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Onderwerp

'Verslag Werkgroep Veiligheid

Ons nummer

'0010612-0007068 /C

Datum
7 juni 1988

1. Hierbij bied ik U het verslag aan van de op 11 mei 1988

gehouden vergadering van de werkgroep Veiligheid.

2. De volgende vergadering zal plaatsvinden op 9 september

1988 bij GCK te Deventer.

Aanvang: 10.00 uur

Plaats : Huzarenzaal

Borëellcazerne

Houtmarkt 5

Deventer

3. • Ik verzoek U evt agendapunten schriftelijk bij mij in te

dienen voor 29 augustus T988 en U bij de vergadering te doen ver-

tegenwoordigen .

De Voorzitter van de
werkgroep Veiligheid

Bijlagen Bezoekadres Doorkiesnumrner

Verzoeke bij beantwoording datum, nummer en onderwerp te vermelden.



Verzendlijst behorende bij brief nr ->6010612-0007068/C d.d. 7 Juni 1988

Commandant 1e Legerkorps

t.a.v. G2

Nationaal Territoriaal Commandant

t.a.y. G2

Commandant Nationaal Logistiek Commando

t.a.v. G2

Commandant Commando Verbindingen KL

t.a.v. HBVBDN

Commandant Commando Opleidingen KL

t.a.v. CKAB tbs VHO

Commandant Geneeskundig Commando KL

t.a.v. S2

Commandant Commando Korps Mobiele Colonnes

t.a.v. Hfd buro Vh/inl

Commandant School Militaire Inlichtingendienst

t.a.v. Hfd Instrgp ei

Landmachtstaf SSOV -

i.a.a.

Hoofd Afdeling Inlichtingen en Veiligheid/Landmachtstaf

C-111 Cidet

C-449 Cidet

C-450 Cidet

C-451 Cidet



Verslag 48e vergadering werkgroep veiligheid d.d. l!-5-'88.

1. Deelnemers.

LAS Sie Vh (Vz.)
LAS Sie Vh
Sie G2 1LK
G2B NTC
Sie 2 NLC
LAS Sie Vh B2
WNP HFD INSTRGP CI/SMID
TOEG S2 GCK
COKL
CVKL TEE 3

Afwezig, (met bericht van verhindering).

Hfd Bur Mil Vh KMC
LAS Sie Vh HB2
LAS Sie Vh (BIB)

2. Opening:
De vz heet' de

aanvaarals
Vervolgens gee
Vh de

elnemers welkom. Tevens bedankt de voorzitter
die na overplaatsing een nieuwe functie heeft
C Overijssel.

ojorgAtter het woord aan het nieuwe Hoofd Si<

Lkol Niessen geeft een uiteenzetting over de geschiedenis van de
CI-instr./RMVKL en benadrukt nogmaals dat de BLS een raamregeling
uitgeeft waarin ruimte over moet blijven voor de onderen, om
binnen hun bevelsressort maatregelen te treffen. Immers Veilig-
heid is een en. verantwoordelijkheid.

3- Verslag vorige vergadering:

a) Aktiepunt 86-4: - aanhouden.
- Concept EMVKL zal eind juli aangeboden worden

-{JDP—te— Emmenr- voor— eenr̂ pr oedrdrttkr
Er wordt een hoofdstuk Computerbeveiliging toe
gevoegd. Hiermee wordt tegemoejB̂  gekomen aan de
wens van NTC en 1LK.
Na proefdruk kunnen de laatste wijzigingen aan
gebracht worden.
Duur tussen definitieve druk en uitgifte ca. li
weken .

Aktiepunt 87-1: - VS 2-1116; aanhouden.



Aktiepunt 87-2: - Kingdompapers aanhouden.
- Nieuwe procedure in behandeling bij BUZA.
- Vertegenwoordiger COKL verzoekt Sie Vh nu
eindelijk een wijziging uit te geven op de
Gl-instr. BLS (middels telegram) omdat daar
nog steeds de oude aanvraag procedure in
vermeld staat. Vz zegt toe contact op te
nemen met HB2.

Aktiepunt 87-6: - Regeling uitgifte, inname handvuurwapens.
Antwoord op brief van NTC zal door OPN uitge-
geven worden aan alle onderen. BLS.
Aktiepunt afvoeren.

b) Tekst vorig verslag:

- Blz. 1: Lkol Fase C-451 moet zijn C-450.

4. Mededelingen voorzitter.

a) Vz haalt enige punten aan uit het verslag van de CCIV vergadering
d.d. 11 april 1988.

b) Verzoekt de werkgroep commentaar op de conceptposter " Reaktie
bij een VET incident" . "
Het geleverde commentaar zal verwerkt worden.

c) Er is geld beschikbaar voor het maken van een instructiefilm
Militaire Veiligheid t.b.v. SMÏD/COKL.
Aan de werkgroep werden ideeën gevraagd voor de film.
Naar voren gebrachte onderwerpen:
1. Computerbeveiliging.
2. Verdachte belangstelling.
3. Meest voorkomende veiligheids-incidenten.
4. Nadruk op vertrouwelijke behandeling van meldingen.

De ideeën zullen door de vertegenwoordiger van de SMID nader
uitgewerkt worden.

d) Vz verzoekt leden van de werkgroep op te geven de hoeveelheid
RMVKL's:

CVKL - 30 1LK - 400
_ JMC_ _-._..._JJ2L_ _ JBCK__^ - - ̂0
COKL - 100 SMID - 50
NLC - 80 NTC - 1000

*>

e) Vz geeft een uiteenzetting over de stand van zaken met betrekking
tot de invoering van het indentiteits bewijs Krijgsmacht (IBK) en
de nieuw in te voeren toegangscontrole kaart (TCK).



5. Drejginga-analyse.

1. Subversie: . .
a) Op dtg 041200jan88 vond de maandelijkse blokkade plaats bij de

site Havelte. De blokkade had een rustig verloop.
b) Op dtg 101510jan88 heeft te Steenwijk, op de J. v/d Kornputkazer-

ne een bekladding van YPR vtgn. plaatsgevonden.
c) Op dtg 011200febr88 vond de maandelijkse blokkade plaats bij de

site Havelte. De aktievoerders waren versterkt met deelnemers uit
alle delen van het land, o.a. ook uit Woensdrecht. Ze trokken
onverwacht naar de J. Postkazerne alwaar bij de hoofdingang
vernielingen werden aangericht. Op last van de kazernecommandant
werd een waarschuwingsschot afgevuurd. De blokkade, waaraan ca.
60 aktievoerders deelnamen, had een grimmig karakter.

d) Op dtg 071200mrt88 vond de maandelijkse blokkade plaats, deze
keer bij de site te 't Harde. De aktievoerders konkludeerden dat
een blokkade van de site geen effecten zou hebben omdat er geen
in- en uitgaand verkeer plaatsvond. Daarom besloten ze om de Lko]
Tonnetkazerne te blokkeren. Door de ca. 20 a 30 personen werden

- twee toegangspoorten geblokkeerd. De politie trad hard op en er
t werden enkele aktievoerders gearresteerd. Na hun vrijlating
* verdwenen de aktievoerders.

e) Van 4 t/m 9 april 1988 vond te Steenwijk/Havelte een paaskamp
plaats. Dat viel samen met de maandelijkse blokkade. Ca 25
aktievoerders verbleven de gehele-, week bij dé site en de Kornput-
kazerne. Ze voerden enkele knip- en blokkadeakties uit. Door een
overmacht aan politie en KMar die konsequent elke aktievoerder
arresteerde die deelnam aan een dergelijke aktie kregen de
aktievoerders geengelegenheid om akties op grote schaal uit te
voeren.

f) Anti-militaristische aktievoerders zullen doorgaan met hun
maandelijkse blokkades bij sites, waarvan ze vermoeden dat daar
kernwapens zijn opgeslagen. Ze willen telkens een ander objekt
gebruiken voor hun akties.
Op 2 mei 1988 deden ze dat bij de vlgb Volkel. Bij die basis
willen ze tijdens de Pinksterdagen een meerdaagse aktie gaan
voeren. Welk object ze kiezen voor hun maandelijkse blokkade op
de eerste van de volgende maand is (nog) niet bekend. Zeker is
dat ze voorlopig door zullen gaan met deze aktie op "sirenedag".

\e akties zijn voorlopig niet in de planning.

2. Spionage:
n.t.r.

3. Sabotage:
n. t.r.

4. Terreur:

In de nacht van 30 april op l mei 1988 vonden in limburg twee
aanslagen op Britse militairen plaats. Beide aanslagen aijn



opgeëist door de PIRA.
De PIRA heeft nauwelijks internationale aandacht gekonstateerd
bij aanslagen welke ze pleegden in Ierland of Engeland. Daarom
hebben ze hun aktiviteiten verplaatst naar het kontinent. Het
doel is om Britse militairen te treffen met hun aanslagen. Naar
aanleiding van de recente gebeurtenissen zijn de Britse militai-
ren gebriefed over de risico's van een vast uitgaanspatroon. Men
tracht grote koncentraties militairen, buiten beveiligde objcten,
te voorkomen.
Rekening moet gehouden worden met vervolg-aanslagen op het vaste
land op Britse doelen.

6. Rondvraag.

1LK :Wat is de stand van zaken m. b. t. de SOXMIS kaart?
antw: Wordt door de vz uitgezocht en komt op de aktiepunten
lijst.

COKL:VOC en SMID hebben problemen met de vernietiging van crypto-
materiaal. De hoeveelheid bedraagt een 3 tonner vol per
maand.
BVO is onveilig. Mag gebruik gemaakt worden van andere
verbrandingsinstallaties?
antw: De vernietiging van geclassificeerde documenten is
(kwalitatief) omschreven in VS 2-1111, art 15. Als aan die
voorwaarden wordt voldaan is uit veiligheidsoverwegingen
vernietiging van geclassificeerde documenten "overal" aan-
vaardbaar .

SMID:Wat is het stralingsrisico van de elktronische schrijfmachi-
ne (de Gabrielle 9009)?
antw. Geschikt t/m geheim.

SMID: In VS 2-11.11 staat dat post beveiligd moet worden tegen
doorlichten. Hoe dient dit te geschieden?
antw:
1. De formulering "doorlichting der enveloppen dient uitge-

sloten te zijn" (VS 2-1111, art 13-d) is een afgeleide
, van de formulering "dat onbevoegden geen kennis kunnen
nemen van die gegevens" (VS 2-1111, art 13 lid 4).

2. Vervolgens wordt daarbij opgemerkt, dat indien:
a. verpakking met dubbele enveloppen wordt toegepast;
b. bij voorkeur niet per PTT wordt verzonden;
het risico van onbevoegde inzage tot een minimum wordt
beperkt.

NTC :Per 1-5-88 is het tel.nummer van de centrale NTC gewijzigd
in 01820-92222.



7. Volgende vergadering.

Volgende vergadering op 9 september 1988.
Plaats: Huzarenzaal, Boreel kazerne Deventer

Onderdeel - GCK

Agendapunten indienen voor 29 augustus 1988.



Aktiepuntenl -i fls-h

"r• Onderwerp

86-4 RMVKL

87-1 VS 2-1116

aktie referte

INL-B
NTC
1LK

allen

verslag 42e
vergadering

verslag 46e
vergadering

stand van zaken

in behandeling

87-2 Kingdompapers INL-B verslag 46e
vergadering

procedure behandelinf
o.a. via BuZA.

88-1 SOXMIS INL-B verslag 48e
vergadering

in behandeling


