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Onderwerp
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Datum
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1. Hierbij bied ik U het verslag aan van de op 15 sept 1989 gehouden
vergadering van de Werkgroep Veiligheid.

2. Oe volgende vergadering zal plaatsvinden op 21 dec 1989 te
Utrecht.
Aanvang : 10.00 uur
Plaats : Knoopkazerne

3. Ik verzoek U evt agendapunten schriftelijk bij mij in
vóór 11 dec 1989 en U bij de vergadering te doen
vertegenwoordigen.

De Voorzitter van de
Wetjkgroep Veiligheid

:i:
..c:

u

Di|lngon Bezoekadres Doorkiesnummet

Vorjroeke DIJ i>oaniwooramg datum, nummer en onderworp ie var molden.
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Verzendlijst behorende bij brief nr d.d. 18 sept 1989

Commandant Ie Legerkorps
t.a.v. G2

Nationaal Territoriaal Commandant
t.a.v. G2

Commandant Nationaal Logistiek Commando
t,a,v, G2

Commandant Commando Verbindingen KL
t.a.v. H8.0PL

Commandant Commando Opleidingen KL
t.a.v. CKA8 tbv VHO

Commandant Geneeskundig Commando Krijgsmacht
t.a.v. S2

Commandant Commando Korps Mobiele Colonnes
t.aw. Hfd buro Vh/inl

Commandant School Militaire Inlichtingendienst
t.a.v. Hfd Instrgp ei

Landmachtstaf SSOV

Landmachtstaf Sectie Veiligheid
t.a.v. HB2

Landmachtstaf Sectie Veiligheid
t.a.v. HB5

Landmachtstaf Sectie Veiligheid
t.a.v. BIB

Ter info aan:
Hoofd Afdeling Inlichtingen en Veiligheid/Landmachtstaf

Hoofd Sectie Veiligheid/Landmachtstaf

C-lll Cidft

C-449 Cidet

C-450 Cidet

, C-451 Cidet
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VERSLAG 53e VERGADERING WERKGROEP VEILIGHEID D. D. 15 SEP 1989

DEELNEMERS
LAS Sie Vh (vz)
51 e G2 1LK
Sie G2 1LK bur vh
Sie 2 NLC
Hfd Instrgp CI/SMID
COKL CKAB/VHO
52 Staf GCK
Bur opl/vh/NBC GCK
Q2B-NTC
SSOV
KMC Hfd Bur VH/INL

Afwezig (met bericht van verhindering).
HG2-NLC
LAS Sie Vh (secr)
CVKL Hfd Bur op]

2. OPENING
De voorzitter heet de deelnemers welkom op de "53e" vergadering van de
Werkgroep Veiligheid, met name maj Kraaijenbrink als opvolger van de maj
Paauwe.

3. VERSLAG VORIGE VERGADERING
Tekst/inhoud vorig verslag,
Blz l pnt 1: doorhalen HG2-NLC

Wijzigen COKL CKAB-Bur/VHO 'In COKL CKAB/VHO
Wijzigen CVKL in SSOV.

Aktiepunten: Afvoeren 89-1

4. MEDEDELINGEN VOORZITTER

a. Concept hoofdstuk IV RMVKL.
(1) Het commentaar, op concept hoofdstuk IV door de deelnemers geleverd,

is deels verwerkt. Overleg zal plaatsvinden tussen DEBKL/OIB, OCAWACO,
DCABIS, CVKL en NVBR.

(2) De herziene versie zal zsm aan de leden van de werkgroep worden
aangeboden.

b. Formulier Melding veiligheidsincident
(1) Geen commentaar van de leden.
(2) Gewijzigd formulier zal aangeboden worden aan CDP.

c. IBK-TCK
De voorzitter leest de conclusies en aanbevelingen van het plannings-
memorandum voor. Nadere info volgt.
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Nr Onderwerp

AKTIEPUNTENLIJST

aktie referte stand van zaken

89-2

89-3

Hfds IV RMVKL Dhr Klomp

Concept
VS 2-1116

Allen

Verslag 52e
vergadering

Verslag 53e
vergadering

• ** «««*•
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d. Vernietiging overheidsarchieven
Er circuleert een brief van Domeinen waarin wordt gesuggereerd, dat te
vernietigen documenten ingeleverd moeten worden bij het geprivatiseerde
8VO.
Na discussie is het standpunt van de werkgroep.
(1) Alleen ongeclassificeerde + dienstgeheime documenten inleveren bij BVO

i.e. geen afwijking van de bestaande regelgeving (Zie VS 2-1112).

(2) Afwachten tot het tijdstip dat namens de Minister van Defensie
gewijzigde richtlijnen worden verstrekt.

(3) Vernietiging van geclassificeerde documenten zoals voorgeschreven in
Cl-instructie BLS/RMVKL, VS 2-1111 en VS 2-1112.

e. Toegangsregeling PTT personeel
(1) Toegangsverlening tot militaire objecten is een verantwoordelijkheid

van commandanten binnen bestaande algemene regelgeving. Toepassing van
de A-legitimatieprocedure past niet binnen deze regelgeving. Derhalve
is er geen bezwaar tegen de A-legitimatieprocedure te beëindigen en
PTT-personeel onder de normale toegangsregeling te laten vallen. Dit
houdt in dat ofwel toegangsbriefjes dienen te worden ingevuld en bege-
leiding plaatsvindt, danwei bij veelvuldig bezoek een defensie-
toegangspas wordt verstrekt.

(2) De wijziging zal opgenomen worden in de RMVKL.

f. Vermissing Militair Paspoort
(1) De voorzitter verstrekt hand-out,
(2) Zie bijlage.

5. VS 2-1116
01DlTvoorzitter reikt concept uit en verzoekt de leden voor l december om

commentaar.
(2) Indien accoord zal dit conceptstuk in eerste instantie als bijlage

gevoegd worden in de RMVKL.
(3) De voorzitter dankt tevens de Cl-oplrg voor hun bijdrage in de

totstandkoming van dit concept.

6. RONDVRAAG
1LK:
Antw:

1LK:

Antw:

1LK:

Antw:

Hoe dient versnipperd oleaatplastic afgevoerd te worden.
Indien versnipperd is dit geen veiligheiusprobleem maar
een milieu probleem. Voorstel van COKL om dit plastic in
te leveren bij de dienstkring.

De verzendlijst RMVKL dient aangepast te worden m.b.t. de
hoeveelheid t.b.v. 1LK.
Geen probleem, er is een reserve hoeveelheid waaruit in
eerste instantie geput kan worden. Wijzigingen opgeven
aan de voorzitter.

Een waardekast dient voorzien te zijn van een "manipula-
tion-proof" slot. Derhalve dient VS 2-1111 gewijzigd te
worden.
Neen. VS 2-1111 geeft alleen de wijze van opberging aan.
Oe eisen waaraan het opbergmiddel dient te voldoen staan
in het Vademecum BMO,
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1LK:

Antw:

SSOV:
mededeling

1LK:

Antw: NTC.

6. SLUITING

De cp te velde wordt beveiligd door concertina's, gelegd
door het stafwachtpeloton en bewaakt door KMAR.
Om leegloop te voorkomen wordt het stafwachtpeloton niet
opgeroepen, gevolg:er worden geen concentina's meer
gelegd. Hoe nu te handelen. -'
Geen probleem voor de werkgroep Veiligheid.
Probleem voorleggen aan Bureau Vredesbewaking LAS/OPN.

a. Aan de werkgroep veiligheid zullen aangeboden worden de
richtlijnen hoe te handelen in een beveiligingsplan
t.a.v. de straling van PC/tekstverwerkers.

b. Op dit moment worden veel PCT's ingevoerd. Dit zijn
portable PC'n met telexcombinatie. Er zit een harde
schijf ingebouwd.
Oe classificatie van dit apparaat is echter geheim.
Derhalve dient dit apparaat ook als zodanig te worden
opgeborgen.
De praktijk wijst echter anders uit en het gevolg is
dat hoog geclassificeerde gegevens op de harde schijf
ook wel meegenomen worden naar huis. Verzocht wordt
hierop toe te zien.

c. Voor het verzenden van hoger dan dienstgeheim
geclassificeerde berichten gaarne de FAX gebruiken in het
verbindingscentrum.

Op dit moment worden tijdens oefeningen de geclassifi-
ceerde documenten beveiligd door een gewapende
man + muni tie.
Dit is tegen de richtlijnen vredesbewaking en in strijd
met de geweldsinstructie.
Uit oefen-overwegingen mag de man gewapend zijn echter
niet in bezit van munitie.

De voorzitter dankt de deelnemers voor hun inbreng.

Volgende vergadering: 21 dec.
Plaats : Utrecht Knoopkazerne.
Aanvang : 10.00 uur.
Agendapunten : Indienen vóór 11 december.
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