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Het maandbericht is een uitgave van de Directie Operatiën Koninklijke
Landmacht, Afdeling Inlichtingen & Veiligheid, Sectie Veiligheid. Gerappor-
teerd wordt over ontwikkelingen, achtergronden en activiteiten in binnen- en
buitenland die direct of indirect van invloed kunnen zijn op de militaire vei-
ligheid van de Koninklijke landmacht.

Eventuele reacties op deze periodiek of suggesties ten behoeve van een
volgend maandbericht kunt U richten aan:

Hfd Sie Veiligheid
MPC16A
Postbus 96904
2509 JH Den Haag
t.a.v. CENTRALE STURING
tel.:070-3281681

De inhoud van dit maandbericht is niet gerubriceerd en kan door U
gebruikt worden als ondersteuning van aktiviteiten die de veiligheidszin bin-
nen Uw ressort beogen te optimaliseren. Het is echter niet toegestaan de

""*"" geboden informatie buiten de defensie-organisatie bekend te stellen.
ffiffi U wordt verzocht de tot nu toe ontvangen geclassificeerde/gerubriceer-

de exemplaren van het maanc
te hebben geretourneerd aan:

p de exemplaren van het maandbericht/MV-bericht uiterlijk 31 december 1993

Hfd Sie Veiligheid
MPC16A
Facultair Bedrijf
Bureau Naverwerking
Postbus 96904
2509 JH Den Haag
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HOOFDSTUK l

ALGEMEEN

Dreigings-analyses van de ME) gaven in de maand augustus aan, dat er geen
sprake was van een verhoogde dreiging. Desondanks werd gesteld dat acties vanuit
het anti-militaristische kamp tot de mogelijkheden behoorde. Hoewel een reünie
van het Vredes Aktie Kamp in een bosperceeltje bij de vliegbasis Woensdrecht
slechts matig bezocht werd, leidde e.e.a. toch tot een enkele knip- en kladactie.
Resumerend kan gesteld worden dat ook een kleine dreiging schade kan veroorza-
ken en dus militaire veiligheid te allen tijde de nodige aandacht moet hebben.

Evenementen op of bij lokaties van de marine of de luchtmacht trekken net
als bij de KI de nodige activisten aan. De praktijk leert, dat bij acties die in principe
gericht zijn tegen de marine of de luchtmacht en passant KI-objecten "meegeno-
men" worden. Een evenement bij de collega-krijgsmachtdelen vereist derhalve ook
met name bij de Kl-eenheden in de omgeving een verhoogde waakzaamheid, mede
gelet op het veel grotere aantal KI-objecten.
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HOOFDSTUK 2

ACTUEEL OVERZICHT VEILIGHEIDSINCIDENTEN

2.1 DE INCIDENTEN IN AUGUSTUS 1993

In de maand augustus 1993 zijn op de navolgende gebieden inbreuken op de
militaire veiligheid aan de MV-organisatie ter kennis gesteld.

Opvallende belangstelling, knip- en kladacties, vermissing en/of diefstal,
bommelding, nalatigheid en/of slordigheid.

Een beschouwing van de gepleegde inbreuken geeft het volgende beeld.
Op het gebied van opvallende belangstelling wordt in het merendeel van de

gevallen niet naar militaire zaken gevraagd. Slechts in één geval is sprake van
gericht gestelde vragen. De interesse gaat uit naar het wachtlopen. De vraagsteller
betreft een persoon, die een gedeelte van zijn diensttijd op deze legerplaats heeft
doorgebracht.

Met betrekking tot het aantal gemelde knip- en kladacties kan gesteld wor-
den dat dit onder het gebruikelijke niveau is gebleven. In slechts twee gevallen
wordt op een complex bekladdingen aangetroffen, waarbij in één geval de actie
wordt geëvalueerd als een activiteit van baldadige jeugd.

De andere kladactie vindt plaats op een kazerne, welke al meerdere malen het
doelwit is geweest van personen, die ageren tegen het militaire apparaat.

Onder de noemer vermissing en/of diefstal worden een vijftal inbreuken
gemeld. In een drietal gevallen is sprake van diefstal, gepleegd door personen van
buiten het complex. In de andere twee gevallen is sprake van vermissing, waarbij
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nog niet duidelijk is of het vermiste daadwerkelijk is gestolen of dat er sprake is
van een administratieve fout.

Het aantal bommeldingen is beperkt gebleven tot één. Deze blijkt na onder-
zoek op vals alarm te berusten.

Helaas zijn in de afgelopen maand de nodige inbreuken op de militaire veilig-
heid geconstateerd, die in hoofdzaak te wijten zijn aan nalatigheid en/of slordig-
heid.

Voorbeelden hiervan zijn het aantreffen van open deuren en kasten, het bij
elkaar opbergen van dummy - en scherpe munitie, onvoldoende controle op de aan-
wezigheid van munitie in het persoonlijk wapen, het laten slingeren van het per-
soonlijk wapen en onvoldoende controle bij de toegang tot de kazerne.

In het kader van de toegangscontrole tot militaire objecten wordt uw aandacht
gevraagd voor het volgende. Gebleken is dat militaire paspoorten en rijbewijzen te
koop worden aangeboden.

Dit geeft de mogelijkheid - één geval is reeds onderkend - dat personen op
vertoon van een verlopen militair paspoort toegang verkrijgen tot een kazerne.

Ook is de mogelijkheid aanwezig, dat personen zich uitgeven voor hoge mili-
tairen om zo zonder registratie te worden toegelaten.

De kans, dat men op deze wijze de beveiliging van militaire objecten publici-
tair aan de kaak wil stellen, is niet uitgesloten en heeft in het recente verleden ook
plaatsgevonden.

2.2. VOORMALIG JOEGOSLAVIË

In de maand augustus zijn twee dienstplichtige militairen vroegtijdig gero-
teerd vanwege druggebruik.

Het bezit en gebruik van (soft)drugs is door de VN onder alle omstandighe-
den verboden. Bij constatering volgt dan ook onmiddellijke repatriëring en een
onderzoek door de KMar. Ondanks de voorlichting die aan de uit te zenden militai-
ren wordt gegeven, mede door de MV-organisatie, zijn er nog steeds militairen die
deze waarschuwingen naast zich neerleggen.
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In het dagelijks leven van de VN-militairen vinden veelvuldig contacten
plaats met de lokale bevolking en leden van één van de strijdende partijen. Deze
contacten komen voort uit de functie die de militair in het voormalige Joegoslavië
vervult.

Er vinden echter ook niet-functionele contacten plaats met de zgn. "locals".
Dergelijke contacten kunnen de neutraliteit van de VN in gevaar brengen, maar
kunnen ook niet te overziene persoonlijke consequenties voor de militair hebben.
Vaak worden er beloftes gedaan of adressen uitgewisseld en wordt het contact
voortgezet als de militair in Nederland terug is en zijn normale leven weer heeft
opgepakt. Niet zelden roepen brieven of ansichtkaarten uit het voormalige Joego-
slavië bij de overige gezinsleden de nodige vragen op!

Een drietal contacten met ongewenste gevolgen zijn in de verslagperiode
bekend geworden en worden nader onderzocht. In de lessen Militaire Veiligheid op
het CW wordt aan deze problematiek als één van de hoofdpunten de nodige aan-
dacht besteed.

Een ex-dienstplichtige heeft met een ongeldig gemaakte JD-card succesvol
toegang verkregen tot een Sector Hoofdkwartier. Het ongeldig maken geschiedt
door het afknippen van een hoekje van de kaart. De ongeldigheid werd gemaskeerd
door de duim op het afgeknipte hoekje te houden. Deze methodiek is met het
wachtpersoneel doorgenomen om herhaling te voorkomen. Tevens wordt dit pro-
bleem in VN-verband besproken om de ID-cards zo mogelijk op een andere wijze
ongeldig te maken.
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HOOFDSTUK 3

UI T DE PRAKTIJK: OPEN HUIS

Zo nu en dan worden, ergens bij de KI, de deuren open gezet om buitenstaan-
ders kennis te laten nemen van het bedrijf. Of het nu gaat om een landelijke open
dag, een demo, een static show of, zoals in onderhavig voorbeeld, een open huis,
het principe is hetzelfde: een groot aantal onbekenden betreedt defensie-terrein. Om
de militaire veiligheid onder deze omstandigheden te waarborgen moeten maatre-
gelen worden getroffen. Deze maatregelen betreffen kwetsbare plaatsen, installaties
en materieel. Enerzijds wil men iets laten zien of laten horen, anderzijds mag dit
niet tot incidenten leiden.

Voor een "Open Huis" in Venlo werd reeds in de planningsfase een beroep
gedaan op het MV-team van het steunende CI-Detachement voor advies en assis-
tentie. Het voordeel van het vroegtijdig "inhuren" van veiligheids-expertise is o.a.
dat specifieke maatregelen en de eventueel daarvoor benodigde middelen en perso-
neel in de voorbereidingsfase kunnen worden vastgesteld.

Hoewel in algemene zin de probleemstelling identiek is, is het uiteindelijke
pakket maatregelen maatwerk. Er zal altijd een verschil bestaan in de wijze van
presenteren van het onderdeel, de kazerne of de KI. Tevens zijn de infra-structurele
omstandigheden nimmer identiek. De hierna genoemde voorbeelden zijn derhalve
indicatief. Andere omstandigheden vereisen mogelijk een geheel andere aanpak.

1. Voertuigen van bezoekers moesten buiten het kazerneterrein worden gepar-
keerd. Hiervoor waren parkeerterreinen beschikbaar. Controle aan de poort op
wat men mee naar binnen en naar buiten nam werd zo vergemakkelijkt.
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2. Conform de wens van de commandant werden ook legeringsgebouwen openge-
steld voor pubüek. De toegankelijkheid was beperkt tot de benedenverdiepin-
gen. Per opengesteld legeringsgebouw is personeel ingezet om te voorkomen
dat bezoekers door de gebouwen gingen "dwalen".

3. Door het bewakingspersoneel werden kwetsbare plaatsen en installaties inten-
siever gecontroleerd, zoals wapenkamers, B-compartimenten en de BOS-pomp.

4. Na afloop van de dag zijn diverse patrouilles uitgestuurd om bezoekers naar
buiten te begeleiden en toch afgedwaalde bezoekers op te pikken en wederom
richting uitgang te dirigeren.

5. Het personeel is geïnstrueerd, in het bijzonder rond sluitingstijd, waakzaam te
zijn voor "souvenir-jagers". Rond het afsluiten van een dergelijk evenement wil
er bij het personeel wel eens een verslapping optreden bij het uitvoeren van
controles en/of het houden van toezicht.

6. Alle niet gebruikte militaire voertuigen werden op een nabij gelegen mobcom-
plex gestald. De veiligheidsfunctionaris van dat mobcomplex regelde een inten-
sievere patrouillegang door de bewaker-hondegeleider.

7. Voor eventualiteiten werd een CP ingericht. Deze CP werd naast de project-offi-
cier bemand door personeel van de KMar, het CI-Detachement (zowel MV als
MID) en de APZ.
In de nabijheid van de in/uitgang werd een pers/info-centrum ingericht. Hier
bevonden zich functionarissen die bij eventuele calamiteiten als woordvoerder/-
persvoorlichter konden optreden. Op deze wijze kon het naar buiten gaan van
ongecontroleerde berichten worden voorkomen.

8. Speciale aandacht ging uit naar een statie-show van wapens. De tentoongestelde
wapens werden ondergebracht in een ruimte met slechts één in/uitgang. Tevens
werden de wapens vastgemaakt met een ketting of kabel. Het personeel belast
met uitleg van de diverse wapens was voortdurend aanwezig in de ruimte.
Gedurende het open huis bleek de interesse voor de wapens dermate groot, dat
door de drukte geen goed totaaloverzicht kon worden behouden door het aan-
wezige personeel. Er kwamen twee extra toezichthouders bij. Tevens werden de
magazijnen uit de wapens verwijderd.
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Door een goede planning, voorbereiding en uitvoering werd het resultaat van
het "open huis" positief beïnvloed.

Het gewillige oor van het projektteam voor de aanbevelingen van het steu-
nende CI-Detachement heeft er toe bijgedragen dat de militaire veiligheid optimaal
gewaarborgd werd, zonder dat hierdoor aan de kwaliteit van het evenement afbreuk
werd gedaan.
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