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1. Opening

Vz opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.
Er zijn diverse nieuw/e functionarissen gekomen en Vz stelt
eenieder aan elkaar voor. flBHBHHHH^ (HB2 Sie Vh)
is overgeplaatst en Vz stelt zijn opvolger voor,
Tevens is ̂ ffjfjfj^ aanwezig, daar hij Vz zal vervangen na
diens overplaatsing per 1-5-1984.

2. Notulen vorige .vergadering
a. Tekst

Blz l pt 2c Honingraadsleutelkastje veranderen in honingraad-
sleutelkastje.

b. Inhoud
Geen bemerkingen

3. Actiepunten vorige vergadering

a. Blz l pt 2d - concept sleutelregeling
Vz stelt voor dit op te nemen als agendapunt.

b. Blz l pt 4a - opgave foutief geclassificeerde documenten
Opgave feb/maart van NTC nog niet ontvangen. Andere onderen
kunnen ook een rapportage indienen bij Sie Vh.

c. Blz l pt 4b - inventarisatie verbrandingsovens
Is door G4/NTC opgestuurd naar PL/C. Sie Vh zou ook een
afschrift krijgen. Is nog niet gebeurd. Vz verzoekt alsnog
een afschrift.

d. Blz 2 pt 2c - Sleutelregeling NTC en pt 2d - Toegangsrege-
ling behandelen als aparte agendapunten.

e. Blz 2 pt 2f - grendelgeweren
Is in stafbehandeling bij OPN en DMKL.

f. Blz 3 pt 5b - IMO-regeling
Vz vraagt wanneer deze van kracht gaat worden.
Vert. CVKL deelt mee dat dit nog niet bekend is.
Is nog in studie.

g. Blz 3 pt 5b - blanco enveloppen
Vert. CVKL: de oude enveloppen (rechts stempel "Minis-
terie van Defensie") zijn vervallen, maar mogen worden opge-
bruikt; de nieuwe enveloppen zijn blanco. In LaO 80.004
code 85/28.2.2 staat hoe deze te gebruiken (afzenderstempel).

h. Blz 4 pt 6a - CWAO-regeling
Blijft gehandhaafd.

i. Blz 4 pt 6d - controle code-woorden
Zal over enige tijd plaatsvinden.

4. Agendapunt 1LK; G2-BVT
Vz: Via een telegram heeft 1LK een agendapunt ingebracht, nl:

de Cl-bijdrage aan de G2-BVT. Hoewel dit onderwerp niet
thuis hoort bij de Werpgroep Veiligheid zal Vz toch ant-
woord geven.
V.w.b. een Cl-bijdrage op NL-grondgebied moet verwezen
worden naar de "Kwetsbaarheidsanalyse NTC"; de daarin ver-
werkte dreigingsanalyse van INL-B is niet geheel concreet,
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want het zou anders "koffiedik" kijken zijn.
T. b. v. het completeren en het actueel houden van de
G2-BVT bij oplopende spanning en na uitbreken vijandelijk-
heden dient contact te worden onderhouden met 111 Cidet,
dat dan indien noodzakelijk evt. kan terugkoppelen op
Sie Vh.

5. Agendapunten Sie Vh;
a. Sleutel laserapparatuur

Uit bedrijfsveiligheidsoverwegingen is binnen 1LK beslo-
ten deze sleutel op te bergen in de wapenkamer. Sie Vh
heeft op dit moment geen argumenten dit te verbieden,
maar er moeten geen problemen komen.
Vermissingen, etc. w/orden niet beschouwd als een veiligheids-
incident en dienen niet als zodanig behandeld te worden.
BIB: In VO 1LK staat dat deze sleutel op dezelfde wijze
behandeld dient te worden als wapens en dient derhalve
in een speciale kast opgeborgen te worden in de wapen-
kamer.
Actiepunt 1LK.

b. Wijzigingen op Cl-Instructie
(l ) Toegangsregeling

(a) Sie Vh zou de uitgevende instantie worden van DTB'n als
het objecten betreft in NL én BRD. Dit wordt gewijzigd;
een DTB uitgegeven in NL geldt ook voor de objecten in
de BRD en andersom. Het DTB krijgt dezelfde status als
het mil paspoort.

(b) DTB wordt in principe uitgegeven aan defensiegebondenen.
Bij uitzondering aan niet-defensie-gebondenen. Hier is
toestemming van NTC voor nodig.
Voor defensie-gebondenen is het DTB geldig voor alle
Cl t/m C 4 objecten, voor niet-defensie-gebondenen is
dit beperkt.

(c) TTB is geldig voor max. 3 maanden met een verlenings-
duur van max. 3 maanden, uitgezonderd voor personeel,
dat gecontracteerd wordt door DGW&T (max. l jaar).

(d) Er zal t.z.t. een nieuw DTB en TTB worden uitgegeven.
(e) In het verleden was aan een DTB en TTB altijd een

veiligheidsonderzoek gekopppeld. Per 010484 dient
voor niet-defensie-gebondenen een veiligheidsonderzoek
verzocht te worden; indien werkzaamheden worden ver-
richt in A/B objecten, veiligheidszones, A/B of Cl
compartimenten. (Nader: de objectcommandant dient het
veiligheidsadvies te vragen aan het hem steunende Cidet),
Het aanvraagformulier DTB/TTB is gewijzigd (Lf 14097,
2e druk) en kan per 010484 al aangevraagd worden. Voor
contractanten van DGW&T geldt een ander Lf, dat thans
in druk is bij het IUB.

(f) Indien bij een end een vh-zöne is ingericht, moet ook
voldaan worden aan de voorwaarden: toepassing toegangs-
regeling en toepassing draagpas.

(g) Bezoekers dienen tot verkrijging van een bezoekerspas
of draagpas een geldig legitimatiebewijs in te leveren.
Dat moet wel onder bepaalde voorwaarden gebeuren;
noteren van
- soort legitimatiebewijs
- het nummer
- handtekening (bij inleveren en terugontvangst)»
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NTC is bezig een "bezoekersregistratielijst" te
maken om deze gegevens te noteren.

(h) Wat zijn bezoekers? Eenieder die toegang wenst tot
een object en niet beschikt over een voor dat object
geldig toegangsbewijs.

(i) Het kan voorkomen dat het ongewenst is bepaalde
bezoekers te registreren. Het niet registreren wordt
niet bepaald door de bezoeker zelf, maar door de
commandant van ehd, st of object. De regeling staat
omschreven in de Cl-Instr BLS.

(j) NLC + 1LK moeten ook een toegangsregeling maken voor
de BRD. Overleg met NTC in deze is gewenst.

(k) Sie Vh is momenteel bezig de mogelijkheid te bezien
van een interservice toegangsbewijs en een legiti-
matiebewijs voor burgerpersoneel van Defensie.
De KM staat thans terughoudend tegenover de invoering
van een interservice toegangsbewijs.

(1) Concept Toegangsregeling NTC. Vz reikt deze uit en
vraagt de aanwezigen commentaar in te leveren binnen
14 dagen na de vergadering. De regeling wordt l mei
van kracht.

(m) De LaO zal nog niet worden bijgesteld. De gewijzigde
regeling moet eerst in de praktijk getoetst worden.

(2) Gebruik tekstverwerker
(a) CVKL zal in de toekomst een demonstratie stralings-

onderzoek geven. Voorgesteld zal worden dat ook de
gebruikers daarbij aanwezig mogen zijn(o.a. de G2B'n
van de onderen BLS).
Hoofdstuk X Cl-Instr BLS behandeld dit onderwerp ook.

(b) Het is niet toegestaan gegevens met een classificatie
hoger dan CONFIDENTIEEL te verwerken. Zou die behoefte
er evenwel toch zijn, dan is daar toestemming voor
nodig van Sie Vh. In feite had betreffende st of ehd
een tempest goedgekeurd apparaat moeten aanvragen.
Overwogen kan worden om voor geclassificeerde gegevens
hoger dan CONFIDENTIEEL per grotere st b.v. één
tempest goedgekeurd apparaat aan te v ragen.Voorts
kan bij de planning van nieuwbouw een stralings-
vrije ruimte worden opgenomen.

(c) Bij deze wordt toestemming gegeven om t.a.v. be-
veiligingsbepalingen alleen bij de tekstverwerker
de daadwerkelijke classificatie te monteren.

(3) Melden van veiligheidsincidenten
(a) Aan de Cl-org

Vanaf het niveau van objectc, zelfst ehd dienen vei-
ligheidsincidenten gemeld te worden aan het Cidet.
De huidige UBMV van NTC is niet correct en zal worden
bijgesteld.

(b) In de commandolijn
De veiligheidsincidenten moeten ook gemeld worden aan
het Kabinet van BLS/LAS. De situatie is thans zo dat
de stroom van berichten, niet alleen zijnde veiligheids-
incidenten, daar niet meer bij te houden zijn.
Vooruitlopend op een nieuwe regeling van de Chef Kab
LAS mogen vanaf heden alleen ernstige incidenten of
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incidenten die de publiciteit kunnen halen nog tele-
fonisch gemeld worden. De schriftelijke melding dient
wel plaats te vinden,

(c) Meldingen 1LK aan NORTHAG/JCIS
MOD heeft geen verplichting aan IMORTHAG.1LK is een
assigned eenheid. Het is een aangelegenheid voor 1LK
zelf of meldingen zullen plaatsvinden.
De maandrapportage van Sie Vh wordt wel verzonden aan
ICIS.

(5) Sleutelregeling
Gebaseerd op de concept sleutelregeling van Sie Vh heeft
NTC een nieuwe regeling opgesteld, welke kan worden over-
genomen door de andere onderen van BLS.
Ver t. KMC: vorige vergadering niet aanwezig. Vraagt alsnog
een ex concept sleutelregeling. Had dit niet automatisch
bij het verslag vorige vergadering gevoegd kunnen worden?
Vz zegt toe hier in het vervolg op te letten.

c. (1) De veiligheidsverklaringen G en ZG zijn overdraagbaar»
Wordt door allen gedaan, behalve door KMC. Moet dit ook
gaan doen.

(2) Aanvraagprocedure veiliqheidsverklaringen vrijwillig
dienend personeel met mob-bestemming.

vraagt aandacht voor deze nieuwe pro-
cedure. In pfaktijk blijkt dat en van ehdn niet van
deze regeling op de hoogte zijn. Vragen nog steeds
aan voor vredesfuncties, terwijl betr. ook een mob-
functie heeft. De CPI houdt in de gaten of betr. de
juiste vh-verklaring heeft. Moet deze hoger worden,
stuurt CPI een brief aan betr. met verzoek tot in-
vulling van Staat van Inlichtingen. Praktijk wijst
uit dat hier fouten mee gemaakt worden. De brieven
zullen nu naar de ehdcn verstuurd worden met verzoek
deze aan betr. te doen toekomen.

d. Vert. 1LK
Bij oefn wordt personeel aangetrokken, die niet voldoen
aan de vereiste vh-normen. Het lukt echter niet de juiste
vh-machtiging op tijd te ontvangen. Is er geen andere
procedure mogelijk?
Vz: er wordt wel degelijk veel aan gedaan om achterstanden
weg te werken.
Vert. 1LK stelt voor i.p.v. een vh-machtiging betr. een
verklaring van bekendheid te laten tekenen en deze ver-
klaring bijv. 5 jaar op te slaan.
fBHHHHHĵ  Sie Vh moet bekijken of betr. mee kan
doen aani oefh of niet en of er een onderzoek naar betr.
moet plaatsvinden. Bij bezwaar wordt meteen het odl ge-
informeerd. Zal verder besproken worden tussen Bur B2 en
1LK vóór de a.s. vergadering.

e. Vert. 1LK
Vóór het aangaan van een dienstverband (welke dan ook;
burger of militair) bij defensie moet een vh-onderzoek
gehouden worden en dit moet blijven gelden tot het tegen-
deel bewezen wordt.
Vz: vóór het aangaan van een dienstverband een onderzoek
houden is niet doenlijk. Het nieuwe formulier (Staat van
Inlichtingen) moet ingevuld worden.



Er komen nog speciale richtlijnen hierover.
Vert. SMID:
een onderzoek houden vóóraf is verboden. Pas indien het
om een vertrouwensfunctie gaat, mag dat wel.

f. OVG/NTC
NTC heeft in overleg met Sie Vh, de NTC en de BLS besloten
de OVG op te richten om een oneigenlijke taak van de Cl,
het appreciëren van objecten, over te nemen. De OVG gaat
adviezen geven op infrastructureel gebied.
In de loop van 1984 zal begonnen worden met de overdracht.
Met de objectc zal worden doorgesproken wanneer het
object is overgenomen door de OVG. Geldt dus alleen voor
de infrastructuur.
De OVG zal bestaan uit 5 aoo'n, waarvan l als hoofd en
4 rayon-aoo'n; ̂ ÊÊÊffjÊÊÊ^ heeft het commando betreffende
de instructie.
NTC zal hieromtrent nog een brief doen uitgaan.

g. Kwetsbare ehdn
In Cl-Instructie is een bijlage opgenomen, betreffende
een opsomming van die ehdn, die worden aangemerkt als
kwetsbaar en waar geen gesignaleerden mogen werken.
In overleg met de Werkgroep Veiligheid werd besloten
de staven van de onderen van BLS te voegen op deze lijst.

h. KMC is momenteel bezig met een geleidebewijs geclassi-
ficeerde documenten, wat later een Lf moet worden.
Is een goede zaak. Confidentieel is geen noodzaak.
Vert. NLC: Heeft de Klu niet al zo'n formulier?
Vert. COKL: Waar staat omschreven dat ZG en CTS doen
niet per helicopter vervoerd mogen worden?
Vz: staat omschreven in o.a. CM(15)55(Final)en is thans
in stafbehandeling bij de Siè Vh.

i. Europese verkiezingen
Brief aan NTC hieromtrent was goed bedoeld, maar door omstan-
digheden is de stafbehandeling binnen de LAS niet geheel correct
gelopen. De Minister heeft bepaald dat op kazernes en stem-
bureaus kunnen inrichten. Zijn er meer dan 1200 stemmers,
dan geen omwonenden laten stemmen. Zijn er minder dan
1200, kan de kazc i.o.m. PMC de mogelijkheid openhouden
dat omwonenden ook gebruik kunnen maken van het stembureau
op de kazerne. De gebruikers, burger of mil. moeten onge-
legitimeerd toegang verkrijgen. LAS/PERS heeft inmiddels
een nieuwe brief opgesteld, die wat meer duidelijkheid verschaft.

6. Rondvraag
a. 1LK

(1) Oefenclassificaties op vbdapp niet doorvoeren, maar de
eigenlijke classificatie, desnoods gecombineerd met een
code.
Vz: indien de oefenclassificatie niet geoefend wordt,
maakt men de problemen met de app niet kenbaar. Deze pro-
cedure moet blijven bestaan.

(2) Bij oefeningen in bepaalde gevechtsvormen verandert de
tactische situatie zodanig snel, dat het de vraag is
of de classificatie van het bericht teniet wordt gedaan
door die snelle veranderingen.
Vz stelt dat de opsteller van het bericht bepaald wat de
classificatie is en dat een evt. merking "tactisch" onjuist
is.
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(3) Is het zinvol om op het meldingskaartje SOXMIS het
telefoonnummer te vermelden? Alle andere landen heb-
ben dat ook.
Vz: voorstel van wijziging indienen bij het IUB.(actie UK)

b. NTC
Een bedrijfsarts 124 BOS-depot heeft op bedrijfsveiligheid-
gebied nogal wat onvolkomendheden geconstateerd en heeft
dat nu op schrift gezet. Betr. wil dat aan zijn collega's
doorsturen en heeft NTC om toestemming gevraagd.
Vz krijgt ex overhandigd ter beantwoording van deze vraag.

7. Sluiting
De volgende vergadering wordt vastgesteld op 6 september 1984
aanvang 10.30 uur.
Vz sluit de vergadering te 12.55 uur en dankt alle aanwezigen
voor hun inbreng.




