-1Co nr. 2.179.503 - 7A
Verslag MT-vergadering d.d. 6-4-1993.
Aanwezig: PHBVD, SPC, D5, D4, D2, HPZ (inz. pt. 2,3 en 9), IAU/
en SPC/
inz. pt. 7), DLS.
1.Concept verslag MT d.d. 16-3-93. (co nr 2178908)
Ongewijzigd vastgesteld.
2. Voorstel herziening afdeling RO. (co nr. 2.174.401-77)
PHBVD constateert, mede op basis van ontvangen commentaar, dat
het stuk toch nog niet rijp is voor afhandeling. Op zich wordt de
voorliggende nota als goed beschouwd, echter, mede in het licht
gezien van de meest recente ontwikkelingen(buitenlandfunctie,
Boston-matrix,etc) kan dit plan thans niet meer los gezien worden
van overige wensen/plannen.
Kortom, als lijn heeft de nota de instemming van het MT. Evt.
commentaar op de nota gaarne binnen een week bij D5 inleveren,
waarna de nota voorzover nodig nog aangepast kan worden. Op
27-4-93 komt de nota opnieuw op de agenda als beslisdocument.
D5 wenst aangetekend te zien dat, zolang er geen beslissing
genomen is, niet verwacht kan en mag worden dat RO voor de volle
honderd procent functioneert.
3.Emancipatie. (co nr. 2179148)
Het MT gaat accoord met de actiepunten a,b, c, d, en f.
Actiepunt e dient te worden aangepastzoals besproken. Als extra
actiepunt wordt toegevoegd: bij werving duidelijk naar voren
brengen dat de dienst daadwerkelijk op zoek is naar geschikte
vrouwelijk kandidaten.
4.Voortschrijdende dienstbrede produktkalender.
De kalender wordt deels besproken. PHBVD merkt, n.a.v. herzien
opleverdata, op dat men moet blijven streven naar oplevering op
de oorspronkelijk genoemde opleverdatum.
T.a.v. de CVIN-bijdrage voor 15-4 worden de directies 2,3 en 4
verzocht evt. onderwerpen te melden bij SPC/:
T.a.v. TVR 303 wordt opgemerkt dat deze de TVR van D2 overlapt.
D2 en D3 zullen hierover overleggen.
De kalender komt op 19-4 wederom op de agenda.
DLS merkt op dat er op dit moment gewerkt wordt aan een andere
opzet van de kalender, aangezien op dit moment slecht te overzien
is, welke data verschoven zijn en welke produkten werkelijk
geleverd zijn. DLS zal ism SPC trachten te komen tot een
verbeterde versie.
Het MT verzoekt het BBO om aandacht hiervoor.
-l-

-25.Evaluatie specials.
SPC constateert dat deze nota bij de directie I
het gevoel doet
ontstaan, dat er een gebrek aan inzicht bestaat in de minder
majeure produkten die de dienst uitgaan.
Algemeen wordt geconcludeerd dat er een lijst opgesteld dient te
worden van deze produkten, ook om te bezien wat er uiteindelijk
mee gebeurd is. Afgesproken wordt dit in de resp. directies te
bespreken en het vervolgens naar SPC terug te koppelen. SPC zal
i.o.m. DXB en KM trachten de prakrische kant hiervan uit te
werken.(zie ook de nota 'Feed back-procedures').
Voorgesteld wordt om over zes maanden te evalueren.
PHBVD zal hierover nog overleggen met IEB.
6. Automatisering RID-registratie.
Accoord.
7.Mondelinge uitleg procesplanning.
IAU/
en SPC/
stellen het MT op de hoogte van de stand van
zaken.
Alhoewel de tijd ontbrak om al ter diep op de materie in te gaan,
was het MT enthousiast over de mogelijkheden.
8.BAS 4e kwartaal 1992.
Met excuses van de voorzitter aan SPC/ : de tijd ontbrak om
hierop nog uitgebreid in te gaan. Op 19-4 krijgt SPC/1 werkelijk
de kans.
9.Weekstaten.
Accoord met het voorstel. De OC zal hierover bericht krijgen.
10.Seminar internationaal veiligheidsmanagement.
Het MT gaat accoord met de voordracht, D5 als gastdocent te laten
optreden. D5 dankt het MT.
11.Concept programma bezoek SG-VenW (dhr.

) .

Accoord.
D4 laat zich vervangen door D4T; SPC/
uitsluitend aanwezig tbv
presentatie SPC, voorts stand-by tbv demonstratie.

-2-3-

12.Mededelingen en rondvraag.
PHBVD:
a. N.a.v. de notitie van DLS verzoekt PHBVD de MT-leden
voor zover mogelijk meer discipline op te brengen t.a.v.
de MT-vergaderingen. Thans komt het te vaak voor dat MT-leden
verhinderd zijn ten tijde van de MT-vergaderingen.
b. Gesprek met de Minister goed verlopen; verslag volgt.
c. Voorbereiding begroting 1994 e.v. : ambtelijk afgerond. Volgt
nog een gesprek tussen de SG en PHBVD. (PHBVD bespreekt dit
verder met D6 tijdens de werkbespreking met D6)
D2:
- Meldt dat de pilot 'relatie-informatie-systeem' nu uitgevoerd
gaat worden.
D2 zal een notitie via DLS over het MT verspreiden.

D4:
Zal

op

8-4 een gesprek voeren met de heren
.Voornaamste doel: uitleg proliferatie.

en

D5:
Meldt dat BR bi nnenkort een beroep zal doen op diverse
medewerkers van de directies tbv ondersteunende activiteiten rond
8 en 9 juni (<
) . Mt gaat accoord.
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DEFINITIEF VERSLAG VAN DE MT VERGADERING VAN 19 april 1993
Co.nr. 2.180.811-2a
Afwezig: HBVD, D4 en SPC
BESPREEKPUNTEN;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mededelingen
Verslag 6-4-93
Concept Arbo-jaarverslag
Bijgestelde opdracht
Eindrapportage werkgroep LEASE
Jaarkalender Strategische relaties
Dienstbrede produktkalender
(ter kennisname voorgelegd) Wordingsproces van een opdracht

Het agendapunt Bas Jaaroverzicht is op
verschoven naar de volgende vergadering.

verzoek

van

SPC/

MEDEDELINGEN

22 mei:
(voorbereiding door D3);
26 tot 30 april: PHBVD afwezig i.v.m. bezoek Ankara;
3 mei:
Bijeenkomst Klankbordgroep;
4 mei:
Troika;
6/7 mei:
PHBVD afwezig i.v.m. bezoek Kopenhagen;
7
mei:
Bezoek SG VenW (doorschuiven. ACTIE SPC);
11 mei:
CVIN+;
11/12 mei:
Bijeenkomst Senior Officials;
25/26 mei:
Management-dag
Verzoek om e.e.a. onderling af te stemmen.
- HBVD zal zijn werk in de week van 10 mei deels hervatten.
- Alle activiteiten van de BVD rond de overname van de IDB liggen
stil i.v.m. met een conflict met AZ over de financiële
consequenties. Brief Dales aan MP is nog niet uit. Zaak wordt
nog voorbesproken door SG-Biza en SG-AZ.
- Besprekingen Kaderbrief in het Kabinet leiden waarschijnlijk
tot extra bezuinigingsronde voor BIZA. BVD zal in dat geval
niet buiten schot blijven.
- A.s.donderdag is er Groot Overleg. Op de agenda staan
piket, DIV en tijdsbesteding OC.
- Het NIVRA heeft een boekje uitgebracht over computercriminaliteit. Is aangeboden aan de minister van Justitie.
- D3 maakt verslag van zijn Antillenreis. Bereidheid tot
samenwerking aldaar is groot.
- Bezoek aan MID (D2,3,4) is prettig verlopen.
Samenwerking verloopt
op dit moment naar wens.

De President van de Algemene Rekenkamer gaat binnenkort met
513 mee. D5 en D6 bespreken de follow-up hiervan nog nader.
Een aantal deelnemers aan de MLO heeft het onderwerp
positieve uitstroom bij de BVD bestudeerd. Het resultaat wordt
gepresenteerd in de Baak. (AANWEZIGHEID DIENSTLEIDING?);
Het eindrapport komt eind mei in het MT.

BESLUITEN
1. Verslag is accoord. DLS draagt zorg voor verspreiding.
2. Concept Arbo Jaarverslag is vastgesteld. Steller loopt tekst
nog door op details. Daarna gaat het naar de OC. (ACTIE D6).
3. Aangepaste opdrachtformulering
is accoord.
4. MT stemt in met conclusie van wg LEASE dat het leasemodel niet
geschikt is voor de BVD.
Voor de zomer komt er een notitie over het algemene
vervoersbeleid bij de BVD (ACTIE D6).
5. MT gaat accoord met de aanbevelingen bij de "Strategische
bezoekkalender" met de volgende opmerkingen en/of
kanttekeningen:
* het reserveren van ruimte in de agenda van HBVD is een
zinnige optie. Het mag echter niet zo zijn dat de
bezoekfrequentie alleen afhangt van die agenda. Vaker moeten
de directeuren HBVD waarnemen.
* het MT stemt in met de suggestie van IEB om de
bezoekkalender op te bouwen rond een aantal thema's.
Die thema's vormen dan de opstap om met verschillende
doelgroepen in gesprek te komen.
* Bij het opstellen van de kalender voor het komend jaar
moet rekening gehouden worden met de verhuizing en de
behoefte van onze relaties om het nieuwe gebouw eens te
kunnen zien.

-

Het MT verwacht binnen een aantal weken een aangepast
voorstel waarin:
een keuze in thema's is gemaakt (ACTIE SPC/IEB) die m.i.v.
1-9-93 leidraad vormen voor de kalender;
aanzet voor een definitieve kalender voor het Ie kwartaal 1994;
prioriteitenvoorstel in bezoeken;
voorstel wie, wat organiseert.

6. Produktkalender is deels besproken. DLS meldt dat de
lijst in de directies wordt geactualiseerd en voorzien
van ontbrekende gegevens (o.a. co-nuiraners) met
terugwerkende kracht tot 1-1-1993.
7. Naar aanleiding van de nota van de PG professionele
werkmethoden werd het volgende opgemerkt:
er moet meer aandacht besteed worden aan de evaluatie en
afhechting van een opdracht.

Het MT vraagt de pg. om

de nota op bovenstaande aspecten uit

werken t.b.v. de MT-conferentie in juni. (ACTIE D6).

te

RONDVRAAG
IEB vraagt, naar de stand van
adressenbestand. Willen alle
retourneren?

zaken rond de schoning van het
directies hun geschoonde lijst

D6 vraagt om afwisseling van
de MT-leden die
de cursus
Projectmatig werken afsluiten. Hij doet dat nu steeds zelf. Zodra
speelt zal hij MT-leden benaderen.
PHBVD gaat elke week even bij HBVD langs. Zijn er nog bijzondere
dingen (geen lopende zaken) die hij mee kan nemen?
HBVD vraagt om een afspraak met D6 en SPC om te praten over het
Meerjarenplan. PHBVD vraagt dit te regelen (ACTIE SPC).

IEB, 27 april 1993

-1Co nr. 2.181.259-41
Concept verslag MT-vergadering d.d. 27-4-1993.
(bestaande uit 2 pagina's)
Aanwezig: D4 (voorzitter), D3, D5, IEB, DLS, RO (Terz. punt 2)
SPC/
(inz. punt 3).
Bespreekpunten:
1. Conceptverslag MT-vergadering d.d. 19-4-93
2. Voorstel herziening taken, organisatie en formatie
afdeling RO.
3. BAS jaaroverzicht 1992.
4. Opdracht 'i
5.
6. Inventarisatie werkoverleg
7.

-l-

-2-

BESLUITEN s
1. Concept-verslag 27-4 met kleine wijziging vastgesteld.
2. Mede op basis van het ontvangen commentaar komt het MT tot de
conclusie dat de dienst op dit moment nog niet toe is aan een
herzien ing zoals in deze nota voorgesteld.' De nota wordt
weldegelijk als 'goed' bestempeld, echter, binnen de dienst
is- op dit moment - sprake van onvoldoende draagvlak voor een
dergelijke herziening.
Alhoewel er in december jl. geconcludeerd werd dat het
voorstel nog slechts enige wijzigingen behoefde , komt het MT
thans tot de conclusie dat het voorstel op dit ogenblik niet
haalbaar is. Een dergelijk herzieningsvoorstel dient toch kijkend naar 2000 - meer geplaatst te worden in het grotere
geheel van de dienst.
De indruk bestaat dat, mede doordat teams zeer van elkaar
afwijkende wensen t.a.v. RO hebben, de activiteiten van RO
nog te weinig aansluiten bij de behoefte van de teams. RO
neemt thans een nog te geïsoleerde plaats in binnen de dienst.
a. D5 besluit het voorstel in te trekken.
b. D5 zal het met RO bespreken en de situatie in het BIM
bespreken.
c. D5 zal het in het horizontaal overleg laten bespreken.
d. Vacatures bij RO zullen door D5 in het DLB ingebracht worden.
3. SPC/
zal binnenkort het verslag verder met het MT bespreken.
De directeuren worden verzocht het overzicht van het 4e
kwartaal 1992 in hun directies te bespreken.
4. Het MT gaat accoord met de opdrachtformulering.
De limitering is nog onvoldoende.
Er zou tbv de prioriteitenbepaling een tussenrapportage moeten
komen ter bespreking tijdens de MT-conferentie in juni.
T.a.v. personeel: D3 zegt medewerking van een operateur toe ;
een D3B-adviseur zal bij de uitvoering worden betrokken.
Opm. PHBVD: Nu de intensivering van onze activiteiten a.g.v.
de opheffing IDB kwestieus is (voorlopig), omdat ons de
fondsen worden onthouden, dient de prioriteitenstelling t.a.v.
deze activiteit bezien te worden op - vooral - de eigen
taakstelling.
5.
b.
c.
d.
e.
f.

a. Het onderzoeksteam kan worden opgeheven.
Er zal geen nieuw team worden geformeerd.
Evt. incidenten worden opgepakt in een scanteam.
Evt. kan in later stadium alsnog een team geformeerd worden.
Evt. overheidsinstellingen informeren: niet doen.
Tijdens juni-conferentie adhv nota wederom bespreken.

6. De MT-leden zullen uitvoering geven aan de aanbevelingen.
7. De nota zal met de Minister worden besproken.
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DEFINITIEF VERSLAG MT-VERGADERING 11 mei 1993
co.nr. 2181883-58
Aanwezig: PHBVD, D3,D4,D5,D6,SPC,IEB
Bespreekpunten t
1. Conceptverslag 27/4/93
2. Taakveldrapportage 303
3.
-risico-analyse + Opdracht
4. Opdracht
5.
6. Bedrijfsbureaus na DIV
7. Eindrapportage project AO
8. Inrichting en gebruik Fitnessruimte/sportzaal nieuwe gebouw
9. Naamgeving vergaderzalen nieuwbouw
10. Overzicht lezingen
11. Conceptagenda bespreking minister op 19 mei a.s.
12. Mededelingen en rondvraag.
BESLUITEN:

1. Verslag wordt aangepast.
2. (Zie ook bij discussiepunten.)
D3 bespreekt de TVR vandaag nog met HBVD;
t.v.b. de bespreking met de minister wordt een korte notitie
opgesteld (breder kader; samenvatting; activiteitenlijst)
3.
-team wordt opgeheven;
werkzaamheden worden opgepakt in andere teams cf. voorstel;
voorstel interne verspreiding is accoord.
Opdracht
is accoord.
4. Opdracht
is accoord. Naam lijkt teveel op
wordt
5. Buiza wordt geïnformeerd over uitkomsten onderzoek
cf. advies.
6. Dl, D2 en D3 bespreken dit voorstel binnenkort onderling.
Voorstel komt terug in MT (geen datum afgesproken).
D3 koppelt terug op BB.
Zie ook bij discussiepunten.
7. AOV draagt zorg voor implementatie van de vernietigingslijst;
Per directie moet 'passende aandacht' voor AO zijn. Lijn is
verantwoordelijk voor realisatie.
8. Advies over gebruik fitnessruimte en sportzaal is overgenomen.
Er wordt geen compensatie verleend van tijd in diensttijd,
diensttijd, anders dan de OVBZ-begeleiders.
De nota zal in die zin worden aangepast.
9. Directeuren dienen namen in voor vergaderzalen binnen hun
directie bij D6 (geen tijdslimiet). MT heeft bezwaar tegen de
namen vip-room en Boardroom. Vergaderzaal PHBVD wordt
vergaderzaal voor de Directie I.
lO.Lezingenlijst is accoord. IEB neemt nog contact op met
;
Lezing Rotary Dl is niet op 13/6 maar op 13/7.
11.Directeuren bereiden notities voor cf. afspraken.

MEDEDELINGEN;
*
*

is op dit moment bij de Dienst;
organiseert een softballtoernooi in Wassenaar
op 2 juni; belangstellenden kunnen zich opgeven bij D3;
* Bezoek President AR aan 513 was geslaagd;
* IEB vraagt zonodig komende weken ondersteuning bij
bedrijfsbureaus voor muteren centraal adressenbestand BVD;
* D6 vraagt aandacht voor agendapunt MT 18/5 (A-plan) Graag extra
aandacht i.v.m. relatie B-project en voor BAS.
* D4 heeft 22 juni lOVC-vergadering vanaf 10.30 uur. Vraagt
DLS rekening te houden met zijn afwezigheid bij MT-conferentie.
Graag zo plannen dat hij prioriteitendiscussie kan bijwonen.
Komende agendapunten:

(D4) MT van 18 mei;
* Notitie Brug (uitstroomstimulans) (D6) l juni;

DISCUSSIEPUNTEN;
ad. 2. TVR 303:

D6/SPC vinden de insteek te beperkt. Nu sterk gefocused op
relatie tussen corruptie en georganiseerde misdaad. Het onderwerp
is breder.
De nota is te breedvoerig voor de minister en moet worden
ingekort tot een verhaal waarin activiteiten en plan van aanpak
centraal staan. Belangrijk is het benadrukken van de preventieve
taak van de BVD.
D6 vraagt zich af of er geen centraal aanspreekpunt genoemd moet
worden (niet-justitieel; soort 'vertrouwensarts?)
SPC benadrukt het belang van afstemming met HK en SPC.
Hij zegt medewerking toe bij het inkorten van de nota.
D4 vraagt aandacht voor het bedrijfsleven. De nota is op dit punt
onhelder.
Reactie D3:
De nota is inmiddels ingehaald door de lopende discussie. De
insteek georg. criminaliteit-integriteit is al enige tijd geleden
gekozen. Kan t.z.t worden uitgebreid naar andere gebieden. HBVD
heeft gevraagd om een actiepuntenlijst aan de nota toe te voegen.
Dit zal nog gebeuren.
V.w.b. het aanspreekpunt: dit is primair een DGOB-zaak; BVD
onderkent wel het belang.
De passage over incidentopvolging het bedrijfsleven moet worden
aangepast. Is niet juist verwoord. Bedoeld is:
'overheidsinstanties die zich bemoeien met het bedrijfsleven (bv.
ECD).
ad 6. Rol Bedrijfsbureaus
Rol van de logistieke medewerker is niet helder. Is hiervoor
nieuwe
functie noodzakelijk? Waarom
niet onderbrengen
in
administratieve medewerkersfunctie?
D4 wil geen logistieke medewerker. D2 en D3 wel. Voorstel D6:
benoem de functie tijdelijk als
adm. medewerker met
een
logistieke taak (schaal 5) en bezie op termijn of er nog behoefte
is aan dergelijke functie.

IEB, 11 mei 1993

Co nr. 2.182.861 - A6
Definitieve besluitenlijst MT vergadering d.d. 25-5-93
1. Concept verslag d.d. 18-5-93.
Met enige te verwerken wijzigingen vastgesteld.
2. Teamopdracht
D3 koppelt commentaar terug
naar
D2.
De opdracht wordt
herschreven en opnieuw aan het MT ter goedkeuring aangeboden.
3. Voorstel catering in het nieuwe gebouw.
Accoord met het advies.
4. Procedure voorstel liaisons.
Besproken en accoord. Wordt in DLB verder besproken.
5. Voorbereiding MT conferentie juni.
Agenda herzien. Nieuwe versie wordt door DLS opnieuw aan
aangeboden.

het

MT

6. Mededelingen en rondvraag.
SPC: SPC zal met D5 een gesprek voeren met HBVD inz. de MVT.
IEB: Maandag eerste sessie van
bijgewoond. Opzet
lijkt goed geslaagd. Belangrijkste conclusie: Is stimulans tav
denken van buiten naar binnen.
Op 3-6 vindt de volgende training plaats.
D3: Oude operatie is op de radio te beluisteren geweest. Kan
Kamervragen veroorzaken. Eea reeds afgestemd met IEB en DCDB
Grote Driehoek d.d. 27-5 : D3 zal gaan.
DLS: Bij bespreking van de Bostonmatrix tijdens de MT-conferentie
ook even ter sprake brengen zoals afgesproken tijdens voorgaande
MT-vergaderingen: St. van zaken mbt opdracht
en ook de act.
van de

DLS
25-5-93

-1Co nr. 2.183.158-05
Definitieve besluitenlijst MT-vergadering d.d. 1-6-1993.
Aanwezig: HBVD, SPC, D6, D5, D4, D3, D2, HPZ, DLS en vier
deelnemers aan de MLO-cursus.
l.'Van binnen naar buiten'.
Het rapport wordt door de directeuren in het staf-overleg
besproken, waarbij het tijdens het MT besprokene weergegeven zal
worden.
De afdelingshoofden bespreken het rapport vervolgens tijdens het
werkoverleg.
De resultaten worden door de directeuren teruggekoppeld naar
HBVD.
De
stellers maken gedurende de
hen resterende tijd
een
stappenplan op.
Eea wordt tijdens een nader te bepalen MT-vergadering nogmaals
besproken.
D6 zal een forumdiscussie organiseren (juni - juli)
2.Mobiliteitsbevorderende maatregelen (nota D6/HPZ).
De
De
Er
Er
1.
2.
3.
4.

nota wordt in het directie-overleg besproken.
afdelingshoofden bespreken de nota tijdens het werkoverleg.
wordt op dit moment geen beslissing genomen nav deze nota.
zal een antwoord moeten komen op de vragen:
Wat leeft er in de afdelingen ?
Wat vinden de afdelingshoofden ervan ?
Wat leeft er in de directies ?
Wat vinden de directeuren ervan ?

Eind juni komt dit onderwerp weder om in
afgerond of tenminste de stand van zaken.

het

MT

aan

de orde;

3.Agenda MT-conferentie juni 1993.
MT gaat accoord met de voorliggende agenda.
Opmerkingen:
1. Bostonmatrix: voorbereiden op sheet plus een of twee A-4tjes
met trefwoorden bij DLS inleveren (t.a.v. posterioriteiten ;
prioriteiten behoeven nietschriftelijk te worden voorbereid)
2. Evaluatie dir.plannen: iedere directie sheet voorbereiden plus
notitie bij DLS inleveren

-l-

-22a.Uitputting: D6 verzorgt een nota voor DLS.
3. Budgettaire perikelen: D6 verzorgt een nota voor DLS.
4. Praktische bestuurskunde: PMO verzorgt de verspreiding van
stukken via DLS en verzorgt de uitnodigingen.
5. Afstemming van de componenten van het primaire proces: Elke
directeur bereidt dit op eigen wijze voor: geen stukken tbv DLS
nodig.
SPC
zal
een rechtvaardigingsladder
discussie omtr. Bostonmatrix).

opstellen

tbv

DLS.(tbv

Mededelingen:
D2: niet aanwezig tijdens volgende MT-vergadering.
DLS: 5 juni a.s.: kijkdag nieuwbouw: het is
toegestaan om de partner e.d. mee te nemen.
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de medewerkers toch

-1Co nr. 2.183.775-92
Definitieve besluitenlijst MT-vergadering d.d. 8-6-1993.
Aanwezig: PHBVD, D6, SPC,D4, D5, D3, IEB en DLS.
1. Conceptverslagen MT-vergaderinqén d.d. 25-5 en 1-6-1993.
Beide verslagen met enige aanpassingen vastgesteld.
N.a.v. verslag d.d. 25-5: punt 6(overleg D5 en SPC met ÖBVD inz.
de MVT): is niet meer nodig; SPC heeft reeds een Wijziging
conform het verzoek van D5 aangebracht. De MVT is inmiddels naar
de Minister gezonden ; de mogelijkheid bestaat dat de Minister
nog iets wijzigt ; MVT zal door DLS aan het
MT worden
toegezonden)
IEB zal zich ook nog over de MVT buigen.
N.a.v opmerking DLS in besluitenlijst d.d. 25-5: inz. de stand
van zaken opdracht
en nota inz. Activiteiten
: D3 en D4 worden verzocht eea aan DLS te doen
toekomen uiterlijk 17 juni tbv de Boston-matrix-discussië.
2. Herzien voorstel Project 'B'.
a. T.a.v. samenstelling werkgroepen: voorzitters bezien nogmaalë
de samensteling. (in ieder geval ftioeten hieraan deelheftenJ DCDB,
IEB, medewerkers van SPC en KJA)
b. de werkgroepen zouden zo spoedig mogelijk bijeen Moéten kofliên
(liefst binnen een of twee weken)
c. Opdracht aan werkgroepen: Formuleer de probleemstelling, die
in een daaropvolgend traject kan leiden tot oplossingsrichtingen.
d. Terugkoppeling naar het MT zal plaatsvinden begin september
(incl. verslag van deze bespreking en de nog door SPC te
verzorgen herziene paraplu-notitie)
e. De reeds lopende initiatieven lopen gewoon door, rekening
houdend met hetgeen in de werkgroepen gedaan wordt)
f. de beslispunten genoemd onder punt 12 in deze nota komen
hiermee te vervallen.
3. Herziene paraplu-notitie SPC.
Is nog niet afgerond. SPC werkt eraan; is moeilijk onderwerp ;
SPC zal de concept-notitie aan HBVD voorleggen, waarna deze
notitie tijdens de volgende MT-vergadering op 15-6 besproken zal
worden).
4.TVR 'Maatschappelijke disruptieve verschijnselen'.
Door D4 teruggetrokken ivm noodzakelijke wijzigingen. Komt op rol
15-6- 93.
-l-
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aktiviteiten versus operationele akties.

5.

a. De operationele verantwoordelijkheid ligt bij 03
b. er zal een inter-directioneel team worden samengesteld : 03
zal voorstel hiertoe doen.
c. onderwerp zal in BIM-overleg worden gebracht door 05 ; andere
aspecten bekijken en die evt. inbouwen in de teamopdracht.
d. Voorlopig wordt afgesproken eea op de agenda van de MT
vergadering van 29 juni te zetten
tenzij 03 andere datum
voorstelt.
6. W.v.t.t.k •.
a. Concept-agenda gesprek Minister Oales - HBVD op 15-6-93:

Zal door OLS worden aangepast en rondgestuurd. 02 zal niet
aanwezig Z1Jn wegens verlof
D5 zal daarentegen wel aanwezig
zijn tijdens dit·gesprek.
b. Stand van zaken
D5 zal zorgdragen voor verzending, t.k.n. aan de MT-leden.
?.Mededelingen en rondvraag.
Dl: N.a.v CVIN-bijeenkomst omtrent de wet I en V: de coordinator
zal een concept aan de dienst voorleggen, waarna het aan de Kamer
zal worden aangeboden als hamerstuk.
Kopenhagen: (zie ook verslag): m.n. het onderwerp Europol: in de
wandelgangen werd vernomen dat de Franse delegatie de evt.
aanwijzing van Nederland als plaats van vestiging politiek
onbespreekbaar acht.
: D3 contact opnemen met dhr.

voor 1-7-93.

D5:
HA~ft dhr
, ambassadeur te Caracas gesproken: de ambassadeur
komt op korte termijn naar Nederland ; D5 zal derhalve niet naar
raracas reizen volgende week. Wellicht wel in de tweede helft van
augustus.

D3:

Gisteren gesproken met de Minister omtrent een rapportage over
criminele Antilliaanse jongeren. Doet verslag van dit gesprek.
Naar aanleiding hiervan zal de heer
nog contact
opnemen met 03.
-2-
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Toekomstconferentie Ned. Antillen: HBVD zal niet aanwezig zijn
bij de volgende conferentie.
Dhr.
zal inz. de toekomstconferentie nog contact
opnemen met de Minister.
IEB:
Tweede pilot
Volgende week
training.

wordt

-training op 3-6-93 zeer goed verlopen.
bezien hoe nu verder. Augustus volgende

D6:
Mede naar aanleiding van mededeling van IEB: signaleert een
afnemende tendens t.a.v. V en O-discipline ; verzoekt aandacht
hiervoor.

Discussiepunten:
1. Project B.
Geconstateerd wordt dat het een zeer lastig onderwerp is om te
definiëren; het komt eigenlijk neer op twee onderwerpen, t.w.
beveiligingszorg en de relatiefunctie.
De probleemstelling is nog onvoldoende uitgewerkt. D5: Waardoor
is dit probleem ontstaan ? Door andere werkwijze van de dienst of
wellicht door de huidige positionering van de dienst?
D3: wellicht door de versnippering van de werkzaamheden binnen de
dienst en door de intensievere relatie tussen de beveiligingszorg
en de verkoopfunctie van de dienst. De combinatie van die twee
functies werkt niet goed.
D6: Discussie gaat al te snel in de richting van de oplossingen,
terwijl het probleem nog niet gedefinieerd is. Daarom eerst
probleem beter uitwerken.
SPC
wijst
in
dit verband
op
de 'sleetsheid' van
de
beveiligingsbevorderende taak, ook in relatie tot de
inlichtingen-inwinnende taak van de dienst.
Dl en D4 sluiten zich hierbij aan : eerst probleem definiëren en
vervolgens aan MT rapporteren.
2.

-1Co nr. 2<l84.033-48
Con<5ept-besluitenlijst MT-vergadering d.d. 15-6-93
Aanwezig: HBVD, PHBVD, D3,D6,D5,D4,IEB en DLS.
1.Concept-besluitenlijst MT-vergadering d.d. 8-6-93.
Met kleine wijziging vastgesteld.
N.a.v.:-D3 zal rapport inz. criminele Ant. jongeren aan MT-leden
doen toekomen.
geplande datum 29-6 MT zal n.a.w. niet
worden gehaald.
2.TVR "Maatschappelijke disruptieve verschijnselen".
Door D4 teruggetrokken. Komt terug op agenda.
3.Paraplu-notitie inz. beveiligingsbevorderende taak BVD.
Het
MT gaat accoord met
de
in
deze notitie verwoorde
uitgangspunten. Opgemerkt wordt dat een permanente kritische blik
gewenst is.
Gewijzigd wordt de allerlaatste zin op pagina 7. Deze luidt
thans:" het bij- voor de Nederlandse economie van belang zijndepolitiek gevoelige projecten
met internationale relevantie,
bevorderen van deugdelijke verhoudingen waarbinnen het
Nederlandse bedrijfsleven kan opereren."
4.Risico-analyse
Het MT gaat accoord met de aanbevelingen en
inachtneming van de opmerkingen.

de beslispunten, met

5.Bijbanen in de dienst voor medewerkers.
('

Het MT gaat accoord met het

advies.

6.Premie schadevrij rijden.
Het MT gaat accoord met het advies.
7. Suggesties verbetering terugmelding HT-conferentie.
Het MT kan zich vinden in de suggesties ; bij
zal hiermee rekening worden gehouden.

-l-

de terugkoppeling

-29.Mededelingen en rondvraag.
D3:
'-14-6- te Arnhem VNG-bijeenkomst inz. integriteit openbaar
bestuur bijgewoond ; doet in het kort verslag hiervan.
—Wet op het veilgheidsonderzoek: D3 zal stand van zaken aan MT
doen toekomen.
D6:
- automatiseringsplan 2e helft 93 in concept gereed.
er wordt inmiddels proefgedraaid met het nieuwe adressenbestand
; het ziet er allemaal goed uit.

IEB:
n.a.v. adressenbestand: is per 1-7 operationeel ; bestand is nu
nog wel bevuild ; daaraan zal in augustus nog iets gedaan worden.
Dl: vraagt aandacht voor oud-gedienden ivm nieuwbouw.
HBVD:
- DCDB wenst in het najaar enige casussen (hoe is het in de
publiciteit verlopen ?) met de dienst te bespreken.
- doet in het kort verslag van de bespreking met de OC.
- schetst stand van zaken mbt de opheffing IDB.
- doet in het kort verslagvan het gesprek met de Minister.
Voorbereiding Vaste Commissie op 29-6-93: zie separaat
verzonden concept-agendapunten.
- doet in het kort verslag van de besprekingen in de
Bestuursraad .
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