
MINISTERIE VAN DEFENSIE
LANDMACHTSTAF
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Afdeling / Sectie:
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Men wordt verzocht bij b«anrA'cc«3ing datum en
nummer van deze brief nauwkeurig te vermelden
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Zie verzendlijst

bijlagen: 1 (één)

uw brief van uw kenmerk ons nummer 0006^37/0003751 /

onderwerp: Werkgroep. Veiligheid 's-Gravehhage. 22 oktober 1986

1. Hierbij bied ik U het verslag aan van de op ̂ -9-1986
gehouden vergadering van de werkgroep veiligheid.

2. De volgende vergadering zal plaats vinden op donderdag
4-12-1986 bij het KMC

Aanvang : 10.00 uur
Locatie : Kamp Crailo Verg.zaal O.O.Mess
Adres : Araersfoortsestraatweg '111
Plaats : BusBum/HilverBian

3« Ik verzoek U agendapunten schriftelijk kenbaar te maken vóór
2̂ -11-1986 en U bij de vergadering wederom te doen vertegen-
woordigen.

AFQ.I/V
£M£ VEIL.

000643-7,
DE VI



SECTIE VEILIGHEID '.
Classificatie: ')

Merking: ')

CLAS/3L5 Afd. I V

OKI. tëüS

'ƒ

ONDERWERP: \  \  \  '• \  ,  - 1 \ \lex£Xoi.c\v c\c3u^e_r óna \AJ£k-U.a. V-oe.P M^V^CO, K<sx<±

Achtereenvolgend
naar:

Hoofd

Piv-Hoofd

Secretaresse

HOTI

HOT II

HB1

•B1.1

-B1.2

-81. 3

-B1.4

HB2

-B2.1

-B2.2

HB3

-B3.1 .— -^ Èy «j»_

-83,2

-B3.3

-B3.4

HB4
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Aldoenmg uiterlijk op:

3it stuk mag alleen via B3.1 aan de
volgende behandelaar worden aan-
geboden.
De ruimte hier onder vrijlaten voot
aant. van de secretarie.

)
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Verniötigsn in:

') Doorhalen vrat. niet van toepassing is.
V = Volgorde behandelaars A = Aantekening binnenzijde

Aantekeningen behandelaars
aan ommezijde



303TIE VEILIGHEID

en verder in alfabetische volgorde:

Sectie Veiligheid
(Voorzitter)

Sectie Veiligheid
CVKL
NIC
GKMG
Sectie Veiligheid (secr)
COKL
1LK
SSOV/CVKL
QCKL
SMID
NTC
Sectie Veiligheid
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3-86 iooxmis-régeling

RMVKL

ACTIE

1NLB

INLB
HTC
1LK

REFERTE STAND VAN ZAKEN

verslag 'H/4-2 in behandeling
verg **" "-vï"""? ••- • - •* ,

verslag k2 in behandeling



OPENING

Vz opent de vergadering en heet iedereen welkom.

.;2. NOTULEN VORIGE VERGADERING ' •

a. Actiepunten

Ï-&6 Inventarisatie verbraridingsoyens

Vert INL/B.J de inventarisatie die door KTC is opgemaakt ligt ter afdoening bij
LaS/Plannen en heeft daar i.v.m. budgetaire overwegingen een zeer lage prioriteit*3-36 Soxmiŝ kaartjes

Vz: n.a.v recente vragen m.b.t. de 1Lk-regeling (en instr) inzake het melden
cq signaleren van Soxmis-voertuigen of functionarissen, is de procedure opnieuw
in stafbehandeling genomen. De Soxmis regeling is gerelateerd aan de regeling
van BAQR en zal als zodanig moeten worden getoetst, o.m. aan het Nato Status-,verdrag.

^-86 RMVKL

Vz: genoemd actiept v/ordt onder pt 7 van de agenda behandeld,
b. Tekst -t- inhoud

bla 02 pt jjb Mededelingen voorzitter:
Vert 1LK: de besch.van DPKL dd 25-10-1986 mz de besch. van DPKL dd 2%-JCblz 05 pt 5 Wijziging Sign.Regeling
Vert NLG: 7e regel getacheerd mz gedetacheerd.
Notulen gearresteerd.

5. MEDEDELINGEN VOORZITTER

a. Vz verzoekt i.v.m. de toename van diefstal - het fenomeen van de kleine criminaliteit
nogmaals te komen tot een regiem waarbij zoveel mogelijk wordt vermeden dat geld/ .
geldwaardige papieren of anderszins aantrekkelijke artikelen worden opgeborgen in
combinatie met of gebruik making van geclassificeerde opbergmiddelen»

b. Vz deelt mede dat de situatie op het gebied van de dreiging rustig is. Geen bijzon- .
dere activiteiten op het gebied van spionage/sabotage tegen de KL worden waargenomen,
ook op het gebied van het terrorisme zijn er geen aanwijzingen dat er acties ia* voorbereiding zijn. tegen de KL.

* Vz vestigt de aandacht op de komende vredesweek in sept '86 alsmede op het bezoek
van het op oefening zijnde Jïato-Smaldeel aan Amsterdam»

c. Vz verzoekt de vert van G2-NLC, G2-1LK en G2-NTC na de verg '*ea petit comité" bij
elkaar te komen om te spreken over het onderwerp dat door NLG ie opgebracht nl.
de behoefte bepaling die moet leiden tot het samenstellen in de OTAS-NLC van eensectie G2 v.w.b. daarin het element B. .

d. Vz deelt mede dat bij de PTT het voornemen bestaat om te komen tot privatisering.
De PTT stelt zich voor om per 1-1-1989 een privé bedrijf te zijn» In d« verbindinge-
operationele sfeer - zowel in vredes als tijdens oplopende spanning en in oorloge—
tijd - zullen wij afhankelijk zijn van de PTT infrastructuur en services om oaz& ;
verbindingeactiviteit te kunnen blijven verrichten. Ook op het terrein van veiligheid
zijn er een aantal dingen waarbij we afhankelijk zijn van de medewerking van de PTT» '
Als de PTT geprivatiseerd wordt,aullen evt. mogelijkheden die we nu hebben t.a.v» ''-..'
de PIT vervallen. Dit hebben we inmiddels voorgelegd aan de Secretaris-Generaal*
De S/S heeft gereageerd op dit fenomeen en heeft verzocht daarover een fiche teschrijven voor het BCVD»

-02-



e. Vz deelt mede dat de huidige drie militaire inlichtingen diensten - op toezegging
van de voormalige minister van defensie aan de Tweede Kamer, gedaan ter gelegenheid
van de behandeling van het Wetsontwerp op de I&V-diensten - v/orden geïntegreerd
tot één dienst m.i.v. 1-1-198?.
Welke vorm de beoogde integratie ook aanneemtt de CI-steun door de Cidetn/Ciplgn
aan de staven en ehdn van de KL blijft uiteraard gegarandeerd.
Per 1-1-1986 is als Hoofd MID benoemd de,

BRIEFING "DREIGING TEGEN VEILIGHEID - KL»

Vz draagt de presentatie voor zoals gehouden op de BLS-Cn-vergadering dd 16-6-1986
met als onderwerp "Dreiging tegen de Koninklijke Landmacht".

BMVKL

Vert INL/B: om praktische problemen te voorkomen en verwarring bij de onderen te ver-
mijden blijft op dit moment de Cl-Instr bestaan, echter in een versneld tempo zal de
huidige Cl-Instr aangepast worden (wijzigingen op hoofdstukken).
Daarna zal de RMVKL in zijn geheel ingevoerd worden. Op dat moment zal de huidige CI-
Instr zijn vervallen en zal de RMVKL van kracht zijn»
De RMVKL wordt verzonden door de Sectie Veiligheid aan de onderen die dan zelf zorg
dienen te dragen voor de verspreiding in hun ressort»
De leden wordt verzocht tot een inventarisatie te komen van de aantallen en deze bekend
te stellen aan de vert INL/B van de Werkgroep.
Vz: uitvoeringsbepalingen, uit te geven in kleur-schema, is niet haalbaar.
Vert INL/B reikt het door G3 1LK ingediende concept nieuw Hoofdstuk zijnde "Aanwijzingen
voor oefening en verkenningen in Binnen en Buitenland" uit aan de leden in de Werkgroep
met verzoek dit stuk al of niet van commentaar terug te sturen voor 1-10-1986»
Daarna kan het uitgegeven worden als hoofdstuk in de RMVKL, nu nog Cl-Instr BLS.
Eén bemerking wb genoemd stuk nl, in bijl I pt 12 "Houding tov de bevolking" dit punt

. doorhalen ivra een redactionele fout.
Vz: een concrete termijn waarbinnen de RMVKL geproduceerd kan worden is nog niet toe
te zeggen.

6.; RONDVRAAS V .

a» vert NLC :

N*a.v. het beveiligingsrapport dat verschenen is ivm de geautomatiseerde apparatuur
in het bijzonder de beleidsnota hierover»
1e er wordt aangegeven dat er Filters geplaatst moeten worden bij apparatuur (computers?
ivm straling: niet aangegeven wordt waar te bestellen, bij welke firma e.d.
2e het plaatsen van tussenstukken van de verwanningspijpen» aangegeven wordt bij de ;
ingang van de stookruimten: niet aangegeven Hoe?
Vz: nav een behandeling in de Chefs van Staven verg is aangegeven wat de stafbehande-
ling is en hoe uiteindelijk, wanneer beleidsstandpunten ssijn geformuleea%df de publi-
catie ervan zou moeten plaats vinden. Er is gesuggereerd dat er bijv. een supplement
KOU kunnen ontstaan op het VGVK 23 of de RMVKL»

b» vert GCKL ;

de BLS heeft er een nieuw commando., bi jgekregen nl, het "Geneeskundig Comiaando Krijgs-
macht" onder commando van; _
Het GGKL blijft voorlopig nog ale cöftmaxuïö gehandhaafd,

c* V e t L K . s

(1) Er ligt een voorstel om beroepspersoneel bij eedsaflegging op een eerder
te onderwerpen aan een veiligheidsonderzoek, dan waaneer aij de veiligheidsraöch»
tiging daadwerkali;fk nodig hebben, m.a.w. dat al het beroepsperaoae^l en het



(2)

daarmee gelijkgestelde personeel in principe de machtiging (22) hebben van huis
uit.
Vz: Waardering voor depositieve inbreng m.b.t. dese materie door vert 1Ik.
Het vh-"Onderzoeken gebeuren is een materie waarbij met fonnele regelgevingen
rekening moet worden gehouden, o.a. AMAR/ARAR en de terzake geldende
Beschikkingen (Biza en Mindef). B,v. een vh-onderzoek dient gerelateerd te
zijn aan de te bekleden functie.

Daarnaast is er binnen 1LK een actie ondernomen of niet een vermindering kan
worden bereikt van het aantal machtigingen zowel in aantal als in hoogte.
Het resultaat is dat er vwb de screeningsniveaux verminderd kan worden in
zowel aantal als in hoogte. :

7- SLUITING

Vg sluit onder dankzegging voor de inbreng de vergadering. De volgende vergadering
wordt vastgesteld op 4-12-1986, aanvang 10.00 uur.
Plaats van de vergadering KMC Bussum/Hilversuja Kamp Crailo Verg.zaal O.O.Mess.



Verzendlijst behorende bij brief nr, 0006*t37/0003751 /CONF dd 22-10-1986

AANu-Gommandant 1e legerkorps

Nationaal Territoriaal Commandant

Commandant Nationaal Logistiek Commando

Commandant Commando Verbindingen KL

Commandant Commando Opleiding KL

Commandant Geneeskundig Commando KL

Commandant Commando Korps Mobiele Colonnes

Commandant School Militaire Inlichtingendienst

Landmachtstaf SSOV

Hoof d Inlichtingen en Veiligheid



Verzendlijst behorende bij brief nr.

AAN: Commandant 1e legerkorps

Nationaal Territoriaal Commandant

Commandant Nationaal Logistiek Commando

Commandant Commando Verbindingen KL

Commandant Commando Opleiding KL

Commandant Geneeskundig Commando KL

Commandant Commando fforps Mobiele Colonnes

Commandant School Militaire Inlichtingendienst
Landmachtstaf SSOV

Hoofd Inlichtingen en Veiligheid
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1.. OPENING

Vz opent de vergadering en heet iedereen welkom,

2. NOTULEN VORIGE VEBSADEHINS

a. Actiepunten
1-86 Inventarisatie verbrandingsovens

Vert INL/Ë: de inventarisatie die door NTC is opgemaakt ligt ter afdoening bij
LaS/Plannen en heeft daar i.v.m. budgetaire overwegingen een zeer lage prioriteit.

3-86 _Spxmis-kaartjes i />, j. f, #4 f^ï.- ï?-*s^;£ (<*\ ••;«*.*<%-'
Vz: n.a.v recente vragën\VïW«b(̂ iet melden cq signaleren van Soxraie-voertuigen
of functionarissen̂  is de procedure van-Jwuidelea-opnieuw in staf behandeling
genomen. De Soxmis regeling is gerelateerd aan de regeling van de—Sjgeïs
**̂ * J* '•?'•' ^'^-f 'Jl 'S t°1 "S ^ '" • J: J / - ' ' • " ' /

i\MVKL ^ *" f/ ' * ' •' ' '"' •'•'••<•-•'>•'
Vzf genoemd actiept wordt onder pt 7 van de agenda behandeld.

b» gekat + inhoud
blz 02 pt ?b Mededelingen voorzitter:

» Vert 1LK: de besch.van DPKL dd 25-10-1986 mz de besch. van DPKL dd 25-10-1985
blz 05 pt 5 Wijziging Sign.Regeling
Vert NLC: 7e regel getacheerd mz gedetacheerd.
Notulen gearresteerd.

3. MEDEDELINGEN VOOSZITTER

a. Vz verzoekt i.v.m. de toename van diefstal - het fenomeen van de kleine criminaliteit •-'
nogmaals te komen tot een regiem waarbij zoveel mogelijk wordt vermeden dat geld/

^ geldwaardige papieren of anderszin^B aantrekkelijke artikelen worden opgeborgen in
K combinatie met of gebruik making van geclassificeerde opberg middelen*

b. Vz deelt mede dat de situatie op het gebied van de dreiging rustig is* Geen bijzondere
activiteiten op het gebied van spionage/sabotage tegen de KL worden waargenomen, pok
op het gebied van het terrorisme zijn er geen aanwijzigingen dat er acties in voorbe-
reiding zijn tegen de KL
Vz vestigt de aandacht op de komende vredesweek in sept '86 alsmede op het bezoek
van het op oefening zijnde Nato-Smaldeel aan Amsterdam. »

& *
c. Vz verzoekt de vert van 02 NLC; G2 1LK en 02 NTC na de verg £n petit comité bij

elkaar te komen om te spreken over het onderwerp^at door NLC is opgebracht nl«.
de behoefte bepaling die moet leiden tot het samenstellen es$*t&&ek in de OIAS^van
een sectie 62 ae-t=asffife daarin) «e& a|4»üag\ bA-j • de'lftvfi&'g NLc.

v.f.fc. ^t^~iü^^&&è~.fj • •'•-.-..
d* Vz deelt mede dat bij de PTT het voornemen bestaat on te konen tot privatisering.

De PIT stelt zich voor om per 1-1-1989 een privé bedrijf te zijn. In de verbifliiings-;
operationele sfeer ~ zowel in vredea eih tijdens oplopende spanning en in oorlogstijd «*
zullen wij afhankelijk zijn van de PTT infrastructuur en services oa onze verbindingS'»
activiteit te kunnen blijven verrichten.Ook op het terrein van veiligheid zijner; :' ,'
een aantal dingen waarvan we afhankelijk zijn yan de medewerking van:de PTTi,„.'y>-:
Als de PTT geprivatiseerd wordt da» aullen ̂ "mogelijkheden die we nu hebbén :JL':-
de PTT vervallen. Dit hebben we inmiddels voorgelegd aan de

De SG heeft gereageerd
aee daarover een fiche te schrijven voor ̂ MH* BCVD. S

Vz deelt mede dat de huidige d£ie militairê  inlichtingen diensteauop toi
de voormalige minister van defensie «te>4taM»«x>. aan de Tweede Kamer gedaan •
heid van de behandeling van het Wetsontwerp op de
worden geint̂ egeerd tot één dienst ffl.i,v0 1-1-198?.

iâ Hrtrt«*è3aÉ§vriS.'H*^~~ ':.••; '"Asrt̂ iW~M;'*i
•• .'--ï-1 Af^Kf'V'i-^jy

-«atï̂ otuj?eï«l:eerM'vair»̂ ir1
<M£&£î âtf«R3£!!ËBe«3«d»

, , ,
'"'"***"?***•

€̂i*p
.v,,,0»Ü̂ I
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1. OPENING

Vz opent de vergadering en heet iedereen x̂ elkom.

2. NOTULEN VORIGE VERGADERING

a. Actiepunten
1-o6 Inventarisatie yerbrandingsoyens

Vert INL/B: deinventarisatie die door NTC is opgemaakt ligt ter afdoening bij
LaS/Plannen en heeft daar i.v.m» budgetaire overwegingen een zeer lage prioriteit.

3-86 SoxmiB-kaartJes
Vzj n.a.v recente vragen v .w.b het melden cq signaleren van SoxraiB-voertuigen
of functionarissen̂  is de procedure van handelen opnieuw in stafbehandeling
genomen. De Soxmis regeling is gerelateerd aan de regeling van de Engelsen.

4-86 RMVKL
Vz: genoemd actiept wordt onder pt ? van de agenda behandeld.

b. Tekst + inhoud
blz 02 pt 3b Mededelingen voorzitter!

fe Vert 1LK: de besch.van DPKL dd 25-10-1986 mz de besch. van DPKL dd 25-10-1935
~ blz 05 pt 5 Wijziging Sign.Regeling

Vert NLC s 7e regel getacheerd mz gedetacheerd.

Notulen gearresteerd.

3. MEDEDELINGEN VOORZITTER

a. Vz:verzoekt i.v.m. de toename van diefstal - het fenomeen van de kleine criminaliteit -
nogmaals te komen tot een regiem waarbij zoveel mogelijk wordt vermeden dat geld/
geldwaardige papieren of andersziiids aantrekkelijke artikelen v/orden opgeborgen in
combinatie met of gebruik making van geclassificeerde opberg middelen.

b. Vz deelt mede dat de situtitie op het gebied van de dreiging rustig is. Geen bijzondere
activiteiten op het gebied van spionage/sabotage tegen de KL worden waargenomen, ook
op het gebied van het terrorisme zijn er geen aanv/ijzigingen dat er acties in voorbe-
reiding zijn tegen de KL
Vz vestigt de aandacht op de komende vredesweek in sept '86 alemede op het bezoek
van het op oefening zijnde Nato-Smaldeel aan Amsterdam.

c. Vz verzoekt de vert van G2 NLC; G2 1LK en G2 NTC na de verg in petit comité bij
elkaar te komen om te spreken over het onderwerp wat door NLC is opgebracht nl
de behoefte bepaling die moet leiden tot het samenstellen organiek in de OTAS van
een sectie G2 met name daarin een afdeling B bij de NLC.

d. Vz deelt mede dat bij de ITT het voornemen bestaat om te komen tot privatisering.
Dé PTT stelt zich voor om per 1-1-1989 een privé bedrijf te zijn» In de verbindings-
operationele sfeer - zov/el in vredes aï tijdens oplopende spanning en in oorlogstijd -
zullen wij afhankelijk zijn v&n de PTT infrastructuur en services om onze verbindings-
activiteit te kunnen blijven verrichten.Ook op het terrein van veiligheid zijn er
een aantal dingen waarvan we afhankelijk zijn van de medewerking van de PTT.
Ala de PIT? geprivatiseerd wordt dan zullen de mogelijkheden die v/e nu hebben t.a.v
de PTT vervallen. Dit hebben we inmiddels voorgelegd aan de Secretaris-Generaal

Ds SG heeft gereageerd op het hem mondeling aandragen van dit fenomeen, heeft verzocht
om daarovor een fiche te schrijven voor zijn BCVD. Genoemd fiche is in behandeling.

Vz deelt mede dat de huidige d£ie militaire inlichtingen diensten op toezegging van
de voormalige miniater van defensie de Ruiter aan de Tweede Kamer gedaan ter gelegen-
heid van de behandeling van het Wetsontwerp op de I&V-diensten^dat deze diensten
worden geintregeerd tot één dienst m.i*v. 1-1-1987-
Hef voorstel v/at inhoud een aanzet tot de nieuwe structurering van de HID + de taak
omechrijving van het nieuwe Hoofd MID is geauthoriseerd.

«02-



Per 1_9-1986 is benoemd het nieuwe Hoofd MID de Brigade-Generaal

BRIEFING "DREIGING TEGEN VEILIGHEID - KL"

Vz leest inhoudelijk voor de presentatie zoals gehouden op de BLS-vergadering dd
16-6-1986 met als onderwerp "Dreiging tegen de Koninklijke Landmacht".

5. RMVKL

Vert INL/B: om problemen te voorkomen en verwarring bij de O.Cdt'n blijft op dit
moment de Cl-Instr bestaan naast de bestaande UBMVt echter in een versneld tempo
zal de huidige Cl-Instr aangepast worden.
Daarna zal de RKVKL in zijn geheel ingevoerd worden op dat moment aal de huidige CI-
Instr zijn vervallen en zal de RMVKL van«kracht zijn.
De RMVKL wordt verzonden door de Sectie Veiligheid aan de O.Cdt'n die dan zelf zorg
dienen te dragen voor de verspreiding in hun ressort»
U wordt verzocht tot een inventarisatie te komen van de aantallen en deze bekend te
stellen aan de vert INL/B van de Werkgroep.
Vz: uitvoeringsbepalingen uitgegeven in kleur-schema is niet haalbaar»
Vert ÏNL/k reikt het door G2 ILK ingediende concept nieuw Hoofdstuk zijnde "Aanwijzingen
voor oefening en verkenningen in Binnen en Buitenland" uit aan de vert in de Werkgroep
inet verzoek dit stuk al of niet van commentaar terug te sturen voor 1-10—1986.
Daarna kan het uitgegeven worden als hoofdstuk in de RMVKL nu nog CI-Instr.BLS.
Eén bemerking vwb genoemd stuk nl in bijl l pt 12 "Houding tov de bevolking" dit punt
doorhalen ivm een redactionele fout.
Vz: een concrete termijn waarbinnen de RMVKL geproduceerd kan worden is nog niet toe te
zeggen.

6. BONDVRAAG

yeyt NLC :

n,a.v. het beveiligingsrapport wat verschenen is ivm do geautomatiseerde apparatuur
in het bijzonder de beleidsnota hierover» ;• .•.;,
1e er wordt aangegeven dat er Filters geplaatst moeten worden bij apparatuur (computers)
ivm straling: niet aangegeven wordt waar te bestellen, bij welke firma e.d.
2e het plaateen van tussen stukken van de verwarmingspijpen, aangegeven wordt bij de
ingang van de stookruimten: niet aangegeven Hoe?
Vz: nav een behandeling op Chef van Staven verg niveau is een behanaeling gegeven aan
een onderwerp wat ook te maken heeft met de straling, daarvan is vastgesteld hoe de
stafbehandeling er uit zou moeten zien en hoe uiteindelijk wanneer daar beleidsstand-
punten over zijn geformuleerd de publicatie ervan zou moeten plaats vinden. Er is
gesuggereerd dat er bijv zou kunnen ontstaan een supplement voorschrift op het VMVK 23
maar ook een methodiek zou zijn het als een hoofdstuk op te nemen in bijv de RVKL.
Vz: eerst is er de behandeling ÖB^chef van staven niveau geweest, men heeft daar inge-
stemd met de presentatie alsmede met de voorstellen die werden gedaan die moesten leiden
tot de staf-behandeling. Die staf-behandeling is in gang gezet, het stuk moet op GLAS-
niveau worden geauthoriseerd en op dat moment hopen wij dan tevens de aanwijzing te
kunnen geven, dan wel te kunnen ontvangen van de authorisator van hoe dan de publicatie
daarvan kan plaats vinden. Dit is nu elementair een stuk wat de klanten nodig hebben
om te kunnen weten hoe moet ik mijn uitvoering verrichten, wat ze in het *VMVK 2J niet
aantreffen.

yèrt GCKL :

de BLS heeft er een nieuw commando bijgokregen nl heb "Geneeskundig Commando Krijgsmacht"
onder commando van KOL 4HBIHIIP
Het GCKL blijft voorlopig nog als commando gehandhaafd.
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Per 1 „9-1986 is/blmöêmd he*=*ieuŵ  Hoofd MIDjde Brigade-Generaal Dekker,

'f. BRIEFING "DREIGING TESEN VEILIGHEID - KL'»

Vz de presentatiev~zoals gehouden op de BLS-vergadering dd
16-6-1986 met als onderwerp "Dreiging tegen de Koninklijke Landmacht".

5. RMVKL

Vert INL/Bj om problemen te voorkomen en verwarring bij de •OmSd**-» blijf t op dit
moment de Cl-Instr bestaan n«a&t~4<».lM>otaaftdQ '"UBMV-j echter ;Ln een versneld tempo
zal de huidige CI-Inatr aangepast worden£&*'/*<</"<5'-»*-**' ̂ &+rj't&jif<é£f.n')f
Daarna zal de RMVKL in zijn geheel ingevoerd worden^Öp dat moment zal de huidige CI-
Instr zijn vervallen en zal de RMVKL vanvkracht zi;fn. .̂Vivcvt..
De RMVKL wordt verzonden door de Sectie Veiligheid aan de {hOert̂ n die dan zelf zorg

efcwi dienen te dragen voor de verspreiding in hun ressort.
*—--& wordt verzocht tot een inventarisatie te komen van de aantallen en deze bekend te

stellen aan de vert INL/B van/ie Werkgroep.
Vzj uitvoeringsbepalingenjUit^geven in kleur-schema^is niet haalbaar»

A Vert INL/B reikt het door Q2 ILK ingediende concept nieuw Hoofdstuk .zijnde "Aanwijzingen
voor oefening en verkenningen in Binnen en Buitenland" uit aan dé̂ vjMÜfè' in de Werkgroep
met verzoek dit stuk al of niet van commentaar terug te sturen voor 1-10-1986.
Daarna kan het uitgegeven worden als hoofdstuk in de RMVKL,nu nog CI-Instr.BLS.
Eén bemerking vwb genoemd stuk nl in bijl I pt 12 "Houding tov de bevolking" dit punt
doorhalen ivm een redactionele fout.
Vz* een concrete termijn waarbinnen de RMVKL geproduceerd kan worden is nog niet toe te
zeggen.

6. RONDVRAAG

NLC :

K.a.v. het beveiligingsrapport Xa* verschenen is im de geautomatiseerde apparatuur
in het bijzonder de beleidsnota hierover.
1e er wordt aangegeven dat er Filters geplaatst moeten worden bij apparatuur (computers)
ivm stralingj niet aangegeven wordt waar te bestellen, bij welke firma e.d»
2e het plaatsen van tussenstukken van de verwormiagspijpen, aangegeven wordt bij de
ingang van de stookruimten̂ niet aangegeven Hoe? •*•»---- •.-•«-...••-
Vz: nav een behandeling e^vchefjvan Staven verg n&veau- is

iriftrwfnrp--wnfr-nnlf-tn mralTnni honftrmrt—rtct fitrfrHng't nfilair>'nlTnnj&jr.nB3n.Btgr»ni<iHfil h««r' de
en hoe uiteindelijk,wanneerstaf behandeling é%'%bfeEes*P3fi0«.fcea<»Bftea en hoe uiteindeli jk, wanneer-4a(av beleidsstand-

punten «wwu zijn geformuleerd, depublicatie ervan zou moeten plaats vindea» Er ies^S
gesuggereerd dat er b i jv /zou kunnen ont'sta'a5\.een.,.Bu|)plenen.t/v^oat«9i>»Afet op het ^(VK 23,

s«te-re»»a«J*o«£kla%«lft*op>ï<t»»nea«i in. b«é» de

b.vert GGKL s

--̂^̂ da.t-mô  .̂:.
:

:er
•^•

de BIS heeft er een nietw commando bijgekreg&n nl het "Qeneeekvmdig Commando

Het QCKL blijft voorlopig nog als coma&ndo gehandhaafdo

-03- -r



1LK :

ten 1e:

ten 2e:
ten 3e:

ligt een voorstel om beroepspersoneel bij eeds aflegging op een eerder moment te
onderwerpen aan een veiligheidsonderzoek, dan wanneer zij de veiligheidsmachtiging
daadwerkelijk nodig hebben, m.a.w. dat al het beroepspersoneel en het daarmee gelijk-
gestelde personeel in principe de machtiging (22) hebben van huis uit»

iii£-4*aajwit~ŵ ^
intern bestaat de behoefte om een aantal zaken op prakjisckfr-piïïïïe11 te be-
schouwen, ___________ — — • ----- ""
heel functioneel te beredeneren-.""""""" *
naar de klantejR.̂ het'"ëffect te bereiken dat zij minder lang dan misschien

_ £b.ans--het"'geval is moeten wachten op ....
V?:- dé zienswijze van Uw SMi Kroon hebben we ontvangen en ingebracht in onze eigen.

(2)-^> Daarnaast is/er binnen 1LK een actie ondernomen oC-^fr niet kttaaen lcomcB«=feot een
vermindering van het aantal S8a!5JHttachtigingen zowel in aantal als in hoogte.
Het resultaat is dat er vwb de screeningsaöë» $£§£ verminderd kan worden in,aantal
dttl̂ $? in ho°Bte' ^W*.̂  ju,,,.*/

«i SLUITINS

Vz sluit onder dankzegging voor de inbreng de vergadering. De volgende vergadering
wordt vastgesteld op 5-12-1986, aanvang 10.00 uur.
Plaats van de vergadering KMC Bussum/Hilversum Kamp Crailo Verg.zaal O.O.Mess.
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Vert 1LK :

(1) Er ligt een voorstel om beroepspersoneel bij eeds aflegging op een eerder moment te
onderwerpen aan een veiligheidsonderzoek, dan wanneer zij de veiligheidsmachtiging
daadwerkelijk nodig hebben, m.a.w. dat al het beroepspersoneel en het daarmee gelijk-
gestelde personeel in principe de machtiging (22) hebben van huis uit,
Vz: het is een materie waaruit wij van diverse gezichte punten tegen aankijken:
ten 1e: intern bestaat de behoefte om een aantal zaken op praktische punten te be-

schouwen»
ten 2e: heel functioneel te beredeneren.
ten 3e i naar de klanten het effect te bereiken dat zij minder lang dan misschien

thans het geval ie pioeten v/achten op ....
Vz: de zienswijze van ̂ ^HlHHbhebben we ontvangen en ingebracht in onze eigen
interne beschouwingen.

(2) Daarnaast is er binnen 1LK een actie ondernomen o£ v/e niet kunnen komen tot een
vermindering van het aantal OTAS-<nachtigingen zowel in aantal ale in hoogte.
Het resultaat is dat er w/b de ecreeningscode (22) verminderd kan worden in aantal
danwei in hoogte.

k SLUITING

Vz sluit onder dankzegging voor de inbreng de vergadering. De volgende vergadering
wordt vastgesteld op 5-12-1986, aanvang 10»OO uur.
Plaats van de vergadering KMC Bussum/Hilversum Kamp Crailo Verg.zaal O.O.Mess.


