Co nr. 2.164.843
Definitief Verslag MT- vergadering dd. 7 juli 1992
Aanwezig: Dl, D3, D6, SPC, IEB en DLS/
Afwezig : i.v.m. vakantie H.BVD, D2, D4, D5 en DLS
1. Dl opent de vergadering.
2.Bespreking verslag vorige vergadering (dd. 23 juni 1992):
- punt 3 3e alinea men vond het....wordt: de conferentie ging
niet over concrete onderwerpen.
punt 4 9e alinea
verhaal i.p.v.
.... en
notitie van DGPZ ( opm.: inmiddels accoord)
- punt 6 aanvangen met: Het procedure voorstel met bijstelling
accoord. Naar aanleiding van dit voorstel is gesproken over de
Club de Berne topics. Awareness i.p.v. wareness
punt 9 SPC 2e alinea BVD jaarverslagen, vervallen de zin:
betr. open versie.
-onder D6 D5 deelt mede....vervallen de zin: in het kader van
de horizontale vervanging....
3. NOTITIE BETREFFENDE DE AFDELINGENSTUDIE EN BEWERKING
D2S -D3S - D4S dd. 26 juni 1992
D3S geeft aan de hand van een stroomschema een heldere
toelichting bij
het
voorstel voor
de organisatorische
inrichting van de afdelingen Studie en Bewerking.
De voorlopige reaktie van het MT op de adviespunten is:
Op korte termijn:
l.Geen organisatorische bijstelling. De secretariële krachten
dienen uit het huidig adm. potentieel van de BB's geput te
worden.
-2.Dit punt verschilt per directie. Derhalve kan er nog geen
beslissing op genomen worden. Dit onderwerp wordt op de
agenda van de MT najaarsconferentie geplaatst. Opm.: voor
het einde van dit jaar dient op dit punt duidelijkheid te
zijn.
-3.Accoord. (opm.: niet
worden)

meer

taps aanvragen dan verwerkt kunnen

-4.Nadere bestudering van de werkprocessen is noodzakelijk (IOR).
Tevens i.s.m. PZ beschrijven en waarderen van de werkzaamheden
zoals deze nu plaatsvinden.
-5.De gedachte gaat meer
uit
naar
de vorming van
een
vertalerspool met andere ministeries, waaruit je capaciteit
kunt betrekken. In principe
kan
de financiering ervan

opgenomen worden in het normale budget.
Punten 2, 4 en 5 neemt D6 ter hand. Punten l en 3 komen voor
rekening van de operationele directeuren. Voorts dient v.w.b.
punt 3 ook het BIM in het overleg betrokken worden.
4.REORGANISATIE FACILITAIR BEDRIJF
(nota BBO dd. 3 juli 1992)
De onduidelijkheid bij het BBO wordt onderkend. De opdracht
wordt ingetrokken. T.z.t. zal het nog in MT aan de orde komen.
Verder wordt afgesproken dat stukken van het BBO voortaan via
SPC aan het MT worden voorgedragen.
5.SAMENWERKING MID - BVD
D3 geeft toelichting op de problematiek. Dl (voorz.) is van
mening dat eerst wij (MT) op een lijn moeten komen, alvorens na
te gaan of onze denklijn ook aanslaat bij de Minister, SG en
bij
CZW (rugdekking). Dit stuk is
nog niet rijp voor
exploitatie aan MID. Ook dient in dit verband rekening te
worden gehouden met IDB problematiek.
Afspraken:
Directeuren leveren commentaar aan bij KJA/ , t.b.v discussie
met H.BVD (half augustus);
Het gesprek over het convenant vindt plaats tussen D3 en H.MID.

6.VERZENDING VAN STUKKEN EN COMMUNICATIE MET HET DEPARTEMENT.

7.RELATIEBEHEER
T.a.v. bijdrage
-De projectgroep wordt opgeheven. Het
is
hun opdracht.
D6 draagt zorg voor het in elkaar schuiven van
en de richtlijn.
T.a.v.de bijdrage DxB
IEB en KM starten discussie op

met

DxB

klaar

conform

de handleiding

en

BRF's

over

relatiebeheer. E .e.a. wordt meegenomen in de uitwerking van de
plannen uit de MT conferentie. In de discussie zal gebruik
worden gemaakt van de relatie verdeling, zoals die in de MTconferentie van 21 mei 1991 is gemaakt tussen de directeuren.
8.INLICHTINGEN BEHOEFTE AZ
Gewacht zal worden op de reaktie van de SG van AZ alvorens dit
punt weer op de agenda zal worden geplaats.
9.PROJECT SCHONING
Betreft een punt van aandacht voor alle directeuren. Alle
zeilen dienen bijgezet te worden om voor 20 aug. a.s. het
Driemanschap op haar wenken te bedienen. Indien nodig, dient
men binnen de directies aan deze werkzaamheden brede prioriteit
te geven.
10.W.V.T.T.K.

D6 merkt op dat realisatie van project Transfusie trager
verloopt dan verwacht. De capaciteit van de ROB onderzoekers
voor het doen van veiligheidsonderzoeken is beperkt. Daar het
om eigen personeel gaat dient een onderzoek consciëntieus te
gebeuren. De doorlooptijd van een onderzoek bedraagt 6 tot 8
weken. M.b.v. de capaciteit van de afdelingen onderzoek zal
ROB dit karwei dienen te klaren.
D3 vraagt naar de notitie van het CMC rapport. De bedoeling
van de notitie is dat het CMC rapport nader wordt toegelicht
alvorens er een bredere verspreiding aan te geven. IEB draagt
zorg voor deze notitie i.o.m. DCOM
D3 vraagt aandacht voor de "Suriname dossiers." Het onderhoud
met het kamerlid Terpstrta is naar tevredenheid verlopen. D3
zal een verslagje sturen naar Dl opdat deze Brinkman kan
informeren (inmiddels gebeurd).
Dl vraagt aandacht voor het dossier groep Euroberaad. Dit
het kader van de Europese gremia m.n. SPC, D2, D3, en D4.

DLS/
n

juli 1992

in

Co nr. 2.165.454
Definitief verslag MT - vergadering dd, 14 juli 1992
AanwezigJ Dl, D2, D6, SPC, IEB en DLS/
Afwezig : i.v.m. vakantie H.BVD, D3, D4, D5 en DLS

1. Dl opent de vergadering
Opmerking van orde;
Het verslag van de MT vergadering is alleen bestemd voor leden
van de vergadering, KJA, IEB, voorzitter OC, KM, HPZ en dient
mondeling toegelicht te worden in de directie-overleggen.
Het concept verslag mag in elk geval niet, met uitzondering
van bovengenoemde personen, verder verspreid worden.
Indien nodig, kan
het goedgekeurde verslag een bredere
verspreiding krijgen. Dit dient echter alleen het geval te
zijn als de werkzaamheden dit vereisen.
2. INTRODUCTIE PROGRAMMA VAN NIEUWE MEDEWERKERS.
Ter kennisneming rondgezonden.

Enkele opmerkingen:
- In bijlage l dient vermeld te worden: BVD Jaarverslag i.p.v.
open stuk van het Jaarverslag.
- In bijlage 2 is het wellicht nuttig de begroting op te nemen
en de nota ontwikkelingen.
Dl verzoekt om t.z.t. nader aandacht te besteden aan de
inhoud van de introductiemappen.
Idem
m.b.t.
de planningen en
de afstemming van
het
introductieprogramma per directie. Ook vraagt Dl een overzicht
van namen + data van binnenkomst om de "hoos" in het najaar
goed te kunnen regelen.
3.TEAMOPDRACHT
Geaccordeerd.
Het MT spreekt zijn waardering uit over punt 13 (fasering van
het project).
Uit de opdracht blijkt niet dat er overleg is geweest met de
belangendragers m.n. directeur minderhedenbeleid. Deze dient
ingelicht te worden over het feit dat de opdracht inmiddels is
gestart. Onder punt 3 van de opdracht wordt opgemerkt dat het
centrale meldpunt geen externe werking heeft en slechts bestaat
zolang de opdracht duurt (feb.'93).
4.RELATIEGESCHENKENBELEID.
Het MT gaat accoord met de voorgestelde beleidslijn voor een
uitgifte beleid op nationaal niveau met dien verstande dat de

categorieën als volgt omschreven worden:
de in de wet genoemde verbindingen, relevante ambtelijke
relaties op het terrein van de (niet) openbare veiligheid en
functionarissen bij bedrijven waarmee de dienst een intensieve
relatie onderhoudt.
Het
MT gaat accoord met
de voorgestelde beleidslijn
internationaal en de beheersvoorstellen.
De notitie zal worden aangepast en ter bespreking aan de OC
worden voorgelegd.
AFSLUITRAPPORTAGE PROJECT PRESENTATIE
De projectgroep wordt onder dankzegging gedechargeerd.
Het project is inmiddels overgedragen aan de lijn. IEB draagt
zorg voor het museum project.
5. TUSSENRAPPORTAGE PROJECTMATIG WERKEN
Ter kennisneming rondgezonden.
Opmerking:
De inbreng van externen zal op termijn afnemen t.g.v.
van interne deskundigheid.

inzet

6.AANBIEDING HANDBOEK ADMINISTRATIEVE ORGANISTAIE
Ter kennisname.
Dit onderwerp wordt geplaatst op MT agenda van dd.
a.s.. D6 levert hiervoor een notitie met tijdpad
verdere afhandeling.

21 juli
voor de

7. WERKZAAMHEDEN DRIEMANSCHAP.
Ter kennisname.
Dit punt dient onder de aandacht van
teamleiders gebracht te worden.

de afdelingshoofden en

8.W.v.t.t.k. en rondvraag.

D2;
*
De
evaluatie
en
bijstelling
van directieplan
cq.
produktenoverzicht van D2, is uitgevoerd. Dit onderwerp wordt
op de volgende MT vergadering dd. 21 juli a.s. ter behandeling
aangeboden.
* Beziet de uitnodiging van
,
Dl:
* De externe rapportageverplichtingen -produktkalenders- van de
directies dienen uiterlijk 18 aug. a.s. bij H.BVD op zijn
bureau te liggen.
* Op 3 en 4
werkgroep
gesprek zijn.
bijdrage. Er
voorzitterschap

sept. a.s. vindt een bijeenkomst plaats van de
. De dreigingsanalyse zal een onderwerp van
De primaire directies leveren hiervoor een
bestaat nog onduidelijkheid over
wie
het
van deze vergadering waarneemt. (D2 meldt in

dit kader dat de Task Force op 29 juli a.s. bijeenkomt.)
* Met de SG van Landbouw gesproken over de ongeorganiseerde
akties van de boeren m.n. in Brabant. De Dienst houdt in deze
een vinger aan de pols en volgt de akties op afstand. In deze
kwestie is overleg gevoerd met plv. DGOOV en Hfd. LCC.
* Met CZW is gesproken over:
* de afluisterwetgeving;

-

Benoemingen:
Mr.
Mr
Mr.

- Deze week is in de ministerraad de begroting 1993 aan de orde
geweest. Het departement dient totaal 8 miljoen in te leveren.
Deze week komt dit aan de orde in de bestuursraad. Onderwerpen
waarop ingeleverd gaan worden zijn:
- automatisering
- (buitenlands)reisbudget
- communicatie en voorlichting,
De gevolgen voor de Dienst vormen een punt van aandacht op de
MT conferentie van september. Tijdens deze conferentie komt ook
de onderuitputting 1992 aan de orde.

D6:
* Merkt op dat de kamerovertredingen het laatste kwartaal een
stijgende lijn vertonen i.p.v. een dalende. Deze dient naar
beneden gebogen te worden.
Ter informatie:
Vakantieplanning;
De minister
de SG
H. BVD
D3
D4
D5
DLS
SPC

DLS/1
17 juli 1992

tot 10 aug.
m.i.v. 20 juli
tot 13 aug.
tot 14 aug.
tot 2 aug.
tot 7 aug.
tot 10 aug.
tot 14 aug.

Co nr. 2.165.681
Concept verslag MT - vergadering dd. 21 juli 1992

Aanwezig: Dl, D2, D6, IEB en DLS/
Afwezig : i.v.m. vakantie H.BVD, D3, D4, D5, SPC en DLS

1. Dl opent de vergadering.
2.Verslag vorige vergadering dd. 14 juli 1992 is accoord.
* Aanvulling bij punt 8 Dl onder benoemingen: Mr.
i.p.v.
3.MEDEDELINGEN EN RONDVRAAG.
Dl
* Vertrouwensfunctie bij PTT.
De notitie van CZW geeft aan dat de Min. van Biza in deze niet
moet wijken.
D2 zal voor 10 aug. zorg dragen voor een nadere analyse
m.b.t. het punt "intrede-politiek."

* CZW versus afluisterwetgeving"
Het wetsvoorstel van Justitie kan de discussie oproepen over de
vraag m.b.t. bevoegdheden van BVD en politie. Een algemene
waterdichte formulering dient
gevonden
te
worden
voor
bevoegdheden m.b.t. binnentreden op plaatsen waar informatie is
te verkrijgen.
KJA/:
staat open voor suggesties op dit terrein.
* De voorbereidingen voor de ontvangst van het Driemanschap op
20 aug. zijn getroffen. De kamers P15/122 en P15/124 worden
hiervoor ingericht. Ook worden twee terminals en een PC
configuratie geplaatst.
Het definitieve plan van aanpak wordt nog aangeboden.
*
Doet verslag over
de
stand van zaken aangaande de
projectgroep opheffing IDB. Merkt hierbij op dat inventarisatie
bij afnemers overgedaan moet worden. AZ is accoord v.w.b. de
voorgenomen detacheringen.

D6_
* Deze geeft een toelichting op de budgettaire cijfers over de
periode 1992 t/m 1996. Bij het samenstellen van deze cijfers is
uitgegaan van het oorspronkelijke begrotingsvoorstel van 1992
en een prijsbijstelling van 2,5 procent. Rekening dient te
worden gehouden met wijzigingen op deze cijfers. Aangestuurd
wordt op een meerjaren bestedingsplan waarbij de afschrijvingen
op duurzame middelen zijn ingecalculeerd.
*

De opleidingsbrochure "Modulewijzer" is

inmiddels verspreid

onder de directeuren en afdelingshoofden. De in de modulewijzer
genoemde interne opleidingen worden centraal gefinancieerd.
Alle andere opleidingen dienen centraal bekostigd te worden.

IEB
- Reikt de nota: Dienstjaarplan "Indirect" 1992 en overige
termijnplannen, uit. Dit ter behandeling op de MT vergadering
van volgende week. Deze notitie dient meegenomen te worden met
de bijgestelde produktkalender over de tweede helft van 1992.
Ter toelichting:
De op te voeren produkten dienen een externe werking te hebben.
Voor de directies l, 5 en 6 geldt dat ook. Interne produkten op
de kalender dienen te worden opgevoerd.
* Uitgereikt ter kennisname de tekst van de lezing van H.BVD
gehouden tijdens het congres "Noodzaak tot veranderen" van de
Economische Faculteitsvereniging van de Rijksuniversiteit te
Groningen dd. 14 mei j.l.

D2_
- A.s. donderdag vindt met
overleg plaats inzake een
voorgenomen bezoek aan Israël samen met D5.
-

Doet melding van het feit
plaatsvindt.

dat binnenkort een interview met

- In het kader van
vond overleg plaats met de KC van
GP Haarlem over onder meer de onderwerpen: samenwerking BVD en
Politie en de "Haarlemse avonturen". Ook vond in dit kader
overleg plaats met Fabius van de Kmar.
3.EVALUATIE EN BIJSTELLING DIRECTIËPLAN D2.
Dl spreekt zijn waardering hierover uit. D6 doet dit n.a.v. het
onderdeel"professionaliteit"
Enkele kanttekeningen:
-het administratieve probleem wordt onderkend. Op termijn dient
hiervoor een structurele oplossing te komen.
-linking-pin met overige primaire directies, integriteiten
corruptie/georganiseerde misdaad
4.EERSTE CONCEPT DIENSTBROCHURE
Opmerkingen:
- De opzet wordt accoord bevonden;
- Als doelgroep wordt bepaald: "de belangstellende
Nederlander";
- Tekst wordt uitgetest per directie voor inhoudelijke check;
- Voor 11 aug. a.s retour IEB;

- Op 18 aug. opnieuw op de agenda.
5.AANBIEDING HANDBOEK A.O.

Het MT spreekt zijn waardering uit over de

deze mijlpaal. Een procedure moet

tot standkoming van

gestart worden

m.b.t. het

elimineren van
de ingeslopen onjuistheden. Het wordt
voorgelegd aan de O.C. ter bespreking in september a.s.

nu

6.VERSLAG CIVIN - BIJEENKOMST dd. 16 juli 1992
Toevoegen punt 7: Deze wetenschap van de coördinator is bij
Dienst onbekend.

de

En marge de vergadering wordt aandacht besteed aanhet onderwerp
"Integriteit van het openbaar bestuur. (Zie punt 3 evaluatie en
bijstelling directieplan D2 m.b.t. de speech van de Min. van Biza
voor VNG-congres dd. 2/3 juni j.l.)
D3 m.n. D3T/
schrijft voor 10 aug. a.s. een heldere notitie
voor Min. en DGOV. Na het zomerreces zal dit punt in de
ministerraad aan de orde komen.

Ter informatie:
Vakantieplanning
De minister
de SG
H.BVD

10 aug.
m.i.v. 20 juli
tot 13 aug.

D3

tot 14 aug.

D4

2 aug.
7 aug.
vanaf 27 juli
tot 10 aug.
tot 14 aug.
neemt in deze periode

D5

D6
DLS
SPC
(t.k.n.:
D6)
DLS/

22 juli 1992

waar

voor D5,

KM

voor

Co nr. 2.166.086
ÊF
verslag M.T - vergadering dd. 28 juli 1992
Aanwezig: Dl, D2 , IEB, KM (vanwege punt 3 van de agenda) en
DLS/
Afwezig : i. v. m. vakantie* H. BVD, D3, D4, D5 , D6, SPC en DLS
1. Dl opent de vergadering.
2. Verslag vorige vergadering
definitief exemplaar.

dd.

21

juli.

is

accoord.

Zie

3. NOTA TASKFORCE.
Zie hiervoor ook punt 5 van de agenda dd. 28 juli (APO) en
punt 3 van het MT- verslag dd. 21 juni onder IEB op de
toelichting inzake de nota Dienstjaarplan "indirect 1992"....
Dl brengt het volgende naar voren:
- Betreft een uitstekend overzicht waarvoor dank;
De andere overzichten zouden in principe hiermee kunnen
vervallen. Het aktiepuntenoverzicht (APO), produktenkalenders
en het Taskforce planningsoverzicht dienen als de
uitgangspuntenvoor de P en C functie.
Bekeken zal moeten worden of t. z.t. een overzicht haalbaar is
en zin heeft.
KM zal dit punt onder de aandacht van IOR brengen waarbij
tevens bezien zal worden of de betreffende aandachtspunten ook
op streefdatum en in de tijd kunnen worden afgedrukt.
(Mededeling van KM dd. 31 juli:
Een voorlopige oriëntering van IOR leerde dat deze wens is te
realiseren d. m. v. het OLGA systeem.)
IOR en DLS zullen zich nader in de materie verdiepen.
Voorts doet zich (weer) de discussie voor over wat wel en niet
onder een produkt gerekend moet worden. Men is het in ieder
geval eens over het feit dat produkten van de primaire
directies een externe werking dienen te hebben. Voor de
directies l, 5 en 6 blijft deze definitie lastig te hanteren.
Immers , waar laat je nu de relevante interne produkten zoals:
Handboek A. O.?
Vooralsnog wordt besloten , dergelijke relevante produkten wel
op te nemen bij l, 5 en 6.
4. INTERVIEW EN LEZINGENOVERZICHT IEB.
Enkele wijzigingen in
het
programma dienen
te
worden
aangebracht. Onder meer moet worden opgenomen het bezoek van
H. BVD en D2 in het kader van
aan het CPB op 5 oktober

a.s. Men vraagt zich af welke criteria voor plaatsing op de
lijst moeten (gaan) gelden. IEB geeft aan dat e.e.a. moet
groeien. Om dit overzicht zo compleet mogelijk krijgen, maar
ook te houden, zullen de MT leden of hun plaatsvervangers de
directie-secretaressen benaderen met het verzoek regelmatig IEB
van de benodigde informatie te voorzien. De lijst zal door IEB
worden afgestemd met DCOM, waarna deze maandelijks, of zo vaak
als nodig, in het MT besproken wordt.

5. APO.
Geschoond en besproken.
6. EINDRAPPORTAGE PG 33 EN BEGELEIDINGSGROEP PROJECT
(Uitgereikt tijdens de vergadering)
Voorstel door MT aangenomen.
Tevens hierbij
de projectgroep PG-33
onder dankzegging
gedechargeerd.
Enkele kanttekeningen:
- Directeuren moeten zich kunnen laten vertegenwoordigen;
- Een delegatie van 4 functionarissen vormt een te zware
belasting voor Dl.
7. PLAN VAN AANPAK DRIEMANSCHAP.
(Uitgereikt tijdens de vergadering)
Dit plan zal, als het een definitieve
Driemanschap bekend worden gemaakt.

vorm

heeft,

het

En
marge
de vergadering wordt aandacht besteed
aan
de
directieplanhen van 1993. Als uitgangspunt wordt vastgesteld dat
medio september t.b.v. de MT conferentie de contouren bij de
directeuren bekend dienen te zijn. Eind november worden de
definitieve plannen verwacht. Het bestedingsplan moet l nov.
klaar zijn.
8.RONDVRAAG.
Geen.
Ter informatie:
Vakantieplanning
De Minister
de SG
H. bvd
D3
D4
D5
D6
DLS

tot
tot
tot
tot
tot
tot
tot
tot

10 aug.
26 aug,
13 aug.
14 aug.
2 aug.
7 aug.
28 aug.
10 aug.

- SPC

DLS/:
30 juli 1992

: tot 14

Co nr. 2.166.673
Conceptverslag MT - vergadering dd. 11 augustus 1992
Aanwezig: Dl, D2, D5, DLS en DLS/
IOR i.v.m. agendapunt 2
Afwezig : H.BVD,
D3,
kennisgeving.

D6,

SPC

i.v.m.

vakantie,

D4

met

1. Dl opent de vergadering.
2. Verslag vorige vergadering
definitieve exemplaar.

dd.

28

juli

is

akkoord.

Zie

3. AKTIVITEITENPLAN AUTOMATISERING 1992/2
Het aktiviteitenplan is onlosmakend verbonden met het onlangs
geaccordeerde informatieplan BVD 1992- 1993.
IOR geeft een korte toelichting op het plan, waarna een korte
discussie ontstaat.
Het plan wordt geaccordeerd met dien verstande dat
RO
voorlopig als voorwerkstation van pilot DIV zal dienen.
Pas in een later stadium zal DXD erbij betrokken worden.
4. AFSLUITRAPPORTAGE PROJECT COBI.
Men vraagt zich af of het project nu werkelijk klaar is. IOR
maakt duidelijk dat nu aan de basisvoorwaarden is voldaan. De
huidige beveiligingsregels blijven gehandhaafd.
Onder dankzegging wordt de projectgroep gedechargeerd.
5. ONDERZOEK DETECTIE
VAN MISLEIDING
PSYCHOLOGIE dd. 23 juli 1992.

VU

VAKGROEP

SOCIALE

D2 vraagt zich af of zo'n onderzoek wel nuttig en zinvol is.
Alvorens hierover te beslissen wordt nog het advies van D6
afgewacht. Ook zullen de meningen van DCOM en SDP worden meege
wogen. De personele consequenties (identiteitsbescherming)
dienen hierbij niet uit het oog verloren te worden. Dit
onderwerp wordt later weer op de agenda geplaatst.
6.TEAMOPDRACHT
D2 geeft toelichting en merkt daarbij op dat, wanneer nodig, de
exploitatie van gegevens aan
selectief zal
plaatsvinden. Het MT accordeert de opdracht.
7.INTEGRITEIT VAN
CRIMINALITEIT.

HET

OPENBAAR

BESTUUR

EN

GEORGANISEERDE

Dl memoreert in het kort de voorgeschiedenis. Aanstaande
vrijdag (14 aug.) wordt dit onderwerp in de ministerraad ter
discussie gesteld. Dhr.
staat open voor reakties. D2
merkt op dat de nota integriteit politie (6 mei j.l.) van H.BVD
en D2 los staat van dit onderwerp.
8. BESPREKING Dl met MINISTER dd. 12 augustus a.s.

Dl geeft nadere toelichting op de agendapunten. De minister
van Verkeer en Waterstaat heeft a.s. vrijdag (14 aug.) een
onderhoud
met
onze
minister aangaande
het onderwerp:
9. RONDVRAAG EN MEDEDELINGEN.

Dl
.-Commodore
stelt het op prijs als hij deel kan
uitmaken van de klankbordgroep. Tevens vraagt Dl suggesties
voor onderwerpen (bijv. integriteit) t.b.v. de agenda van de
eerste bijeenkomst van
de groep. De voorstellen worden
ingewacht bij SPC en/of DLS.

* Dhr.
begint binnenkort aan Z1Jn tweede ronde. Dit
t.b.v. de completering van zijn onderzoek.
* H.BVD is benoemd tot "officier de l'Ordre national du
Merite."
Eind september begin oktober, exacte datum is nog niet bekend,
zal de uitreiking plaatsvinden op de Franse ambassade h.t.l.
Men dient zich alvast te beraden op de organisatie van de
viering van dit feit.

* Medio november brengt een delegatie van de Hongaarse
zusterdienst een bezoek aan de Dienst. Een programma voor dit
bezoek dient vervaardigd te worden.
* Vernam van de griffier dat de
a.s. bijeen te komen.

VC voornemens is

op

24 aug.

* Brengt de BVD-claim inzake de nota integriteit openbaar
bestuur onder de aandacht. Zie ook punt 6 van de agenda.
* op
aan.
D2

20 augustus a.s. treedt het Driemanschap voor het eerst

*
heeft inmiddels een vergadering vam teamleiders van
02 bijgewoond. In de komende tijd wil
ook de andere
teambijkomsten bijwonen. Tevens vraagt D2 zich af hoe de
positie van
m.b.t. de PG's is/wordt geregeld.

D5
* D5 en BR hebben een bezoek gbbracht aan Mr. P. de HAAN.

* UCA: Er is een positief bericht ontvangen van de minister
van Justitie m.b.t. plaatsen van valse persoonskaarten.
Betreffende de door de minister van Justitie hierbij gestelde
voorwaarden zal nader overleg volgen met H.BVD en SPC.
* Deelt mede dat hij van
heeft vernomen
dat er geen afvaardiging zal worden gestuurd naar
3 dd.
2 8 aug. a.s.
Ter informatie:
Vakantieplanning

- de S.G.s tot 26 aug.

- H.BVD
- D3

J tot 13 aug.
: tot 14 aug.

- D6
- SPC

: tot 28 aug.
: tot 14 aug.

DLS/

13 aug. 1992

Co nr. 2.167.143

oeFjMir"5»*

.Concept.- ver slag MT-vergadering d.d. 18-8-92.
Aanwezig: HBVD, SPC, D3, D4, D5, KM, VE, HPZ en DLS.
1. HBVD opent de vergadering.
2.
KM presenteert de opdracht
. Op korte
opdracht dienstbreed bekend gemaakt worden.

termijn

zal de

3. KWETSBAARHEID TELEFOONS.
D5 brengt dit onderwerp ter sprake n.a.v. berichten in de pers
over het gemak waarmee een bepaald type telefoon (T 65) gebruikt
kan worden t.b.v. afluisterpraktijken. (noot DLS : de PTT
verkoopt voor ongeveer f1.6,50 een apparaatje waarmee
het
afluisteren middels dit type toestel verhinderd kan worden).
VE zal in de dienst de toestellen laten nalopen. Tevens zal er
bij de MT-leden en enkele andere kwetsbare functionarissen een
sweep-actiwe gehouden worden. VE zal e.e.a. coördineren.
D5 zal dit melden bij in het platform bij de SG AZ ; ook zal D5,
na overleg met de SG AZ, een notitie opstellen t.b.v. CVIN.
4. CONCEPT SOCIAAL STATUUT d.d. 3-8-92. ( HPZ aanwezig)
De MT-leden zijn zeer te spreken over het stuk, zowel inhoudelijk
als stylistisch. HBVD concludeert na de discussie het volgende:
- iedere medewerker dient het te kennen en het gelezen te hebben.
- bij de introductie van nieuwe medewerkers dient er in de agenda
ruimte te worden gemaakt om het sociaal statuut te bespreken.
- het sociaal statuut kan een rol spelen in het werkoverleg
(bezien moet worden of de teneur van het stuk juist is)
- het sociaal statuut komt op de agenda van de OC van 2
september te staan (actie: HPZ);
- de introductie wordt nog even aan het MT voorgelegd
- over een jaar komt het sociaal statuut wederom op de MT-agenda
ter evaluatie en evt. actualisering
- SPC en D6 zullen met elkaar overleggen hoe e.e.a. 'gemeten'
kan worden. Zij komen hier nog op terug
- de uitreiking aan het personeel kan geschieden m.b.v. IEB
- HBVD zal het na de introductie t.k. aan de SG aanbieden.
5. AANPASSING PRODUKTKALENDERS Dl tm 6.
•De directeuren worden verzocht evt. op- of aanmerkingen op
eikaars produktkalenders tijdens de weekbespreking met HBVD naar
voren te brengen. HBVD zal de produktkalenders tijdens de
weekbespreking met de directeuren bespreken. HBVD spreekt zijn
waardering uit voor het feit dat de pr. kalenders thans gereed
zijn. HBVD zal het evt. commentaar met SPC bespreken (actie: SPC)
HBVD geeft tenslotte nog enkele criteria aan voor het wel of niet
opnemen van een produkt op de kalender:
- het dient betrekking te hebben op iets 'buiten de dienst'

- het
een
- het
van

dient zo belangrijk te zijn, dat een directeur er zelf
oogje op moet houden
dient ook relevant te zijn voor HBVD of voor een
de collega's, danwei dienstbreed.

Geconcludeerd wordt dat de belangendragers niet genoemd behoeven
te worden ; wel kan een indicatie van de beoogde externe werking
worden aangegeven.
Het BBO wordt verzocht de produktkalenders door te nemen om te
bezien of er zaken bij staan die zich lenen voor behandeling in
het MT (actie: SPC / DLS / BBO)

6. DLB.
HPZ wenst de datum van het eerstvolgende DLB te wijzigen, opdat
zoveel mogelijk directeuren hierbij aanwezig kunnen zijn.HPZ komt
zelf met een voorstel (noot DLS: inmiddels heeft HPZ laten weten
dat
het
DLB
gehouden
zal
worden voorafgaand aan
de
MT-vergadering van l september van 12.00 tot 14.00 uur. De lunch
wordt door DLS geregeld.
7. VERSLAG VORIGE VERGADERING.
Wijzigingen:
- pag l, punt 3, laatste zin wijzigen in:"DXD zal er in een
vroeg stadium bij betrokken worden."
- pag.2, punt 9, vierde aandachtspunt: Het bezoek van een
delegatie van de Hongaarse zusterdienst aan de BVD berust op
een misverstand; dit gehele punt dient te worden geschrapt.
- pag. 3, eerste alinea;de zin" Hierbij zal dit onderwerp met
de overige leden besproken worden" wijzigen in: "En marge van
de vergadering zullen de Engelse collega's geïnformeerd
worden"./Hiermee wordt het concept-verslag vastgesteld.
8. TWEEDE CONCEPT DIENSTBROCHURE.
De discussie leert dat de MT-leden nog niet geheel tvreden zijn
met de dienstbrochure in deze vorm. Afgesproken is dat iedere
directeur
-schriftelijkcommentaar
zal
leveren
op
de
hoofdstukken, die zijn directie betreffen. SPC zal coördineren en
overleggen met IEB (8 sept. weer aanwezig). Eea zal ook tijdens
het BIM-overleg besproken worden.
9. BEZOEK AAN
De MT-leden hebben kennisgenomen van het verslag. D4 vraagt zich
af hoe Tunesië zich gedraagt op het terrein van proliferatie. De
voorlopige conclusie inz.
het contact
met
de Tunesische
inlichtingendienst luidt: voorzichtig aan.
10. VERSLAG BEZOEK VAN DHR.
Het betrof een
accoord om de
indien dit van
is, een bezoek

werkbezoek, dat prima verlopen is. HBVD gaat ermee
contacten op peil te houden en/of te intensiveren,
nut is. Ook is HBVD bereid om, indien dit gewenst
aan
te brengen..

11. VERSLAG GESPREK MINISTER - PHBVD d.d. 12-8-92.
N.a.v.:
: nog niets gehoord
- Kamervragen: hoe staat het er mee? Svp aandacht.
- Minister Ter Beek: concept-antwoord is bij D2 in de maak.
- Haarlem: geen verdere actie nodig. Dhr.
licht de
burgemeester in.
- Integriteit: HBVD wenst het gehele co te zien.(actie:SPC)
Inventarisatie is thans noodzakelijk:wat doen we nu precies?
- georganiseerde criminaliteit: nota terug in MT met het verslag
van D2 omtrent de Ned. politie (actie: DLS) Dit vanwege het
feit dat de Minister hieraan veel aandacht wenst te schenken.
Concept-agenda gesprek Minister-HBVD d.d. 8-9-92:
1.
2.
3.
4.
5.

driemanschap nader toelichten
(KM mee)
terrorisme (nog over spreken)
voorbereiding klankbordgroep
vrijwaringsverklaring (D5 zorgt voor notitie)
(Min. van Justitie heeft de Min. van Biza geschreven)
6. W.v.t.t.k.:
- start/aanpak integriteit van de overheid
12. MEDEDELINGEN EN RONDVRAAG:
a. SPC vraagt wat we doen met het stuk omtrent "Criminal
investigations' (HBVD had hierom gevraagd)
b. D5 maakt melding van een klein voorval tijdens de oefening
; D5 zal trachten eea glad te strijken.
c. D4 heeft een dienstreis naar Rome gemaakt. Gesproken is o.m.
over proliferatie en criminaliteit. D4 was zeer tevreden over
het verloop van het gesprek en hoopt op een goede samenwerking
(rapport D4 volgt)
d. D3 meldt dat de reorganisatie van de MID op 3 september a.s.
een feit is. De MID nodigt het MT uit.
D3 zal i.o.m. DLS een datum prikken in september.
D3 heeft bezoek gehad van dhr.
, secretaris van MICIV/CVIN
te Praag ; hij was op prive-bezoek in Nederland en kwam gewoon
even praten (SPC/
was aanwezig bij dit gesprek)
e. HBVD heeft een u itnodiging ontvangen van dhr. KOSTO voor een
tuinfeest tgv. het herstel van diens woning. D3 zal dit
doorgeven aan de TEC.
- Nota hoofdpunten regeringsbeleid: alvorens deze in het MT
te behandelen nog even overleg met SPC en SPC/
- D3 komt nog bij HBVD langs voor een briefing omtrent het
gesprek van HBVD met mevr. '
en dhr.
- De Ned. School voor O.B. verzoekt om een opdracht ;
DLS zal het stuk verspreiden over de MT-leden, waarna het
op l sept op de agenda komt.
DLS

Co nr. 2.167.767-08
DEFINITIEF VERSLAG MTVERGADERING d.d. 25-08-92
Aanwezig: D4, D3, D5, BR (voor toelichting punt 3) en DLS.
1. Beleidsvoorstel
afdeling BR.

organisatie,

taken

en

werkwijze

van

de

Na enige discussie wordt besloten dat de nota per directie zal
worden uitgezet : BR, DXT en DXO zullen zich er nog over buigen.
Binnen twee weken verwacht D5 eventueel commentaar.
Het ligt in de bedoeling deze nota tijdens de
de.cember-conferentie te bespreken.
2. Verslag vorige vergadering d.d. 18-8.
Het verslag wordt vastgesteld met de opmerkingen, nog door DLS in
het conceptverslag te verwerken.
3. Verspreiding dienstjaarbericht.
Besloten wordt tot het maken van 600 exemplaren. SPC meldt dat de
Engelse versie binnen vier weken gereed zal zijn. SPC verzoekt
eenieder de evt. ontbrekende namen op de verzendlijst door te
geven en evt. reacties aan SPC/
door te geven.
SPC zal de centrale verzending iom
de postkamer regelen.
Afgesproken is, dat het Djb eerst naar de Tweede Kamer zal worden
verzonden, vervolgens kan het dienstbreed en tegelijkertijd naar
buiten toe verzonden worden.
De 'gesloten versie' zal
men
laten circuleren onder
de
afdelingshoofden, waarna het bij het directie-secretariaat zal
worden opgelegd.
De verspreiding van het Djb wordt thans als besproken beschouwd.
4. Spelsimulatie "bestuurlijke samenwerking'.
Deelname aan de spelsimulatie kan vanaf schaal 14. Het is
facultatief. HBVD eist wel dat degenen die zich hiervoor opgeven,
ook daadwerkelijk zullen deelnemen.
Opm. DLS :
Ik heb aan mevr.
de volgende namen
doorgegeven: Dhr.
en dhr.
5. Inventarisatie wensen mbt inrichting ruimten in
van de dienstleiding en vergaderruimte MT.

de nieuwbouw

De aanwezigen kunnen accoord gaan met het voorlopige voorstel.
Wel wenst het MT te worden ingelicht wanneer het daadwerkelijk
tot een beslissing komt, aangezien HBVD en PHBVD zelf thans niet

aanwezig zijn.
Ook betr. de evt. kunstvoorwerpen wenst het MT vooraf te worden
geconsulteerd.
D4 verzoekt DLS ook nog evt. wensen kenbaar te maken.
6. Opdracht Nederlandse school voor openbaar bestuur.
Dient voor 13 september gereed te zijn. D4 zal eea nog
bespreken. SPC zal eea ook bespreken met dhr.
onderwerp komt volgende week terug op de agenda.

met HBVD
. Het

7. Rondvraag:
- SPC brengt het onderwerp Integriteit van het bestuur ter sprake
nav de t.k.-notitie van SPC/ . Op l september zal de BVD-inbreng
in het MT besproken worden.
D5 meldt dat het hoofd van de Zuid-Afrikaanse dienst over
enkele weken een bezoek zal brengen aan de dienst. D5 zal
ontvangen.

DLS

Co nr. 2.167.742
DEFINITIEF VERSLAG MT-VERGADERING d.d. 1-9-92

AANWEZIG: HBVD,D3, D4,D5,D6,SPC,DLS.( dhr.
inz.agendapunt 2)

en dhr.

1. EINDRAPPORTAGE PROJECT BIZA - BVD.
De MT-leden spreken hun waardering uit voor de wijze waarop
het project is uitgevoerd. Men heeft het als zeer nuttig ervaren
;
deze
aanpak
is
wellicht
ook bruikbaar mbt
andere
departementen. Het MT is van mening dat de contacten vooral op
werkniveau gehouden moeten worden
en
niet
moeten worden
opgetrokken naar het MT-niveau.
Hierbij dient er enerzijds op gelet te worden dat dergelijke
bijeenkomsten pas worden gehouden als de tijd daarvoor rijp is,
en anderzijds dat er geen onbalans ontstaat in aard en omvang van
de contacten met de voor de dienst niet relevante departementen.
Het MT is het eens met de bevindingen. Mbt de nazorg is besloten,
dat de heer
de eindrapportage nader zal toelichten in het
directie-overleg van de afzonderlijke directies. De heer
zal daartoe afspraken maken met de directeuren.
Mbt de aanbevelingen is besloten dat SPC zal toezien op de
voortgang. Om de drie maanden dient er een voortgangsrapportage
te worden opgesteld (SPC) en eenmaal per jaar (te beginnen in
dec.
92) rapporteert SPC
omtrent
de
voortgang
in
de
MT-vergadering t.b.v. een grondige evaluatie.
Mbt
de kennismakingsbijeenkomsten
wordt opgemerkt, dat dit
feitelijk al is ingebouwd in het nieuwe introductieprogramma.
Besloten wordt om toch tenminste eenmaal per jaar een dergelijke
bijeenkomst te organiseren.
Mbt de uitwisseling van personeel is het MT van oordeel, dat dit
gestimuleerd dient te worden. Wel blijft ook in dit kader de
normale procedure mbt het veiligheidsonderzoek van kracht.

Mbt de aanbeveling tot de instelling van een werkgroep op het
thema integraal veiligheidsbeleid wordt allereerst vastgesteld
dat de relatie met Biza drievoudig is ; Biza als 'gewone'
belangendrager (D2 verantwoordelijk), de relatie mbt alles wat
'beheer' betreft (D6 verantwoordelijk) en de op synergie gerichte
relatie waar het gaat om de verantwoordelijkheden van de Minister
op veiligheidsgebied (SPC verantwoordelijk). Wat dat laatste
betreft dient eerst te worden gekeken naar de aard en omvang van
de verantwoordelijkheden van de Minister dienaangaande ( welke

'veiligheidsrollen' dient zij te vervullen ?) HBVD zal hierover
nog nader overleg voeren met HBSG. Dit komt echter pas aan de
orde zodra het onderwerp ' Europa" afgewerkt is.
Tenslotte is t.a.v. de tijdelijke detachering van
dienstmedewerkers bij de dienstleiding besloten, dat het daarvoor
nog te vroeg is en in elk geval afbreuk doet aan het uitgangspunt
van decentralisatie (ook tav de beleidsvorming).
2. CONCEPT-VERSLAG MT-VERGADERING 25-8 (co nr 2.167.767-92)
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. VERGADERING NATO-HOOFDKWARTIER d.d. 28-4-92.
Op verzoek van HBVD was dit onderwerp wederom op de agenda gezet.
HBVD wilde slechts benadrukken dat er sprake is
van een
policy-wijziging. HBVD verzoekt eenieder het stuk goed door te
nemen. D5 heeft toegezegd hierop nog terug te komen met een
voorstel.
4. PIKETREGELING.
Het MT is enigszins verbaasd over het feit dat het BBO zonder
tussenkomst van een directeur een stuk aan het MT heeft doen
toekomen. DLS heeft uitgelegd niet op de hoogte te zijn van de
ooit gemaakte afspraak dat het BBO evt. stukken via SPC in dient
te brengen en indien het duidelijk een bepaalde directie betreft
dan via de desbetreffende directeur. De reactie op het stuk
luidt: iedere directie kan het voorlopig regelen zoals het het
beste uitkomt, zolang er maar geen zaken ingevoerd worden die
naderhand
weer
gewijzigd
moeten
worden.
De definitieve
piket-regeling zal niet lang op zich laten wachten.
D5 zal nog even contact opnemen met de waarnemend voorzitter van
het BBO (noot DLS : BB3)
5. AGENDA GESPREK MINISTER-HBVD.
Concept-agenda :
1. Driemanschap (laatste stand van zaken ; SPC verzorgt
nog een notitie hiertoe)
2.
(KM gaat mee)(stand van zaken, mondeling)
3. Terrorisme (stuk ligt nog bij de Minister,
wenst het nog te bespreken)
4. Extra EG-Ministers-bijeenkomst te Brussel op 18 september
1992.
'Wat weten wij ervan ? D3 schenkt hier
aandacht aan; indien mogelijk voor de 8e, anders voor de 18e
september.

5. Voorbereiding Vaste Commissie v. I en V op 17 september.(KJA
mee) (er is reeds een notitie van KJA/
; KJA zou ook een
notitie voorbereiden ; tenslotte zou de griffier nog een
stuk produceren waarop de dienst zou moeten reageren.
(KJA /SPC bewaken e.e.a.)
6. BVD - MID CONVENANT.(versie 4)
Het convenant is nog niet geheel in orde. D3 ziet erop toe dat
het commentaar verwerkt wordt ; D3 verzorgt een verbeterde
versie.
7. PROJECT MPA.
Het MT vindt het een uitstekend voorstel. SPC
d.t.v. de SG aanbieden middels een nota.

zal

het voorstel

8. JUSTITIE-BIZA NOTITIE VOOR MINISTERRAAD OVER DE
GEORGANISEERDE CRIMINALITEIT plus toegevoegde stukken.
Wegens tijdgebrek kan e.e.a. niet uitgebreid besproken worden.
HBVD / SPC en D3 werken er nog verder aan. E.e .a. is niet
haalbaar voor de 8e.
9. W.v.t.t.k..
a. Grote Driehoek (3 sept. a.s.): D3 zal deelnemen.
b. Uitnodiging van drs.
ivm benoeming Int. Projectteam
te Straatsburg: SPC gaat .
c. Relatie BVD - Haarlem: HBVD wenst een overzicht te hebben van
de rela tie met Haarlem. D2 zal dit laten verzorgen.Tijdens de
weekbespreking in
de derde week van sept. zal D2 dit aan HBVD
aanbieden.
d. Borrel met Minister Dalesop 16 sept. : D2 en D5 zullen niet
aanwezig zijn. DLS zorgt voor het samenstellen van de lijst met
deelnemers.
e.D5 doet verslag van de
-bijeenkomst.
f,D5 verzoekt het onderwerp Club de Berne op 8 sept opnieuw aan
de orde te stellen. Op 11,12 en 13 mei 1993 zal de Club de Berne
in Nederland bijeenkomen. Hierbij zal
van
alle directies
ondersteuning gevraagd worden gezien de te verwachten hoeveelheid
werk.
10. RONDVRAAG.
1. D6 informeert naar de aard van de borrel met de Minister ; het
betreft een 'social event' op verzoek van de Minister.
2. D6 meldt dat de werkzaamheden van het driemanschap zorgen voor
wat 'druk op de personele capaciteit ; iom FB is besloten om
'LEASE' te vertragen.
3

3. D5 meldt de vorderingen op het terrein van de
; er komt nog een overleg tussen HBVD, dhr.
en de SG AZ.
4. D5 maakt melding van een leuke tip van een ex-medewerker, die
de conspiratieve overdracht van
een pakje
op straat had
waargenomen.
5. D4 meldt dat de heer
benoemd is tot Hoofd Operaties bij
de MID. Dhr.
zou graag het handboek AO willen inzien. D6
zal hier op zeer korte termijn aandacht aan besteden.

DLS
3-9-92

CO nr. 2.168.237-22
DEFINITIEF - VERSLAG MT-VERGADERING d.d.
basis van agenda d.d. 15-9-92)
AANWEZIG: D4 (voorzittter), D3,
en DLS.

17 SEPTEMBER 1992

(op

D6, SPC, IEB (inz. agendapunt 6)

1. DIENSTBROCHURE (BIJGESTELD CONCEPT)
Na discussie wordt geconcludeerd dat het nog niet goedgekeurd kan
worden. De opmerkingen zullen verwerkt worden in een nieuw
concept, dat over 14 dagen weer aan de directeuren zal worden
voorgelegd, waarna het wederom aan het MT ter goedkeuring zal
kunnen worden aangeboden.
2. CONCEPT-VERSLAG MT-VERGADERING 1-9-92.
De wijzigingen worden door DLS verwerkt, waarmee
goedgekeurd wordt.

h-t

verslag

3. PIKETREGELING.
Op enkele punten na kan het MT accoord gaan met de nota.
Opgemerkt wordt
dat
de
opsomming
van functie-categorien
'indicatief' is. De toelichting onderaan pagina vijf dient te
worden geschrapt. Er dient een onderscheid te worden gemaakt
tussen dienstpiket en directiepiket. Besloten wordt dat D5
portefeuillehouder wordt en dat het voorstel als voorgenomen
maatregel aan de OC zal worden voorgelegd.
4. VOORSTEL VERDEELSLEUTEL V en O-BUDGETTEN.
ilet MT
is het nog niet geheel eens met
de gehanteerde
verdeelsleutel. Ook de verdeling tussen centraal en decentraal
roept vraagtekens op. Besloten is dat het voorstel in bijgestelde
vorm opnieuw aan het MT zal worden aangeboden (actie HPZ).
5. MT-CONFERENTIE.
Het concept-programma is bekend gemaakt. Afgewacht wordt de
bespreking tussen HBVD en D6 vandaag, waarna de KT-leden het
uiteindelijke programma zullen ontvangen.
6. EINDRAPPORTAGE 'OMGAAN MET VERZUIM".
Op een enkele opmerking na, t.w. dat de ziekmelding beslist aan
de directe chef doorgegeven dient te worden, gaat het MT accoord
met de nota.
7. EVALUATIE-RAPPORT SCHRIFTELIJK RAPPORTEREN.
De MT-leden gaan accoord met het rapport. Wel wordt opgemerkt,
dat een aparte ruimte voor het maken van huiswerk wellicht
overdreven is.
DLS/

CO nr. 2.168.889
DEFINITIEF VERSLAG MT vergadering dd. 29 september 1992
AANWEZIG: D4 (Voorzitter. H.BVD neemt later het voorzitterschap
over), D5, D6, SPC, DLS, DLS/: , 513/
m.b.t. punt 9
AFWEZIG : Dl, D2 en D3
l.Conceptverslag MT vergadering dd. 17 sept. 1992
Verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
2.STAND VAN DE UITPUTTING P - BEGROTING 1992 en PROGNOSE P
BEGROTING 1993 (PZ/2.168.510)
Wordt behandeld tijdens DLB dd. 30 sept. 1992 .

-

BAS OVERZICHT 2e KWARTAAL 1992
Dit punt wordt wegens afwezigheid van enkele MT leden verschoven
naar de vergadering van 6 okt. a.s.
3.VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE INLICHTINGEN EN
VEILIGHEIDSDIENSTEN dd. 17 september 1992 (Co. nr. 2.162.105)
De meeste onderwerpen zijn reeds uitgebreid aan de orde geweest
tijdens de onlangs gehouden MT conferentie. Het onderwerp IDB
wordt opnieuw op de agenda geplaatst als MT weer geheel
kompleet is. Aktie Dl. Navraag leert dat het verslag alleen is
bestemd voor MT leden.
4.SWEEPAKTIES EN VEILIGHEIDSINSPECTIES.
MT gaat akkoord met de voorstellen van VE (BVA).
5.TEAMOPDRACHT

' D4

D4 licht de opdracht nader toe. Na discussie wordt besloten aan
de lijst belangendragers toe te voegen: de twee regionele
driehoeken t.w.: Haaglanden en Kennemerland en de landelijke
officier van Justitie. MT gaat akkoord met opdracht.
6.CONTOUREN DIRECTIEPLAN D6 1993
D6 geeft een heldere uiteenzetting over de plannen voor het
komende jaar. Opvallend is dat er naar wordt gestreefd de
aanduidingen van de Aanwijzingen in overeenstemming met die van
de Opdrachten te brengen.
7.PLANNING BEZOEK DRIEHOEK HAAGLANDEN.

SPC geeft nadere toelichting op dit onderwerp. Het MT is het
eens met de zienswijze dat primair de nadruk van dit bezoek
dient te liggen op
een luisterende opstelling. In
het
programmavoorstel dient nog iets leuks opgenomen te worden dat
aanspreekt bij de genodigden. Bijv. wordt gedacht aan een
interessante operatie. Tijdens de vergadering wordt duidelijk
dat het voorgenomen bezoek van de Driehoek af geblazen zou
zijn. Kontakt met de secretaresse van KC BRAND leerde dat dit
inderdaad zo is. Dhr.
heeft laten weten (met excuses)
dat op verzoek van HAVERMANS, wegens verplichtingen elders, het
bezoek moest worden afgezegd. De Dienst wordt verzocht voor 7
okt. a.s. een nieuwe datum vast te stellen. Liefst op een
woensdag.
8.HUISVESTING 513- KANTOOR.
513/
geeft nadere toelichting. Het betreft een duidelijk
plan dat grondig is voorbereid. Alvorens dit plan het BIM aan
te bieden zal:
- eerst een contra-expertise door VE (BVA) plaatsvinden.(Opm.
D5
dd.
6
okt.: contra-expertise
heeft
inmiddels
plaatsgevonden. Het rapport is/zal in samenspraak met VE
worden vervaardigd);
het als voorgenomen maatregel de OC worden aangeboden,
waarna het weer op de agenda van het MT wordt geplaatst.
9.W.V.T.T.K.
Verslag gesprek Minister - H.BVD dd. 8 sept. j.l.
stand van zaken m.b.t. het
disrupties. Resp. aktie D2 en D4.
idem m.b.t. zuiverheid
bestuur. Aktie D2 en D3.
H.BVD wenst
bespreken.
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De overige punten worden verschoven naar volgende week.
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