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CODETELEGRAM

Ter beveiliging van code-verbindingen zijn o.a. dc volgende punten van belang :-
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I. Op een codetelegram mag telegr3fiscli niet i n open tnal worden geantwoord.
2. Over de inhoud van een codetelegram mag niet met verwijzing naar dat telegram per telefoon worden gesprokcn.
3 . Dossiers, welke codetelegrammen bevatten (ook in paraphrase), dienen veilig t e worden opgeborgen.
4. Kladpapier, carbonpapier en dergelijke verband lioudende met codetelegrammen dienen t e worden verbrand
(versnipperen is niet voldoende).
5. Afschriften van parnphrasen van codetelegrammen inogen uitsluitend door de afd. Verbindingen worden vervaardigd.
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- 3 Ter beve\!ig!ng vdn code-verbtnrl,i-rgc?n zijn o.a. de volgende pclilten van bciane, :Op eet1 codeteiegrmi mzz tsiegrafisch niet in open taal worden geantwoord.
Over de inhoud van een c~dcteiegrain mag. niet met verwijzing naar d a t telegrafn per telefoon worden ;;cspiokc:i.
DossIers, welke codcte~egrarrmenbevatten (ook in paraphrase), diener) veilig te worden opgeborgen.
Kladpapier, carbonpapier en der;i?iij!te vet-baiid houdende met codetelegrammen dienen t e worden v e r b r a n d
(versnipperen I S niet .ioidoende).
5 . Afschriften van parap1ir-as-n \,an cnderelegramiiicn mogen uitsluitend door d e ,ifd. Verbindingen worden vervaardigd.
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Ter beveiliging van code-vrirbiiidingen zijn o.a. de volgende punten van belang :-

I . O p een codetelegram mag tolegrnfisch niet in open taal wordon geantwoord.
2 . Over de inhoud van een codetekgram mag niet m e t verwijzing naar dat telegram per telefoon worden gesproken.
3. Dossiers, welke codetelegramtnen bevatten (ook in paraphrase), dienen veilig t e warden opgeborgen.
4. I<ladpapier, carbonpapier en dergelijke verband houdende {nat codetelegrammen dienen t e worden verbrand
(versnipperen i s niet voldoende).
5. Afschriften van paraphrasen van coderelegraminen mogen uitsluitend door de afd. Verbindingen worden vervaardigd.
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