Nr.: 2.160.116
Verslag MT-vergadering d.d. 02-04-1992
Aanwezig: PHBVD, D3, D4 , DS, D6, SPC, DLS, DLS/:
HPZ (t.b.v. agendapunt 13)
PMO/
(t.b.v. a g e n d a p u n t 13)

en

l. Opening
PHBVD opent de vergadering.
2• Verslag MT d.d. 17 maart 1992
Geen op- of aanmerkingen; de v e r g a d e r i n g g a a t accoord
verslag.

met

het

3. D3-risico
D3 geeft een toelichting op de t a a k v e l d r a p p o r t a g e , bestemd voor
de Minister.
De vergadering stemt
in met de voorliggende
opzet
van de
t a a k v e l d r a p p o r t a g e , met de volgende aantekeningen:
de t a a k v e l d r a p p o r t a g e dient alle o n d e r d e l e n van het taakveld
te
omvatten
(niet
alle onderwerpen behoeven
te
worden
uitgeschreven);
de r a p p o r t a g e dient voorts
te bevatten:
eventueel
aanbevelingen/beleidsadviezen;
de
rapportage
aanbiedingsbrief;

dient

te

worden

een samenvatting en

aangeboden

met

indien van belang kan er ook, in algemene zin, vermeld
welke i n l i c h t i n g e n m i d d e l e n gebruikt worden.
SPC verzoekt de directeuren de
stadium bij te betrekken.

afdeling

SPC

er

in

een

een

worden,
vroeg

4. Piketreaeli ng
D5 meldt dat de nota momenteel opgesteld wordt en stelt voor deze
op de agenda van het MT van 6/4 a.s. te zetten.
5. Pro 1 eetP rog ramma .
Het v o o r l i g g e n d e plan voldoet nog niet.
De volgende punten verdienen nog de aandacht:
er moet een beter p r o j e c t - p r o g r a m m a komen;
goede afstemming met
vereist;

PG

33

en

de p r o j e c t l e i d e r van

c a p a c i t e i t s b e s l a g buiten D2 is nog niet aan de orde;

D2

is

het "zwaard kleef aan-effect" moet eruit g e h a a l d worden.
D3 koppelt deze punten terug n a a r D2 en dit
terug op de MT-agenda (waarschijnlijk 21/4).

punt komt opnieuw

6. Project BiZa-BVD
Dit punt is uitgezet binnen de directies. Vastgesteld wordt dat
ernaar gestreefd
moet worden dat de geselecteerde medewerkers
aanwezig zijn op de bijeenkomsten.
Mocht dit echt niet lukken dan zal er eventueel voor vervanging
gezorgd moeten worden.
SPC
+ dhr.
zullen dit nog
bespreken.
7 - MediaPlan BVD
Voorgesteld wordt om dit binnen de d i r e c t i e s te bespreken.
Eventuele op- of aanmerkingen worden direct gericht aan IEB.
8. Implementatie Schengen
Dit punt wordt verplaatst naar de volgende MT-vergadering (6/4).
9. Mededelingen en rondvraag
9.1. PHBVD
meldt dat er binnenkort weer een Europese cursus is. Bekeken
moet worden wie er deelnemen en wie een lezing houden.
De volgende medewerkers zijn voorgedragen voor een eventuele
lezing: D4S/
(ond.: p r o l i f e r a t i e ) , D3T/
(ond.:
contra-spionage) , D3S/
(ond.: n.t.b.); medewerker
D2 (ond.:
politiek g e w e l d d a d i g activisme).
D6 + HPZ zoeken
uit of het mogelijk is dat degenen die
een
inleiding/lezing geven ook d e e l n e m e r kunnen zijn aan de cursus,meldt bespreking a.s. d i n s d a g 7/4 met ministers Justitie en
BiZa + DG's over de gevolgen van M a a s t r i c h t voor EPU-verdrag;
PHBVD merkt op dat verwacht wordt dat medewerkers cijfers en
feiten m.b.t. werkzaamheden voor het J a a r b e r i c h t zo kunnen
melden,- dit verdient enige a a n d a c h t .
SPC merkt nog op dat u i t e r l i j k over 2 weken een versie van het
Jaarbericht verschijnt zoals het ook uit zal gaan. Deze m a a n d
moet het bij de Vaste Cie I-enV-diensten liggen en volgende maand
b i j de Kamer;
meldt conflict met Politie Den Haag; de
hierover reeds een ambtsbericht gestuurd aan
Burgemeester van Den Haag;

Minister heeft
de Politie en

meldt v e r g a d e r i n g Kamer Cie I-enV-diensten a.s. dinsdag 7/4
inzake CPN;
MT wordt verplaatst naar m a a n d a g 6/4, 13.00 16.00
uur;
meldt dat hij gisteren bezoek heeft gehad van de Coördinator
Inlichtingendienst I t a l i ë inzake r e o r g a n i s a t i e ; v e r s l a g volgt.

9.2. D3
meldt een o p e r a t i o n e l e zaak;
m e l d t gesprek met SG/BuiZa over:
- Russen
- CPN-CPSU.

9.3. SPC
verzoekt of hij nog een keer kan langskomen bij
m.b.t. l a a t s t e stand van zaken van J a a r b e r i c h t ;

de d i r e c t i e s

meldt
dat
er binnenkort
een
scan-team probleem-nota
(discussie-nota) verschijnt; hij wil deze eerst bespreken met
Teamleiders en analisten alvorens het in de MT aan de orde komt.
10. Werkgroep "Lease"
In de samenstelling van
a angeb ra c ht:
D30/
i.p.v. D3B/: .
MT gaat a c c o o r d .

de werkgroep is

de

volgende wijziging

11• M- en T-lasten
Dit punt wordt verplaatst naar de volgende MT-vergadering (6/4).
12. APO-MT
Dit punt wordt verplaatst naar de volgende MT-vergadering (6/4).
l 3. V a c a t u r e - o v e r z i c h t
HPZ en PMO/
zijn aanwezig.
Het DLB van vorige week werd afgerond. HPZ
stadium rapporteren.

zal h i e r o v e r in later

14. T i m e - m a n a c r e m e n t
Dit punt wordt v e r p l a a t s t naar de volgende MT-vergadering (6/4).
15. Verslag gesprek Minister
Verslag wordt besproken en vastgesteld.
PHBVD heeft a.s. d i n s d a g (7/4) een gesprek bij de Minister.
PHBVD vraagt de directeuren stukken aan te d r a g e n die van belang
zijn
(iets nieuws, stukken die bij de Minister liggen die nog
a a n d a c h t behoeven).
16. Opdracht
D3 geeft een toelichting.
MT gaat accoord met het advies. SPC merkt op dat er juist veel
aandacht
besteed
moet
worden
aan allochtonen
(zie
ook
risico-overzicht); het is "hot item" in de p o l i t i e k .
PHBVD stelt voor hierover een
(actie : D3).

brief

uit

te sturen

aan

PID's

D3 zal nog n a d e r overleg voeren met D2 over de notitie van D2S/.
inzake "Buitenlandse bemoeienis met
i n t e g r a t i e allochtonen"

waarin hij intensivering van
bepleit .

de

inspanningen

op

-gebied

17. Opdracht
SPC merkt op dat de opdracht te mager is opgesteld en dat er van
een te grote bezetting wordt uitgegaan.
Met deze aantekeningen wordt opnieuw naar de opdracht gekeken en
wordt over 2 weken opnieuw op de MT-agenda g e p l a a t s t .
18. Capaciteitsprobleem D3
MT gaat accoord met niet in uitvoering nemen van opdracht
19 . Beslissing Europese Commissie voor de
over klacht van
tegen Nederland
MT g a a t accoord met advies.

DLS/
3 april 1992

rechten van

de

mens

-1co nr. 2.160.643-92
Kort verslag MT-vergadering d.d. 06-04-92.
Aanwezig:PHBVD, D2, D4, D5, D6.
(RO inz. pt.3, KJA/
inz. pt.
inz.pt.12)

5,

KJA/

inz.

pt.6,

D2T/

1. OPENING.
De voorzitter opent de vergadering.
2. VERSLAG VORIGE VERGADERING.
De vergadering gaat accoord met het verslag.
3. ON- LINE EN OFF- LINE

OPSPOREN VAN INFORMATIE.

RO geeft een toelichting. De bespreking leidt tot de volgende
beslissingen:
- het MT stemt in met het ingezette proces.
- toewijzing van een evt. extra opleidingsbudget is nog niet
aan de orde
- het MT stemt in met onderzoek naar de mogelijkheid om extern
met andere instanties dan alleen CRI en MID expertise op dit
terrein uit te wisselen
- het voorstel van RO om een dienstbrede gebruikers-werkgroep
in te stellen vindt geen steun. Dienstbreed zal het Horizontaal
Overleg moeten dienen voor de afstemming en de fijnafstemming
kan vervolgens bilateraal geschieden
- RO zal een keer per half jaar een kosten-overzicht opstellen.
RO zal e.e.a. verder uitwerken.
4. PIKETREGELING.
Op verzoek van D5 zal dit punt besproken worden tijdens de
eerstvolgende MT-vergadering. D5 zal daartoe nog een nota doen
verspreiden.
5. IMPLEMENTATIE SCHENGEN.
KJA/: geeft een toelichting. De CRI heeft het beheer toegewezen
gekregen. Het is nog de vraag of de CRI uitsluitend procedureel
of ook inhoudelijk zal moeten toetsen.(Het MT is van mening dat
hetgeen de dienst inbrengt ook door de dienst beoordeeld dient te
worden ) Ook de afscherming van de ingebrachte signaleringen
roept nog vraagtekens op.
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Besloten wordt dat de dienst op beperkte schaal zal deelnemen ;
uitsluitend op het gebied van terreur.
6.TOETSING M- EN T- LASTEN.
KJA /
geeft een toelichting. Het MT stemt in met het advies
onder punt 2. Besloten wordt dat de gehele procedure herschreven
dient te worden door de PG AO. KJA/
zal hiertoe een notitie
schrijven.
Het MT stemt in met de gevolgde redenering, m.n. voor wat betreft
de subsidiariteits- en proportionaliteitstoetsing.
7. TIME-MANAGEMENT.
Het MT gaat accoord met het voorstel, de aangegeven streefcijfers
te hanteren gedurende de maanden april, mei en juni.(Als proef)
De gebruikers kunnen bij CCA/
de in te vullen tabellen
opvragen.
8. BULLETINBOARD T.B.V. BELANGENDRAGERS EN VERBINDINGEN.
Het bulletinboard wordt op zich als een goed idee gezien. De
discussie leert dat er nog te veel vragen zijn om hierover nu al
te beslissen. Voorgesteld wordt om hiermee nog even te wachten .
D2 zal het commentaar overbrengen aan de steller, D2T. Ook het
ingebrachte commentaar van IEB zal hierbij betrokken worden.
9. Opdracht
Opgave capaciteitsbeslag ontbreekt. Ook is het de vraag of het
hier wel om een opdracht gaat. D4 legt uit, dat het hem meer
bedoeld is om een antwoord te krijgen op de vraag, of de dienst
dergelijke zaken wenst aan te pakken. D2 vraagt namens D3 of het
mogelijk is, de relatie met
de internationale wapenhandel
zichtbaar te maken, zodat evt. afstemming met het team
mogelijk is.
Het MT gaat accoord met het voorstel, met dien verstande, d at D4
nog een opgave van het cap.beslag zal leveren en dat over een of
twee weken verslag uitgebracht zal worden. (D4 stemt af met D3)
10. LOGISTIEK/PERSONEEL IN CRISISSITUATIES

; PROGRAMMA VAN EISEN.

Het MT gaat accoord met de eerste opzet. D6 zal e.e.a. nog
besprekenmet de teamleiders. Aandacht dient o.a. nog besteed te
worden aan:- de rol van beveiligingsadviseurs, het nood-nét,
doorkoppeling van het ministers-net, het 'stand van
zaken-centrum', all-in-one.
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11. MEDEDELINGEN EN RONDVRAAG.
- PHBVD : heeft op 7 april een gesprek met de Minister ; verzoekt
om evt . gespreksonderwerpen, ook voor een volgend gesprek.
- PHBVD: het overleg met de Vaste Kamercommissie is uitgesteld op
verzoek van de dienst (naderhand werd vernomen dat het
verschoven
is naar 12 mei a.s.)
- PHBVD : heeft gesprek gevoerd met CMC ; binnenkort volgt de
rapportage ; verzoek aan MT-leden deze rapportage goed door te
nemen ter voorbereiding van de behandeling in de MT-vergadering
van volgende week.
- D6 : stelt voor de opname van inkomende telefoongesprekken te
staken, aangezien de vastgestelde periode van drie maanden
eindigt. Accoord.
- PHBVD : zal nog met HFZ bespreken, wie er namens de dienst zal
deelnemen aan de Europese cursus.
- D2 deelt mee, dat op 6 mei a.s. in Utrecht een conferentie
gehouden wordt omtrent de bijzondere opsporingsdiensten. D2 zal
als waarnemer hieraan deelnemen.
- DLS: MT-vergadering van 5 mei a.s. vervalt.
- D2: i.h.k.v. de commissie
dient de relatie tussen de
diensten nog eens bekeken te worden. Het blijft van belang dat
de dienst zaken aandraagt, die van belang kunnen zijn t.b.v. de
opsporing van daders.
- D6: maakt een opmerking over de tussentijdse M- em T-aanvragen.
hier van dient spaarzaam gebruik te worden gemaakt, aangezien
de ministers het als lastig ervaren. Het blijft in urgente
gevallen natuurlijk mogelijk .
Dl verzoekt in dit kader om in het vervolg een verslag aan Dl
te zenden van de resultaten van een dergelijke actie,
aangezien hierom weieens gevraagd zou kunnen worden.
12. STAND VAN ZAKEN
D2T/

doet verslag van de vorderingen inz.

DLS
07-04-92

Verslag MT-vergadering d.d. 14-04-1992
Co.nr: 2.161.017
1.

Opening

2.

Dhr.
(kernconsult) stelt zich voor. Hij zal met
ongeveer 25 medewerkers van de Dienst (w.o. het MT) een
gesprek voeren. Doel van de gesprekken is te komen tot
vastlegging van het reorganisatieproces en de stand van
zaken m.b.t. de reorganisatie.
Rond 15 mei volgt rapportage en presentatie.

3.

Verslag vorige vergadering
N.a.v.
Pt. 3.2. Europese cursus:
Uitgezocht dient te worden, wat daar thans de cultuur is.
In het DLB dient te worden vastgesteld, welke categorie
medewerkers er naartoe gaat en aan welk niveau medewerkers
er gedacht wordt. Op basis van de ervaringen van degenen,
die dit jaar gaan kan e.e.a. opnieuw in het DLB worden
besproken. Vervolgens kan dit onderwerp bij de Club de Berne
worden ingebracht.
Pt. 3.3: D3 deelt mee, volgende week naar Amerika te zullen
gaan om met de defector
te spreken. De Belgische
Dienst zal eerst met hem spreken.
werd in 1988 in
Brussel geplaatst, dus de kans is groot dat hij over nogal
wat informatie beschikt. De informatie zal naar alle
waarschijnlijkheid vooral betrekking hebben op België,
Italië, Frankrijk en Amerika.
Over Nederland zou hij ook het e.e.a. weten.
Pt. 3.4: Rapportage naar SPC.
Pt. 3.5: De relatie Nederland-Joegoslavië is gecompliceerd.
Gezien de kwetsbaarheid dient voorzichtig te worden
gehandeld.
Pt. 3.6: Klankbordgroep:
Even ophouden tot HBVD terug is: HBVD wil wellicht zelf ook
enige personen aanspreken.
DLS zal op verzoek de nota + de volledige lijst van
kandidaten aan de MT-leden doen toekomen.
Er moet een kalender gemaakt worden, die aan het MT zal
worden voorgelegd (acite: SPC).
Pt. 3.8: Er is een informele brief naar de politiechefs
gestuurd.
De vraag is of er ook nog een algemene brief naar de
driehoeken gestuurd moet worden. E.e.a. laten afhangen van
het gesprek met O.O.V.
Wellicht kan er bij de eerstvolgende regionale bijeenkomst
een uurtje ruimte op de agenda gecreëerd worden (actie:
SPC) .
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Pt. 3.11: NPA:
D2 en D3 zijn het inmiddels met elkaar eens: er was eerst
sprake van een misverstand: D3B had op verzoek van D3 reeds
een nota geschreven, doch het was niet de juiste.
Nu de opdracht duidelijk is, zal alsnog de juiste notitie
geschreven worden, die uiterlijk 15 mei gereed zal moeten
zijn (verdere actie: D2, D3 en SPC).
Pt. 3.12: Hoort bij punt 8.
4.

IDB
De PG komt deze week bijeen. Hoofdthema's:
a Op korte termijn o.v.v. de Minister-President
inventarisatie bij afnemers (AZ, BZ, EZ, BVD en MID)
omtrent: wat kregen zij, wat vonden zij ervan en evt.
suggesties.
b

inventarisatie bij de IDB: wat kwam er binnen en wat ging
er naar buiten?
(D3 heeft ma. ochtend a.s. een afspraak met dhr.

5.

SPC heeft na een korte rondgang een inventarisatie gemaakt,
aangevuld met eigen ideeën.
Het onderwerp moet worden: "algemene veiligheidszorg".

6.

Mededelingen:
PHBVD verzoekt de leden, belangrijke
langs HBVD en PHBVD te sturen.

operatierapporten

-

Dl:
De brief van de Vaste Commissie over het driemanschap;
bestaande uit de heren
,
en
;
een secretaris is inmiddels aangewezen.
DLS zal de brief aan de MT-leden doen toekomen.
HK ziet toe op de begeleiding e.d.

-

Dl:
BVD/MID:
Er is besloten te streven naar een nieuw convenant.
Vandaag gaat er een brief uit naar dhr.
met de
mededeling dat wij het ermee eens zijn.
(KJA/
is erbij betrokken, wellicht ook SPC (n.t.b.)
(PHBVD heeft al bij de Minister en de SG aangekondigd,
dat er nog haken en ogen aan zullen zitten).

-

Dl:
Bezoek van een delegatie van de Vaste Commissie van de
Nationale Veiligheid van het Hongaarse Parlement. (20-23
mei) De griffier heeft de BVD gevraagd e.e.a. te regelen.
Donderdag a.s. hebben PHBVD en HK een gesprek met de
ambassadeur om het programma op te stellen.
Op 21 mei zal de delegatie een bezoek aan de Dienst
brengen. SPC/~" heeft als algemene strekking voorgesteld:
"Inbedding van de veiligheidsdienst in een democratiesch
model". (nog niet door Dl bestudeerd)
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Dl:
Correspondentie met buitenlandse zusterdiensten: men
wordt verzocht te letten op de juiste rubricering van
stukken (ook via fax).
Dl:
Uit D4-directie-overleg komt naar voren, dat de PID's het
"grijze boek" ter hand nemen.
Vast staat, dat de PID's niet zonder directieven van de
Dienst activiteiten kunnen ontplooien; anders is de
Dienst niet verantwoordelijk.
Dl:
: de voorzitter van de OC vond dat e.e.a. niet
"mooi" was verlopen; wellicht moet er meer gepubliceerd
worden, waardoor er meer acceptatie bereikt wordt.
Dl:
Brieven, die ter ondertekeking aan Minister Dales
aangeboden worden, dienen de volledige naam van de
Minister te bevatten, t.w. C.I. Dales.
Dl:
Op 19 juni a.s. vindt wederom een :direkteurendag"
plaatst, (deelnemers: Bestuursraad, PDG-n, en alle
direkteuren van Binnenlandse Zaken)
Programma volgt nog.
D2:
Deelt twee specials uit.
Omtrent de special over computermisbruik verzoekt D2
binnen 2 weken op- en aanmerkingen te geven + evt.
wensten t.a.v. belangendragers.
D2:
Deelt mee, dat er in mei 2 maal een conferentie-sessie
van Nederlandse politiechefs gehouden wordt.
HBVD, PHBVD en D2 zullen worden uitgenodigd. D2 heeft
uitnodiging van 11, 12 en 13 mei.
PHBVD wil deelnemen aan de sessie, waaraan HBVD niet
deelneemt.
D3:
Omtrent bezoek VS inz.
:
De spionagezaak heeft de Belgische regering verdroot. De
Dienst bereidt een notitie voor voor Buitenlandse Zaken,
omtrent de gang van zaken, die heeft geleid tot de afbouw
van onze activiteiten.
D4:
Sociaal Statuut
Reacties van D3 ontvangen; HPZ heeft reactie toegezegd.
D6 heeft uitgebreid verhaal gestuurd.
De inschrijving is nu gesloten; komt nu in definitieve
vorm uit.

- 3 -

7.

-

D4:
ECD/AID:
D4 heeft vernomen, dat de ECD en de AID niet zullen
worden samengevoegd. De ECD gaat verhuizen. (Er komen
drie hoofden van dienst)
Wellicht kan de AID alsnog uitgenodigd worden (actie D4:
stuurt uitnodigingsbrief).

-

D5:
Nog niet uitgenodigd voor deelname aan platform, (komt
hierop terug tijdens weekbesrpeking).

-

SPC:
Donderdag a.s. is de "finale versie" van het
dienstjaarbericht gereed; hierop kan dan nog een laatste
blik worden geworpen door het MT.
SPC verzoekt de leden, naar de eigen directie-bijdrage te
kijken en die met de staf te bespreken, (evt. 28 april
wederom op agenda)

Piketregeling
De financiële- en rechtspositionele consequenties zijn niet
aangegeven. D5 legt uit, dat hij eerst een uitspraak wenst
van het MT omtrent de vraag of men een zgn. "duty-officer"
wil, waarna e.e.a. verder uitgewerkt zal worden.
De personele- en materiële aspecten moeten in overleg
gebracht worden en behapbaar zijn voor de OC. D5 zal in
latere uitwerking de OC erbij betrekken. D6 zal de
rechtspositionele en financiële consequenties afhandelen. (+
lijst met consignes/definities van taken).
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Nr.: 2.161.295
Verslag MT-vergaderinq d.d. 21-04-1992
Aanwezig: HBVD, D2, D3, D4, D5, SPC, HPZ, DLS, DLS/
IEB, DCOM, CMC/
(t.b.v. agpt 3)
BVA (t.b.v. agpt 3)
KM (t.b.v. agpt 3)
H513 (t.b.v. agpt 4)
1. Opening
HBVD opent de vergadering.
l.a. Kort DLB
Verslag volgt separaat.
2. Verslag MT d.d. 14-04-92
2.1. tekstueel
pt. 3.3.:
D3 merkt op dat D3T/
eind van de maand naar Amerika gaat;
2.2. inhoudelijk
geen op- of aanmerkingen.
Verslag wordt vastgesteld.

3. Tweede interimnotitie doelgroepenanalyse
externe fase, conclusies en aanbevelingen

BVD; resultaten

DCOM, CMC/
, IEB, KM en BVA zijn aanwezig.
Na een discussie wordt besloten dat na bespreking financiële
consequenties IEB
in samenspraak met DCOM, CMC/
een
voorstel indient voor gedragstrainingen/-verandering voor degenen
die externe contacten onderhouden, er van uitgaande dat we na de
zomervakantie hiermee kunnen beginnen. Tevens dient er gekeken te
worden naar andere aspecten op dit gebied die nog aandacht
behoeven. Ook hiervoor zullen voorstellen worden ingediend.
Besloten wordt om dit punt op de agenda van 26 mei a.s. te
zetten. Hierna kan het rapport besproken worden in de staven. Er
wordt uitdrukkelijk verzocht dit niet eerder te doenI
Voorgesteld wordt om nog een keer een bijeenkomst te houden voor
de hele Dienst waarin het MT uitlegt hoe zij de "buitenwereld"
briefen over de Dienst.
4. Deeltijdwerk 513

H513 en HPZ zijn aanwezig.
MT gaat accoord met voorgestelde regeling met
de aantekening
dat:
a. de 4e dag van de afgesproken werkdagen niet als overwerk kan
worden aangemerkt;

b.

parttimers niet meer dan 3 dagen werken;

c.

bij niet ingeroosterde dagen is er geen sprake van overwerk.

Mocht H513 hier toch vanaf willen wijken, dan dient hij
te leggen aan zijn directeur.

dit voor

5. Introductieprogramma t.b.v. de partners van de
Dienstmedewerkers
MT stemt in met het volgende:
organiseren van
van de Nieuwbouw;

een opendag wordt meegenomen met

introductieprogramma t.b.v. partners van
meegenomen in het hele traject "nieuwkomers".

de

nieuwkomers

opening
wordt

6.
D3 meldt dat het hier gaat om een bijgestelde rapportage en
nu ter goedkeuring op de agenda staat.
HBVD merkt op dat opdracht
afsluitende rapportage van

2 pas wordt goedgekeurd als
l op tafel ligt.

Besloten wordt om dit punt volgende week weer
zetten inclusief de eindrapportage van
1.

op

wat
de

de agenda te

7.
D4 geeft een toelichting.
Besloten wordt dat zodra er wezenlijke veranderingen zijn, dit
punt opnieuw aan de orde komt in het MT. Dit onderwerp zal verder
in de weekbespreking worden meegenomen.
8. Tijdelijke ondersteuning Bureau de Liaison
D5 geeft een korte toelichting en besloten wordt om
een
Docon-medewerkster van D3 voor 3 weken over te plaatsen naar het
BDL.
9. Uitbreiding PG GBA van l naar 3 leden
D5 geeft een korte toelichting.
MT stemt in met de voordracht.
10. Mededelingen en rondvraag
10.1. HBVD;
doet in het kort verslag van zijn reis naar Antillen, Aruba,
Washington, San Francisco, Ottawa, Montreal; de verslagen volgen.
10.2. D3
meldt gesprek morgen met de Haagsche Courant over Russen;
-

meldt gesprek afgelopen donderdag met HMID.

10.3. D4:

meldt een operationele zaak.
10.4. HPZ:
meldt dat binnenkort overzicht verschijnt over
01-04-92 veranderd is in de organisatie.

wat

er

per

10.5. SPC;
- meldt dat het Dienst Jaar Bericht gereed is en het MT wordt
verzocht hier met een kritische blik naar te kijken en eventuele
suggesties te doen.
DLS/

Nr.: 2.161.719
Verslag MT-vergadering d.d. 28-04-92
Aanwezig: PHBVD, D2, D3, D4, D5, D6, SPC, DLS en
mw.
(t.b.v. agpt. 9)

1. Opening
PHBVD opent de vergadering.
2. Bespreking verslag vergadering d.d. 21-04-92
pag. l, pt. 3:
onduidelijk wie actie onderneemt; deels IEB; CMC zal in overleg
met IEB suggesties doen; Dl zal e.e.a. nog met IEB bespreken.
N.a.v. pt.5:
D6 deelt mee dat de organisatie van de opendag reeds is
ingestoken in het project; en dat het introductieprogramma t.b.v.
partners van nieuwkomers bij HPZ is neergelegd.

Verslag vastgesteld.
3.
D2 deelt tijdens de vergadering uit: de notitie "Corrumpering van
de Nederlandse overheid vanuit Suriname" (
92/069). DLS
deelt tijdens vergadering uit: "Meetpunt/afsluitrapportage
"
(
92/052).
Beide

stukken worden nog doorgenomen door de HT-leden. De
-opdracht 2
(D3
d.d. 15/4) wordt besproken. Omtrent
rapportage wordt besloten in voorkomende gevallen HBVD
te
informeren, die
op
zijn beurt
de informatie zal kunnen
exploiteren tijdens gesprekken
met belangendragers/relaties.
Omtrent de vertaalcapaciteit meldt D3, dat hieraan thans wordt
gewerkt.
Omtrent het format wordt geconcludeerd dat het bedoeld is als
leidraad: ook bij nog op te stellen opdrachten dient de lijst als
zodanig te worden gezien.
De opdracht
-2 wordt accoord bevonden, in afwachting van de
afhandeling van de afsluitrapportage
(92-052) op 12 mei.
4. Bijstelling procedure strategische taakveldrapportage
PHBVD is, evenals HBVD, van mening dat er bij de opbouw rekening
gehouden moet worden met de vraag voor welke lezer(s) het stuk
bedoeld is; voorgesteld wordt rekening te houden met
a. intern
b. extern
c. Minister en SG.
De inhoudsopgave dient

te

worden

gezien

als leidraad voor

de

opbouw.
De conclusie luidt:
ter precisering.

men

gaat accoord, roet enige kanttekeningen

5. Voorstellen strategievormend onderzoek
Van de vijf genoemde terreinen wordt "vergelijkend onderzoek
terrorisme wetgeving" geschrapt (Justitie). In volgorde van
belangrijkheid blijven de volgende vier terreinen over:
1. migratiestromen
2. groei rechtsextremisme
3. politiek gewelddadig activisme en terreur
4.
de
mogelijkheden van publiek-private samenwerking
ter
voorkoming van misbruik van informatiestromen.
6. Taakveldrapportage "voorkomen van pogingen om politieke doelen
te realiseren d.m.v. geweld
Enige tekstuele wijzigingen zijn nog nodig.
Overigens wordt het gezien als een uitstekend stuk. Besloten
wordt de rapportage bij te stellen in de vorm van een brief van
HBVD aan de Minister (met een opmerking omtrent de laatste pagina
(28); Dilemma's en knelpunten: in de beleidssfeer (of middels
aparte oplegnotitie) (actie: D2).
7. Directieplan D5
Het directieplan wordt goedgekeurd. D5 zegt toe
terug te komen op
het

op korte termijn

8. Taak force meeriarendienstplan
Komt terug op agenda MT-vergadering d.d. 19 mei.

9. Dienstjaarbericht
Mevrouw
"
is aanwezig.
SPC meldt van alle directies opbouwend commentaar te hebben
ontvangen, hetgeen
leidt
tot
enige
vertraging
van
de
samenstelling van de uiteindelijke versie.
Dl verzoekt de leden nogmaals kritisch naar de inhoud te kijken.
Het gehele stuk wordt doorgenomen. Mevrouw
wijst erop
dat sommige passages zouden kunnen leiden tot discussie; wellicht
is het beter dat te voorkomen, aangezien een dergelijk stuk
"voer" vormt voor journalisten e.d. Geopperd wordt om, wellicht
in de inleiding, iets op te merken omtrent hetgeen de dienst niet
heeft kunnen aanpakken, om te voorkomen dat men de indruk krijgt
dat de dienst "alles" aanpakt.
Voor eind juni zou het stuk aan
de Kamer moeten worden
aangeboden.
Voorgesteld wordt een open versie uit te draaien waarna beslist
kan worden wie ambtelijk geraadpleegd kan worden.
10. Club de Berne
Als topic is gekozen voor het stuk van KJA/ : "The consequences
of Maastricht for European Security services".
PHBVD zal namens HBVD deelnemen aan de bijeenkomst. DLS verzorgt

de verdere afhandeling van het stuk (zal tijdens bijeenkomst door
PHBVD worden uitgedeeld).
"Trends and developments": hieraan wordt thans door de directies
2, 3 en 4 gewerkt. Gezorgd wordt dat e.e.a. zo snel mogelijk
wordt verzonden.
11. 12. Mededelingen
Dl.:
introductie-dossier wordt thans herzien.
Formatie-dossier: informatie bij SPC/
Dossiers circuleren nu binnen de Dienst. De leden worden verzocht
de dossiers door te nemen en evt. gedachten hierover te noteren:
alle MT-leden worden uitgenodigd om
zijn bij
het directie-overleg van
verhinderd);

op
D5

24 juni aanwezig te
(opm DLS: HBVD is

agenda gesprek Minister-HBVD d.d. 6-5-92:

-

CPN
integriteit Nederlandse Politie;
reisverslag HBVD
Oost- en Midden-Europa
(reisverslag Tsjecho-Slowakije ligt nog bij de Minister; ook
te vinden in stuk Oost- en Midden-Europa)
(nota proliferatie ligt ook nog bij de Minister);
stuk van IEB omtrent publiciteitsgevoelige gebeurtenissen is
rondgestuurd. Er is geen commentaar op gekomen, dus wordt het in
de huidige vorm bij DCOM, ingestoken.
Rondvraag
D2:

- Erasmus-universiteit 20 november 1992: gaat D2 of D3? D2 en D3
overleggen dit.
D3_:
operationele mededelingen.
D4:

ombudsman komt morgen inzake klacht van dhr.
-

;

maakt MT-leden attent op artikel over "zwarte markt" (van dhr.
(fon.)). In dit artikel worden uitspraken van
D4

geciteerd, gedaan tijdens lezing in Leiden.
SPC;
omtrent Memorie van Toelichting:
is vooruitblik; vraat MT-leden om commentaar/toevoegingen; "moet
het accent inderdaad zo gelegd worden"?
D6;
omtrent evaluatie van opdrachten:
is inmiddels geëvalueerd;
-l en
geëvalueerd.
Eind 1992 moet
het zover zijn
dat
de
evaluatie-mechanisme kunnen begeleiden.
(Opm. DLS: MT-vergadering 5 mei vervalt; 12
datum in dezelfde week volgt z.s.m.).
DLS

HTL's

worden

nog

zelf

het

mei vervalt; nieuwe

Nr.: 2.162.455
Verslag MT-vergadering d.d. 19 mei 1992
Aanwezig: HBVD, Dl, D2, D4, D6, SPC, DLS/
BVA/
(i.v.m. agpt 3),
D4T/
(i.v.m. agpt 3)

en

1. Opening
Dl opent de vergadering.
2. Bespreking verslag vorige vergadering
Geen op- of aanmerkingen.
Het verslag wordt goedgekeurd.
3. Beveiligingsplan BVD en Informaticabeveiligingsplan BVD
BVA/
en D4T/
zijn aanwezig.
Beveiligingsplan BVD
Gesteld wordt dat de beveiliging door iedereen in acht moet
worden genomen. De BVA heeft hierin een coördinerende rol. Het
gaat hierbij ook om een duidelijke top-bottom zorg. Indien men
zich niet aan beveiligingsvoorschrift houdt, dient de directeur
dit
terug
te
laten
komen
in
een beoordelingsc.q.
potentieelbeoordelingsgesprek.
Dl zal KJA/
om een aanpassing van de notitie
"ongeschiktheidsontslag: personele
en
juridische
gevolgen"

vragen.
De hoofdlijnen van het beveiligingsplan dienen krachtig verwoord
te worden in de brochure die uitgaat naar het personeel. Deze
brochure dient als een "handvat" voor de directeuren; zij kunnen
hun personeel hierop aanspreken. Tevens dient er een introductie
module "Beveiliging" te komen voor nieuw personeel.
Voor wat betreft Uitvoeringsrichtlijn 4-2, pt. 4 Besluitvorming,
stelt HBVD dat bij twijfel de BVA het probleem voorlegt aan HBVD,
d.t.v. de directeur. HBVD vraagt dan advies aan het CIPB.
HBVD vraagt de voorzitter van het CIPB (=D4) om een advies m.b.t.
de taken en functie van het CIPB in de nieuwe Dienst.
Dit zal dan eerst worden besproken met de Dienstleiding alvorens
het in het MT wordt behandeld.
MT stemt in met de adviezen. HBVD zal dit plan bespreken met de
OC met de aantekening dat instemming wordt gevraagd aan de SG.
Informaticabeveiligingsplan BVD
Het is een goede zaak dat dit plan op tafel ligt. De zin van
beveiliging is zeer onder de maat; het gaat hier om menselijk
gedrag.

Het MT stemt in
met
de adviezen. De werkwijze van
gegevensbeheer komt in dit plan te staan; de toegang tot
gegevensbeheer in het handboek AO.

het
het

HBVD spreekt waardering uit over beide plannen. BVA/
wil niet
onvermeld laten dat de meeleesgroep ook een belangrijke bijdrage
heeft geleverd aan de totstandkoming van beide plannen.
4. Bezoek Hongaarse parlementaire delegatie
MT gaat accoord met het voorgestelde programma.
5. Planning bezoek "Driemanschap"
MT gaat accoord met voorgestelde programma.
6. Onderbrenging in Leidschendam
D6 geeft een toelichting.
Er wordt voor optie l gekozen met de volgende verdeling van
operationele directies:
directie 2: bouwlaag 4/5
directie 4: bouwlaag 5/6
directie 3: bouwlaag 6/7.
Deze nota zal aan de OC worden voorgelegd.

de

7. Voorbereiding gesprek Minister - HBVD
De volgende onderwerpen zullen met de Minister worden besproken:
Verslag bezoek Hongaarse parlementaire delegatie
Verslag bezoek Driemanschap
Jaarverslag (stand waarin het is); SPC is aanwezig
Philips (dhr.
) D4 is aanwezig
eventueel rapport TVR Vitaal; D4 is aanwezig
eventueel Suriname
Begroting
stand claim
IDB-MID (niet 2 juni a.s.) Dl is aanwezig
Besloten wordt om dit punt volgende week weer
zetten ter finalisering.

op

de agenda te

8. Concept-programma MT-juni-conferentie
D6 geeft een toelichting.
De directeuren worden gevraagd de volgende stukken te leveren:
produktkalender; taakveldrapportage
capaciteit per directie afgezet tegen directieplannen (10
procent excersitie
bijdrage aan dienstplan 2000 (capaciteit, projecten).
SPC geeft het volgende aan per email:
concept-produktkalender waarin het TVR is opgenomen
inzicht in benutting capaciteit per directie +
hiervan in het komende half jaar
hoe staat het met werkaccentverschuiving.
D2 zal een voorstel maken over

overzicht

HBVD en PHBVD maken een overzicht van de
organisatie-ontwikkeling.
D6 en SPC verzorgen het Meerjaren-Dienstplan.
Verder zal ernaar gestreefd worden dat de MT-conferentie 18 juni
in de v.m. zal worden afgerond.
HBVD stelt de volgende discussie-onderwerpen voor
bij
de
"haard-discussie":
Dienst en de Europese dimensie
eigen nationale dimensie.
Besloten wordt om
de heer Felix uit te nodigen voor
"haard-discussie" over de Dienst en de Europese dimensie.
Dit agendapunt komt volgende week (26/5) terug
finalisering.

op

de

de agenda ter

9. Procedure Taakveldrapportage
SPC geeft een toelichting; het gaat hier om een bijgestelde
versie.
Het MT gaat accoord met de procedure en D6 zal dit opnemen in het
handboek AO.
10. Piket
HBVD doet verslag van de bespreking van dit onderwerp met
(zie verslag Groot-Overleg d.d. 13 mei 1992).
D6 en HPZ zullen de
discussie met de OC.

de

OC

nota aanpassen a.h.v. uitkomsten van

de

11. Mededelingen en rondvraag
11.1. HBVD
meldt aanwezigheid op een congres Universiteit Grondingen;
heeft een lezing gegeven; ging goed;
verslag reis HBVD en BR aan Antillen, VS
dit zal de MT-leden worden toegezonden;

en Canada is klaar,

heeft Nieuwbouw Leidschendam bezocht; stelt
voor
dat
directeuren ook eens langs gaan, dit wordt zeer op prijs gesteld.

11.2. Dl
meldt aanwezigheid bij Club de Bern in Parijs; geeft een
verslag, schriftelijk verslag wordt separaat toegezonden;

kort

meldt aanwezigheid
-SO in Lissabon;
verslag, uitgebreid verslag volgt schriftelijk;

kort

geeft

een

meldt uitnodiging directeurenconferentie op 30 juni a.s.: wie
die dag aanwezig is, wordt geacht hierbij aanwezig te zijn; het
etentje MT-OC wordt verschoven (actie: D6).

11.3 D4

meldt dat vorige week aantal afdelingshoofden van BiZa
(MRO-cursus) op bezoek is geweest bij de Dienst; D4 heeft lezing
gegeven over vernieuwing van de Dienst.
11.4. D6_
meldt bespreking a.s. vrijdag bij Inspecteur Rijksfinanciën
over de claim, begroting '93 en volgende jaren;
meldt gegevens te hè bben over de Europese cursus, 17 - 26
september:
onderwerpen lezingen:
terrorisme en extremisme (D2 bespreekt in DO 20/5 wie dit zal
verzorgen)
-

contra-spionage (D3S/
proliferatie (D4S/ ).

of D3T/

)

Voorgesteld wordt om in vervolg de voorbereiding van
cursussen in handen te geven van BR en DLB.

dit soort

11.5. SPC
verzoekt
of
voorlopige resultaat "Taskforce Meerjaren
Dienstplan" (wordt ter vergadering uitgedeeld) volgende week in
MT besproken kan worden besproken; MT gaat accoord;
meldt twee daagse "hei-sessie" 2e helft van juni van Planning
en Control-functionarissen (hfdn BB's + Ie medewerkers) inzake
essenties bedrijfsvoering en teambuilding.
DLS/

Nr.: 2.162.852
Verslag MT-vergadering d.d. 26 mei 1992
Aanwezig: Dl, D2, D3, D4, D5, SPC, DLS, DLS/:

1. Opening
Dl opent de vergadering.
2. Bespreking verslag vorige vergadering
Betreffende punt 3:
Dl meldt dat de notitie "Ongeschiktheidsontslag: personele en
juridische gevolgen" door KJA/
herschreven zal worden .
D3 stelt dat de vermelde beveiligingsplanbrochure waarschijnlijk
meer als "handvat" zal dienen voor de afdelingshoofden dan voor
de directeuren.
Dl stelt voor de regel "de zin van beveiliging is zeer onder de
maat" te vervangen door "de zin voor beveiliging etc."
Dl vraagt zich af wat er bedoeld wordt met "de toegang tot het
gegevensbeheer". Volgens D4 zou hier moeten staan
"gegevensbestand". DLS legt de vraag voor aan D6. Tevens zal hij
vragen of D6 het gezamenlijk etentje van MT en OC al heeft

verschoven.
3. Programma MT-juni-conferentie
MT
besluit
i.v.m.
de
terugkoppeling
vrijdag
19
juni
directieoverleg te houden. Volgens D2 werkte synchronisatie

vorige keer goed.
DLS zal er voor zorgen dat het CMC-rapport bij de vergaderstukken
wordt gevoegd. D2 verzorgt de
-rapportage.
SPC stelt voor l uur te reserveren voor een evaluatie van BAS
voor het afgelopen half jaar na punt al.
Dl verzoekt het MT eind volgende week de rapportage af te ronden
en bij DLS in te leveren.
4. Voorlopig resultaat "Taskforce Meerjaren Dienstplan"
SPC geeft een toelichting.
De doelstellingen zijn beperkt tot die, welke op korte termijn
(dit jaar ) behaald moeten worden. SPC verzoekt de directeuren om
hun goedkeuring, danwei hun commentaar.
SPC vraagt speciale aandacht voor doelstellingen C.1.1 en C.1.2?
zijn vraag is of
de keuze voor bewerkers/onderzoekers en
operateurs voor deze opleidingsmodule de juiste is geweest, of
dat de beveiligingsadviseurs hieraan toegevoegd moeten worden. D3
stelt dat deze laatsten reeds een basiscursus hebben gehad, maar
stelt tevens voor bij D6 te informeren of er ruimte is bij PMO
voor extra opleiding. Hij onderkent de behoefte hieraan. D4
vraagt zich wat voor module de beveiligingsadviseurs nodig zouden
hebben, i.v.m. onduidelijkheid betreffende de
functie
van

beveiligingsadviseur. Dl stelt dat SPC de juiste keuze heeft
gemaakt en dat er voor 1-1-93 een functieomschrijving van de
beveiligingsadviseur moet komen. D3 meldt dat de omschrijving
voor 1-7-92 of 1-10-92 komt. Volgens Dl zal er daarna een extra
cursus moeten worden gegeven.
MT gaat accoord met de opzet van het Dienstplan.
Betreffende de inhoud meldt Dl dat er naar zijn mening een aantal
punten ontbreken, te weten:
- de nationale en internationale dimensie
- de regeling van de IDB erfenis, naast de MID
SPC had het laatste punt ondergebracht in het convenant van BVD
met de MID, maar volgens Dl en D3 betreft het hier twee
afzonderlijke trajecten.
- hoe gaat de BVD om met het veranderende Europa?
Volgens SPC valt dit onder de middellange termijn
doelstellingen. D5 meldt dat
BR voor eind '92
een nota
betreffende dit onderwerp zal verspreiden.
hoe gaan wij om met de georganiseerde misdaad, welke
economische gevolgen heeft?
Dl ziet dit als een taak voor D3. D3 echter meent dat op dit
gebied een dienstbrede aanpak nodig is. Dl belooft hierover een
paragraaf toe te voegen aan zijn nota "Gedachten aan de vooravond
van een Kabinetsformatie".
MT noemt het dienstplan een prima voorstel.
Inhakend op het voorgaande meldt D2 dat er voor oktober een
overzicht van de aantasting van de integriteit van de Politie aan
de minister zal worden gepresenteerd. SPC stelt voor deze
doelstelling onder het laatste punt van Dl te brengen.
Dl verzoekt SPC voor de MT-conferentie een lijst op te stellen
van die punten die niet zijn opgenomen in het dienstplan. SPC
meldt
dat
projecten
en
doelstellingen
vermeld
in
de
directieplannen niet zijn opgenomen.
SPC vraagt de directeuren het Dienstplan te bespreken met het
Middle Management. Dl voegt hieraan toe dat de resultaten van de
besprekingen teruggekoppeld moeten worden naar de Taskforce.
5. Evaluatie van de reorganisatie
I.v.m. onnauwkeurigheden besluit het MT dat dit stuk in de
volgende MT-vergadering"in de hand van " HPZ terug moet komen.
6. Voorbereiding gesprek HBVD-Minister, 2 juni a.s."
M.b.t. punt 1: SPC zal het jaarverslag voor l juni inleveren.
Besloten wordt dat de thematiek "de verantwoordingscirkel" zal

zijn. M.b.t. punt 5: D4 belooft een taakveldrapportage van
"Vitaal".
Dl stelt voor de stukken en agenda vooraf aan de Minister te
sturen. DLS meldt dat de nota "Separatisme in- en afkomstiguit
India" d.d. 6-5-92 toegevoegd is aan de agenda. D3 stelt voor
Iran op de agenda te zetten, ter kennisname, en te sturen aan de
Ministers van Financien en Buitenlandse Zaken.
7. "Reorganisatie facilitair-bedrijf"
MT concludeert dat dit stuk ten onrechte op de agenda staat. Het
zal volgende week besproken worden, in aanwezigheid van D6.
8.Mededelingen en Rondvraag"
Dl:
Geen mededelingen.
D2:
D2 heeft 20 mei een bespreking gehad met het
team.
Er was weinig operationeel nieuws, wel is de structuur
besproken. Dhr.
heeft een copie gevraagd van de
brief van HBVD aan dhr.
. D3 zal het desbetreffende
CO rondsturen.
D3:

De Hongaarse Minister van Binnenlandse Zaken is op bezoek
geweest bij onze Minister en heeft contact gehad met D3
betreffende de relatie tussen de BVD en de Hongaarse
dienst.

D4:

Het heeft hem verdroten geen collegae MT-leden op de
cursus "Projectmatig werken" te hebben ontmoet. Hij zal
een rapportage maken. Dl verzoekt D6 een verslag van de
cursus te verzorgen als agendapunt voor de volgende
MT-vergadering.
D4 meldt dat het sociaal statuut komt en direct na de
zomer (+/- l sept.) aan het OC voorgelegd zal worden.

D5:

Vraagt het accoord voor de onderwerpen voor de Europese
Cursus. Mt gaat accoord. Bij de verjaardagsreceptie ter
ere van de Britse vorstin bij haar ambassadeur zal HBVD
vergezeld worden door D4 i.p.v. D5.
D4 en D5 bij door de vertegenwoordiger van
uitgenodigd voor
een "werkdiner" op
18 juni, ter
gelegenheid van het bezoek van de Controller Europe van
. Aangezien D4 nog niet zeker weet of hij op tijd
kan zijn, zal D5 e.e.a. nader overleggen met dhr.
Geen mededelingen.
Moet het CVIN stuk extern gedistribueerd worden? MT
besluit dat distributie alleen intern zal gebeuren.
Uit een gesprek met de PG Amsterdam is gebleken, dat hij
niet op de hoogte is van de aard en omvang van de BVD
bemoeienis met het
-team.
HBVD zal op 2 juni voor de laatste keer voor de
MT-conferentie de MT-vergadering bijwonen.

DLS:
SPC:

DLS:

DLS/

.

Nr.: 2.163.248-07
Verslag MT-vergadering d.d. 2 juni 1992
Aanwezig: HBVD, D3, D4, D5, SPC, DLS, DLS/.
Tevens: IOR (i.v.m. pt.3), FB (i.v.m. pt.4), HPZ (i.v.m. pt.5)

1. Opening
D4 opent de vergadering.
3. Concept Informatieplan BVD 1992-1994
IOR meldt dat er tot nu toe geen fundamentele kritiek is gegeven.
Concrete plannen zullen pas worden gemaakt nadat dit concept is
vastgesteld. Deze bespreking is slechts ter afronding.
D3 noemt de wijze van tot stand koming van dit concept plezierig.
Hij wijst erop dat de kwaliteitsnormen van
de gebruikers
goedgesteld zullen moeten worden, vooral betreffende interne
producten; men gaat slordig om met appartuur/programmatuur.
Tevens moeten de gebruikers goed gewezen worden
op
alle
mogelijkheden. D3 waarschuwt voor een verzwakking van contacten
tussen collega's door LAN.

D3 meldt betreffende punt 3.0.7 van het concept plan dat ABRZ
geschrapt wordt. Hij meldt tevens dat er een Laptop proefproject
gestart zal worden voor onderzoekers en operateurs.
Het MT gaat accoord en verwacht rapportage na afronding. IOR
belooft het proefproject op te zullen nemen in het definitieve
Informatieplan.
SPC vraagt zich af welke activiteiten prioriteit hebben. IOR
meldt dat dit pas naar voren zal komen in het actieplan en na
onderzoek bij de directies. Hij meent echter dat de prioriteiten
als volgt liggen:
1.
2.
3.
4.

goed behoud en verbeteren van de bestaande middelen
acties m.b.t de verhuizing
grote, belangrijke projecten, zoals
, PIF en DIV
BAS en Target herziening.

MT wil de prioriteiten in een volgende vergadering bespreken.
Het Informatieplan is vastgesteld, met dien verstande, dat het
Laptop proefproject toegevoegd wordt aan het definitieve plan,
hetwelk ter kennisname aan het MT zal worden gestuurd.

2. Verslag vorige vergadering
pt.2
D6 meent dat het etentje MT-OC niet weer verschoven kan
worden. Dit wordt nog besproken.
pt.4
D5: BR zal l juli met een raamnota komen m.b.t. de
verdere ontwikkeling van de buitenland-functie van de
BVD.
pt.6
D3 stelt voor een Iran notitie ter kennisname te sturen
aan de Minister van BuZa en aan de Minister President.
Dit zal e ind van de week klaar zijn (Actie D3 i.s.m.
collega directeuren).
pt.8
D3: Dhr.
heeft een copie gevraagd van de brief van
HBVD aan dhr.
Extra
HBVD wil weten hoe de authorisatie bij het uitsturen van een
special is geregeld. Dit zal opgenomen worden in het handboek AO.
Bij
brede verspreiding
acht
BVD
authorisatie
door
de
dienstleiding noodzakelijk. Hij verzoekt
SPC
hierover
te
schrijven.
HBVD heeft de Minister beloofd begin september een borreltje te
organiseren.
HBVD meldt dat het DLB van 2 juli verschoven is n.a.v. het bezoek
van de Denen naar 14.30-17.00.
4. Reorganisatie afd. Facilitair Bedrijf
Volgens FB is deze reorganisatie nodig om als facilitair bedrijf
een positieve inwerking te kunnen hebben op de bedrijfsprocessen.
In het plan is de huidige onderverdeling weggewerkt om onderlinge
vervanging (op
hetzelfde salarisen opleidingsniveau) te
ver gemakkeli j ken.
HBVD meent dat in het eerste organigram de term
"beleidsmedewerker" onjuist is (i.v.m. salariëring). Mogelijke
alternatieven zijn "coördinator", "adviseur" of "planner".
HBVD vraagt zich af hoe het personeel reageert. FB meldt dat men
problemen heeft met de multidisciplinaire inzetbaarheid. Er
moeten geen "klusjesmannen" van gemaakt worden.
HBVD vraagt zich waarom er geen bedrijfsbureau gevormd wordt. D3
meldt dat een bedrijfsbureau niet adequaat is voor planning op
korte termijn. Volgens FB gaat hier 60 procent van de tijd van de
"beleidsmedewerker" in zitten.
HBVD verzoekt het MT vragen door te geven aan D6 en FB na
bespreking met de directies en in het horizontaal bedrijfsbureaus
overleg. Ook moet bepaald worden of er geen twee secties van
gemaakt moeten worden.
5. Evaluatie Reorganisatie
HPZ meldt dat de problemen met D3 en D4 opgelost zijn; aan D2
wordt gewerkt. HBVD stelt voor de nota nog niet per l juli aan te
melden . Het hoeft ook niet meer terug te komen in het MT. HPZ
verzoekt de directeuren in de loop van volgende week een goede
onderbouwing van de inhoud en functiebeschrijvingen voor het OC
op te stellen.
HBVD stelt voor de nota toch per l juli aan te melden; dit geldt
dan nog niet voor het facilitair bedrijf.

Extra
HPZ meldt dat de piketregeling nog met het OC en D5 besproken
moet worden. OC wil de piketdienst naar huis verplaatsen. HBVD
zegt dat dat niet kan.
D3 wil weten hoe de informatie-behoefte van het Ministerie van AZ
ingevuld moet worden, dit
n.a.v.
een gesprek
met
dhr.
. HBVD is het er mee eens dat er een vorm bepaald moet
worden, zoals bij BiZa. Er moet onderzocht worden hoe elke
directie dit
heeft ingevuld. HBVD vraagt
D3 hierover te
rapporteren na de vakantie in het MT en ondertussen persoonlijk
contact te houden met dhr.
. Na de vakantie wil HBVD
met D3 een onderhoud met dhr.
. D3 belooft ook te
informeren naar de informatiegang van AZ naar de BVD.
6. Mededelingen en rondvraag
D3:
Hij is benaderd door een journalist die een boek wil
schrijven over de Surinaamse "Decembermoorden" en daarvoor
een gesprek en inzage in de betreffende dossiers wil
hebben. HBVD en SPC raden aan hem te verwijzen naar de
IDB.
D5:

is het nieuwe hoofd SO geworden; mevr.
informatie bemiddelaar.
Hij meldt dat er a.s. donderdag een gesprek met de SG van
AZ plaats zal vinden inz.
de problematiek van
de

SPC:

Verzoekt het MT adreslijsten voor de verzending van
Dienst Jaarbericht ter
controle
te
verzenden

(

Dhr.

het
aan

l
•IBVD:

DLS/:

Benadrukt nogmaals dat er meer controle moet komen van
HBVD op "zware" specials. Hij zal de kwaliteits manager
ook vragen zich te buigen over de procesgang van relevante
specials.

Co nr. 2.163.495-59
Verslag MT-vergadering d.d. 9 juni 1992
Aanwezig:D3, D4, D6 en in later stadium PHBVD.
(HPZ aanwezig terzake punt 3,4 en 5 ; PMO/
terzake punt 5)
1. D4 opent de vergadering.
2. Bespreking verslag vorige vergadering:
punt 4, 4e alinea verwijderen de zin:"D3 meldt dat een
bedrijfsbureau niet adequaat is voor planning op korte termijn".
Dit is niet zo gezegd en daardoor uit zijn verband getrokken.
punt 6, toevoegen aan opmerking van SPC: de adreslijsten ter
controle verzenden aan SPC.
N.a.v.: Piketregeling: HPZ deelt mee dat
ingestemd met de duty-officer op kantoor.

de

OC inmiddels heeft

3.Afzeggen voor cursussen.
De MT-leden hopen op een beweging in
directeuren zullen de inhoud van deze nota
bekendstellen. Feitelijk betreft het hier
reeds eerder gadaan verzoek om niet al te
op het laatste moment af te zeggen.

de goede richting. De
in hun eigen directie
een herhaling van een
gemakkelijk een cursus

4. Introductieprogramma + startmodule.
a. Introductie-programma: HPZ zal het programma herschrijven,
waarna het wederom aan de directeuren zal worden voorgelegd. De
voornaamste aan- en opmerkingen:
- de cursus 'Biza-beleid in zicht' zou kunnen worden towegevoegd
aan het programma
- DCOM zou een voorlichting kunnen verzorgen
- bezoek aan decentrale MD-functionarissen niet van belang bij
introductie
- kennismaking met OC hoeft niet via dit programma te worden
verzorgd
- AO-map is teveel van het goede; hoeft er niet in
- sociaal statuut moet erbij
- open jaarverslag moet erbij

betr. checklist: eerst aanstellingsgesprek
met het betr.
afdelingshoofd, vervolgens formele intake(personeelsconsulent met
afd.hoofd: invullen van papieren). Tenslotte de aanwijzing van de
mentor:
de afdelingshoofden worden
de studie-mentoren; in
beginsel het eigen afdelingshoofd, evt. bijgestaan binnen de
afdeling.
b. StartmoduIe:
Wordt n.a.v. commentaar door PZ herschreven, waarna het wederom
aan de directeuren zal worden voorgelegd.
Belangrijkste commentaar:
- pag l onderaan: 'bedreigingen en belangen" moet worden
"belangen en bedreigingen"
- het ontwikkelen van zelfstudiemateriaal wordt door PMO verder
verzorgd
- pag. 4, aanbeveling l moet worden:'de dienst start met een
startmodule voor instromend personeel, waarin het verwerven
van kennis en attitudevorming centraal staan.
7. Programma bezoek

-leiding aan de BVD.

Het concept-programma wordt besproken. De vraag luidt
vervolgens: wie werkt eraan mee ??
- D4 is afwezig
- D4T is bereid medewerking te verlenen
- evt. kan D4T/
medewerking verlenen inz. proliferatie
- D3 zal overleg voeren met D2 omtrent een evt.
medewerking van D2
- D5 zelf of anders BR.
Algemene opmerkingen: Het contact met deze dienst zal worden
gemeld bij de Club de Berne. Omtrent de 'bilaterale samenwerking'
wordt opgemerkt dat het slechts de bedoeling is om een korte
schets te geven van de internationale samenwerking zoals die
thans bestaat, volgens bepaalde condities. Over
een
evt.
samenwerking zal in het geheel niet gesproken worden. Een M.O.U.
zal nog niet worden ondertekend tijdens dit bezoek. Eerst zal
bekeken worden aan wat voor soort samenwerking er gedacht wordt
en vervolgens zou de dienstwellicht kunnen komen tot evt.
uitwisseling van informatie op bijvoorbeeld het gebied van
terreur, georg. misdaad, proliferatie, semtex etc..
PHBVD aanwezig, neemt de voorzittershamer

over:

6. Samenwerking tussen Europese veiligheidsdiensten: een
(ideaal) model.
Dit stuk zal tijdens de MT-conferentie volgende week nogmaals
worden besproken. Dl zal hierover ook nog met SPC overleggen.
Algemene aan- en opmerkingen:
- georganiseerde misdaad ontbreekt, moet nog iets aan gedaan
worden
- in hoeverre stemt dit overeen met ons werk in de praktijk ??
- er wordt momenteel veel tijd, geld en energie gestoken in
internationale netwerken: zijn het wel de juiste netwerken ??
- de vertaling naar de praktijk is nog onduidelijk
- er zal een keuze moeten worden gemaakt, anders wordt het te
veel.
- zijn de MT-leden het eens met de inschatting van de landen ??
- rubricering is onjuist.
5. Mini - DLB.
HPZ en PMO/

zullen e.e.a. nader uitwerken.

8. Mededelingen en rondvraag.
- D4 maakt melding van de notitie van D-2,3,4-O betr. de
functiewaardering van de onderzoekers; de opbouw van twee
niveaus onderzoekers en operateurs wordt hiermede bevestigd.
HPZ zal e.e.a. verder afwerken.
- D4 is op 30 juni afwezig
- D4 n.a.v. het sociaal statuut: HBVD zal nog een exemplaar
ontvangen. De MT-leden worden verzocht nog eenmaal er naar te
kijken, evt. commentaar in de eerste week van augustus
uiterlijk in te leveren, waarna e.e.a. verder afgewerkt
kan worden.
- D4 meldt dat de departementsleiding van EZ de activiteiten van
de dienst op het terrein van proliferatie nog steeds niet echt
waarderen. D4 stelt voor dit evt. met de Minister te bespreken.
- D3 meldt de PNG-verklaring van
. De brief was bij BUIZA
even zoek geraakt, maar het is nu toch zo ver. De
charge-d'affaires is bij de SG-BUIZA geroepen, waar hem
medegedeeld is dat
het land dient te verlaten. Een
aide-memoire van de SG-BUIZA volgt nog.
is dus niet i.h.k.v.
internationale strafmaatregelen tegen Joegoslavië het land
uitgezet.

D6 meldt dat de PG PWM een cursus 'planning' gaat organiseren
en uitvoeren, bedoeld voor teamleiders en afdelingshoofden. De
cursus is toegespitst op procesplanning binnen de dienst met de
beschikbare instrumenten. Vanuit de PG PWM zal DLS als docent
optreden; tevens is IAU/:
aangezocht als docent.
Dl maakt melding van de vergadering van de Club de Berne in
oktober te Kopenhagen. Naar aanleiding hiervan stelt Dl voor om
tijdens de komende conferentie ook "bij de open haard' de
externe overlegvormen eens met elkaar door te nemen.
D1/D6 omtrent de directeurendag op 30 juni a.s.. Er doet zich
op deze dag een probleem voor. Alle directeuren worden geacht
aanwezig te zijn bij deze directeurendag. De dienstleiding van
zal die dag de BVD bezoeken en tevens gaat het MT
die avond met de OC dineren.Er zal nog bezien worden in
hoeverre HBVD die dag betrokken kan worden bij de ontvangst van
de
-leiding, in combinatie met andere
dienstmedewerkers. D4 meldt deze dag niet aanwezig te zijn.
D6 zal actie ondernemen.
TRANSFUSIE: de MT-leden zijn het erover eens dat TRANSFUSIE
geëvalueerd zal moeten worden: wat heeft het gekost en wat
heeft het opgeleverd ??
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'"o nr.2.164.251
Verslag MT- vergadering dd. 23 juni 1992
Aanwezig: Dl, D3, D5, D6, SPC, DLS en DLS/
Afwezig :H.BVD
(bezoek
(vakantie)

buitenland),

D2

(afgemeld)

en

D4

i. Dl opent de vergadering
?. Bespreking verslag vorige vergadering dd. 9 juni 1992:
-punt 7 Onder algemene opmerkingen 6e alinea: over een
eventuele samenwerking zal verkennend gesproken worden i.p.v.
in het geheel niet gesproken worden.
-punt 8 D3 i.p.v. D4 maakt melding van de notitie....
Verder is het verslag accoord
>. TERUGRAPPORTAGE MT-CONFERENTIE
Tn het algemeen kan opgemerkt worden dat de mensen de uitleg
van de directeuren nogal laconiek opnamen. Wel aangehoord maar
niet meebeleefd. Men vond het een concrete conferentie. Het
sprak de mensen niet aan. Het verslag (cryptisch samengesteld)
is bewust niet verspreid. Alleen handig voor MT- deelnemers.
Toch is getracht zoveel mogelijk inzicht te geven.
Onderwerpen als: Buitenland, CMC-rapport en BAS lagen meer in
de belangstelling. In het directie-overleg (MIM) zal nog nader
op de conferentie worden ingegaan, bijv. CMC-rapport en het
meerjarenplan.
V. w. b
zal D2
in
een later stadium (aug.) de
betrokkenen formeel en op een breder terrein informeren.
1. AGENDA GESPREK MET MINISTER - H.BVD
Bij het onderwerp "Suriname" (2 brieven) wordt geconstateerd
dat de infiltratie politiek van Bouterse en de integriteit van
de
politie
twee verschillende onderwerpen zijn.
Beide
onderwerpen staan dus volkomen los van elkaar. Voor a.s.
donderdag (25 juni) dient de nota tot klaarheid te komen. In
dit verband wordt opgemerkt dat de procedure inzake het
werkcontact H.BVD - Directeuren adequaat wordt nageleefd
(maken van een besprekingsverslag).
D3 geeft nadere toelichting op het
verhaal. Notitie
van DG..(?) is nog niet accoord.
V PROGRAMMA DIRECTEURENCONFERENTIE DD. 30 juni
De departemenstleiding zal op de hoogte worden gesteld van het
feit dat het MT m.u.v. H.BVD tot 17.30 uur aanwezig zal zijn.
Na 17.30 uur heeft men andere verplichtingen (OC). H.BVD is 's
avonds aanwezig.

6. PROCEDURE -VOORSTEL CLUB DE BERNE
Voor dit platform dient nog een interessant onderwerp bedacht
te worden. Na een discussie komen enkele suggesties naar
voren, t. w. :
- vitaal
- probleem m. b. t. Europese Commissie
- wareness (topics)
- integraalveiligheidsconcept
- informatiemarkt
Dl stelt voor dit onderwerp op de rol te houden totdat H. BVD,
D2 en D4 weer aanwezig zijn. (Opm.: de BVD bijdrage dient wel
op tijd aanwezig te zijn)
7. BVD - BUITENLAND
Getracht zal worden hieraan follow-up te geven. Tijdens de
conferentie te Bilthoven luidde het motto: "waar willen we
heen?". Nu: "hoe komen we daar?"
Sleutelfiguren in deze zijn: SPC/ , BR en KJA/ . Men zal
zich moeten concentreren op o. m. Oost Europa, WEU en EG. Of
zijn
er andere suggesties?. Een
plan
van aanpak
is
onontbeerlijk. Eerst zal er een raamnotitie moeten worden
vervaardigd. Tijd en ernergie speelt hierbij een niet te
verwaarlozen rol. FTE ' s zullen nader worden benoemd.
8. RELATIEGESCHENKENPLAN BVD
Omdat niet ieder MT dit nog gelezen heeft, zal dit onderwerp
op de eerstvolgende MT agenda worden geplaatst. Door externe
factoren -wachten op nadere voorstellen van DCOM- kan project
relatiegeschenken nog niet worden afgesloten. Alvast gaat
hierbij waardering uit naar de projectgroep.
Q. RONDVRAAG
Dl
ne aanpassingen cq wijzigingen op
de WIV zijn inmiddels
doorgezonden
P« s gevraagd is dhr. STOFFELEN medegedeeld dat bij de Dienst
Absoluut geen gegevens aanwezig zijn aangaande de coup d'etat
Luns

0.3
M^ze geeft nadere uitleg aan het convenant BVD-MID richting
•l^partementsleiding. Dit convenant dient wel gedragen te worden
•loor de primaire directies. De denklijn in de trant zoals "wij"
'H t. zien is nog niet volledig. Dit m. b. t. items: civiel versus
r.hrijdmacht (opm. Dl) Op voorstel van D5 wordt dit onderwerp op
<le eerstvolgende agenda van het MT geplaatst (nota bij H. BVD) .
"oorts doet D3 kond van het feit dat de receptie van de
Amerikaanse ambassadeur (l juli a. s. 13. 30 - 14.30) gelijktijdig
"alt met de bijeenkomst van het DLB

r^elname aan
qeregeld.

de

LISWO conferentie

(nov.'92)

wordt

nog

nader

D5
Hw. PLESCH zal a.s. donderdag 25 juni 513 bezoeken;
Het reisverslag D5/SPC aan
wordt verzorgd;
De nota aanpak lijninterceptie van TE is besproken met Justitie.
KA zal hierbij betrokken worden;
H.TVC wordt binnenkort uitgenodigd voor een bezoek aan de
Dienst;

SPC
Voor het zomerreces dient de Vaste kamer Comissiein het bezit te
?:ijn van het BVD Jaarverslag (betr. de open versie). Deze week,
n i s het kan voor a.s donderdag, zal de minister het verslag ter
qoedkeuring dienen te ondertekenen. Uit praktisch oogmerk zal de
Kamer het in het najaar kunnen ontvangen. Overwogen wordt om er
•Tl vast een selectieve verspreiding aan te geven. Na accoord
Kamer: algehele verspreiding.
D6
np deelprojectgroep Nieuwbouw/Organisatie heeft een goed verhaal
q»schreven inzake herziening (over)ruimte. Departement en BVD
dienen t.o.v. de RGD een lijn te trekken. Per l oktober 1993
"alleenvertoningsrecht"

D6
D5 (in het kader van de horizontale vervanging) deelt deze mede
dat de
BVD veel gebruik maakt van
de diensten van het
Gerechtelijk laboratorium maar dat aan de andere kant er weinig
t-egenover staat.
Voornoemd instituut
kan
binnenkort
een
uitnodiging verwachten voor een bezoek aan de Dienst met de
bedoeling de banden te verstevigen.
*'°rzoek aan MT leden de volgende data vrij te houden voor OVBZ
nktiviteiten, t.w.: 11 sept. n.m., 16 sept. n.m. en 18 sept.
nvond -DienstjaarfeestDT,S/
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