ieder voor zijn aanwezigheid en inbreng
in de discussies.


