
Ministerie van Defensie

landmachtstaf

U 0 ' i 4 2 1 7

huü 90/il
iS 'ï-Grav

oon 070- W 9 1 U
7ti)B> nt 315M7 KUGV/Ul,

let op H
Mï»i Ingang vsn i' docente-r 1909
cjicnt u yoar s He abpnneentnnADrs fiia
tiet >,e!i0<ita) 0?ö oan 3 te (Irnaien,

l.lW ilflitl

verslag werkgroep Veiligneid

?le ver?enolijs

Datum

1. Hiermj bied U. U het v e r s l a g aan van a£ r-p
vorgadtM-ini) var ce wer t -g ioep ve" l ianen,

?. De volgende xeigadfr lag zal plaat ivmaen op 11 ï f r
Deventer.

Ad n vang : 10. 00 uur
Plaats : nc-reeH:dït rne

3, Ik versofK j e-,-1. agenaapunten srr.j if t-;i • ' v IM; ;r."j
dienen vóór i april IPSO rn ü 01 j ae i,efC4üpr- r.g t£ a e?.-. i =

!?:•'



n Pn MeU^e

;*S?,r::-«'"'
C-450

iVi'* IVNSA-



VERSLAG 54e VERGADERING WERKGROEP VEILIGHEID D.D. 21 DECEMBER 1989

1. Aanwezig

LAS/Sie Yh (vz)
LAS/Sie Vh (secr)
Sie G2/1LK
Sie G2/1UC bur VH
COKL/CKAB BUR VHO
HG2-NLC
Staf GCK
G2B-NTC
G2B-NTC
SSOV
KMC/Hfd bur VH/INL

Afwezig (met bericht van verhindering),

Hfd Instrgp CI/SMID
Sie 2/NLC

2. Opening

De voorzitter heet de deelnemers welkom op de "54e" vergadering van de
Werkgroep Veiligheid, met name de tint Oostdam als vertegenwoordiger van NTC
i.v.m. de toekomstige verplaatsing van del

3. Verslag vorige vergadering

- Tekst/inhoud.

81z 2 pnt 4.d.
Voor alle duidelijkheid wordt nog een keer aangegeven dat de in te leveren
documenten genoemd in de pt 4.d. bedoelde brief alleen ongeclassiflceerde
documenten betreft.

- Blz 3
SSOV mededeling: pt c wijzigen in: "Voor het verzenden van hoger dan dienst-
geheim geclassificeerde berichten gaarne gebruik maken van het verbindings-
centrum".

4, Mededelingen Voorzitter

a, Inzet EVQ-teams

(1) Er is een brief verzonden aan onderen BLS waarin wordt gevraagd
een opgave te doen van vergaderzalen die in aanmerking komen voor een
EVO.
De voorwaarden waaraan deze vergaderzalen in principe dienen te
voldoen z i j n tevens aangegeven.
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Ge2ien de reeds bestaande infrastructuur zal niet altijd aan alle
infrastructurele beveiligingseisen kunnen worden voldaan.

(2) Er is inmiddels een groot aantal aanvragen binnen gekomen.
In januari 1990 zullen deze aanvragen worden verwerkt in een planning.

(3) Oe voorzitter wijst erop dat bij incidentele geclassificeerde ver-
gaderingen zoveel mogelijk gebruik moet v/orden gemaakt van vergader-
zalen die reeds aan een EVO zijn onderworpen.

b. IBK/TCK

Er heeft een probleem inventariserende vergadering t.a.v. IBK/TCK plaats-
gevonden. Medio 1990 zal er een proefneming plaatsvinden op een aantalobjecten.

(1) Vanaf l januari 1990 zal er voorlichting binnen de Krijgsmacht plaats-
vinden over inspectieteams in het kader van de CV5E-accoorden.

(2) Oe begeleiding en de organisatie rond een bezoek van een inspectieteam
vanuit het Warschaupakt zal plaatsvinden door bureau Verificatie DenHaag.

d. Voorl i enting/lezingen

Naar aanleiding van een lezing bij LLC gehouden voor hier te lande geac-
ciditeerde Milats verzoekt de voorzitter de inhoud van lezingen van te
voren te controleren op aanwezigheid van geclassificeerde informatie.

4. RMVKL

a. Het RMVKL is inmiddels verstrekt aan de onderen BLS.
Er zijn op dit moment geen problemen met de inhoud van het RVMKL.

b. In de eerste opgave van wijzigingen te verwachten rnedio 1990 zullen de
volgende punten worden opgenomen:
- wijziging toegangsregeling
- hoofdstuk cornputerbevsiliging

c. De Voorzitter verzoekt een definitieve verzendlijst RMVKL van de onderen
aan te bieden bij LAS/I&V voor l juni 1990. Dit m.n. voor de verzending
van wijzigingen in de toekomst via het CDP.

d. D-e Voorzitter verzoek ILk de Cl-instructie iLk te vergelijken met de
RMVKL. Er dient te worden bekeken'of eventuele niet afgedekte onderwerpen
door het RMVKL alsnog kunnen worden opgenomen in het RMVKL of als aparte
bijlage, bij het RMVKL binnen ILk, dienen te worden uitgegeven.
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6. Rondvraag

COKL
4HmBMMfcza1 per l maart 1390 de dienst verlaten, zij bedankt de verga-
denngvoorde goede samenwerking.

449 Cidet heeft n.a.v. een inbraak in Apeldoorn waar o.a^H^t-documenten
zijn verdwenen een onderzoek ingesteld. NLC spreekt zijn verbazing en
ontevredenheid uit over het feit dat er geen verslag danwei aanbevelingen
n.a.v. dit onderzoek richting NLC komt.
De voorzitter verzoekt NLC dit probleem te bespreken met LAS/Hfd/Sie Vh.

NLC
De uitgave van het Cinsum komt te laat.
NLC stelt voor het Cinsum per tx te verzenden.
Voorzitter zal het uitzoeken.

7. Sluiting

De Voorzitter dankt de deelnemers voor hun inbreng.
Tevens bedankt de Voorzitter £•••••§ voor haar Jaren1an9e 1nzet en
bijdrage aan de Werkgroep VeiTifner^^rHïfnst haar veel succes in de
burgermaatschappij.

Volgende vergadering
Plaats
Aanvang

11 april 1990
NLC, Deventer
10.00 uur

Agendapunten indien voor l april 1990
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