-1Co nr. 2192087-78
Definitieve besluitenlijst MT-vergadering d.d. 5 oktober 1993.
Aanwezig: PHBVD, SPC, D6, D5, D4, D3, D2, H513 (pt. 3), DLS.
Afwezig ; HBVD, IEB.
l.Concept besluitenlijst MT-vergadering d.d. 28-9-93.
Met enige wijzigingen vastgesteld.
N.a.v. pt 3A: Voorstel probleemdefiniëring B-I
inmiddels hierover gesproken met SPC. D4 zal een
concept-project-opdracht schrijven tbv het MT.

: D4

heeft

2.Teamopdracht
D2 geeft toelichting op de nota: een uitgebreid activiteitenplan
ontbreekt nog.
De vergadering gaat accoord met de grote lijnen t.a.v. de
voortzetting van
de activiteiten,met inachtneming van
het
commentaar.
D2 stelt nog een actieplan op (met aandacht voor flankerend
beleid) dat eind oktober aan het MT gepresenteerd zal worden.
3.Revisie afdeling 513.
H 513 aanwezig tbv toelichting.
De nota is reeds besproken in het BIM, DxT en OPIM.
H 513 zal nog contact opnemen met D3T/!
ivm evt. deelname
D3-medewerkers aan deel-projectgroepen.
H 513 zal het commentaar meenemen in de verdere uitwerking van
het actieplan.
De vergadering komt tot de conclusie dat de probleemstelling nog
verder uitgediept zal moeten worden.
Besloten wordt, dat de activiteiten, met inachtneming van het
commentaar, in gang gezet kunnen worden.
4.W.v.1.1.k..
a. Stand van zaken voorbereiding 'items voor de Minister'.:
doorgenomen ; de notities worden uiterlijk donderdag 7 oktober
bij het dienstleidingssecretariaat aangeleverd.
b. stand van zaken voorbereiding gesprek Minister - HBVD: Agenda
doorgenomen. Notitie t.a.v. Zuid-Afrika komt te vervallen ;
conferentie I en V-diensten Midden-Europa komt te vervallen.
T.a.v. KEP zal PHBVD nog contact opnemen met de SG.
De benodigde notities worden uiterlijk donderdag 7 oktober bij
het dienstleidingssecretariaat aangeleverd.
-l-
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c. Stand van zaken project Biza-BVD (:
): niet besproken.
Komt tijdens volgende MT-vergadering terug op de agenda.
d. Stand van zaken verhuizing/wederopbouw: Niets dan bewondering
voor de geleverde prestaties. Alles is prima verlopen ; de
problemen met de lift worden z.s.m. opgelost (te wijten aan
programmering). Tijdens de gehele operatie is de sfeer binnen de
dienst zeer goed geweest.
5.Rondvraag en mededelingen.
D3: Vorige week gesprek gevoerd met H MID: de MID bleek een
alternatief concept-convenant te hebben geproduceerd, doch in
hoofdlijnen is de MID het met de dienst eens.
D3 spreekt de hoop uit, dat de dienst en de MID in de tweede
helft van oktober rond de tafel kunnen gaan zitten om eea af te
ronden.
SPC: de Raad v.d. CRI komt eind oktober op bezoek bij de Dienst .
De agenda wordt doorgenomen.

-2 —

Co nr. 2192424-45
Definitieve besluitenlijst MT-vergadering d.d. 12-10-93.
Aanwezig: PHBVD, D3, D4, D5, D6, SPC, D4S (ivm pt 2) en DLS.
1.Concept besluitenlijst MT vergadering d.d. 5-10-1993»
Met kleine wijziging vastgesteld.
N.a.v. pt.3: Revisie afdeling 513: opgemerkt wordt dat nog niet
alle evt. deelnemers aan de project/deelprojectgroepen benaderd
waren ; dit wordt alsnog gecorrigeerd.
2.Reorganisatievoorstel DxS,
Namens de hoofden DxS is D4S aanwezig voor een toelichting op het
voorstel.
T.a.v. de 10 beslispunten in de nota D2S/93/030, behandeld in het
MT d.d. 9-3-1993, wordt het volgende onderstreept:

-l-
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3.Evaluatie produktie jaarverslag 1992.
Accoord.
4. Invoering activiteiten-overzicht (voorheen weekstaat)._
Alvorens hierover besloten wordt wenst de vergadering overleg roet
de stellers (DxO en DxB).
De nota wordt volgende week wederom geagendeerd ; DLS zal een
vertegenwoordiger van zowel DxO als DxB uitnodigen tbv een
toelichting)
5.Mededelingen en rondvraag.
PHBVD: heeft tijdens de receptie van de Spaanse ambassadeur een
gesprek gevoerd met de SG AZ; zal hierover nog met HBVD spreken.
D3: a.s. vrijdag vindt het TRABANT-volleybal-toernooi plaats.
Afgesproken wordt dat de deelnemers dit kunnen boeken onder de
vlag van 'excursie/bijzonder verlof'.
Na afloop van dit toernooi wordt geëvalueerd, alvorens de deelnemers bij een volgend toernooi faciliteiten te bieden.
D3 zal de organisatoren verzoeken een notitie te wijden aan dit
toernooi.
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-1Co nr.2192737-58
Definitieve besluitenlijst MT vergadering d.d. 19-10-1993.
Aanw.: HBVD, Dl, D2, D3, D4, D6, SPC, D3B en D3O (pt.2),DLS.
l.Concept besluitenlijst MT vergadering d.d. 12-10-93.
Met kleine wijziging vastgesteld.
2.Invoering activiteiten overzicht (voorheen weekstaat).
D3B en D3O geven namens DxB en DxO een toelichting op de nota.
Met inachtneming van de opmerkingen zullen D3O en D3B, na overleg
met DxO en DxB, in samenwerking met PZ
een uitgewerkte versie
van dit voorstel voorbereiden, om zsm aan de OC aan te bieden als
voorgenomen maatregel.
3/4. Opdracht

en

._

Beide opdrachten worden besproken. Ten aanzien van de verdere
uitwerking zijn
de volgende opmerkingen uit
de discussie
relevant:
a. Een informatie-bulletin wordt relevant geacht.
b.
fungeert als paraplu-team voor alle integriteitsaspecten waarmee de dienst bemoeienis heeft, (integratie,
beleidsvoorbereiding, dossierbeheer, etc.)
c.
richt zich op onderzoek naar concrete zaken betreffende
de Rijksoverheid.
T.z.t. zullen D2 en D4 zelf het onderzoek gaan doen in resp.
lagere overheden en bedrijfsleven.

-l-
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5.Concept agenda gesprek Minister-HBVD 18-11-93.
Herzien ; zal door DLS worden verzonden naar MT-leden.
6.Voortgang project Biza-BVD C

-project).

Geconstateerd wordt dat het
-project in het vergeetboek is
geraakt.
Zodra de herziene versie van de nota Corporate Communieation
wordt besproken in het MT zal dit onderwerp nader worden
besproken.
7.Voorbereiding Navo-top.
Ter kennisneming aan leden MT toegezonden. Geen commentaar.
8.Verslag gesprek Minister-HBVD d.d. 11-10-1993.
Besproken. D3 zal een herziene versie versturen aan de Mt-leden.
9. W.v.t.t.k..
a. Belangrijke afspraken HBVD:
- 29-11-93: oud Minister van Dijk op bezoek: Alle MT-leden
aanwezig bij borrel om 12.30 uur,voorzover mogelijk.
- 11-11-93: Dhr.
op bezoek: D2 verzorgt st.v.za. RARA.
- 23-11-93: Min. VROM en Min. Biza inz. IOS: D3 waar voor HBVD.
-25-11-93: Prof.
(D2 bereidt voor)
1-12-93: evt. bezoek van dhr.
: KJA/: bereidt voor.
b. Mededelingen:
- HBVD: betr MID: streefdatum afronding convenant: eind 1993.
Werkbezoek HMID aan dienst: alvast uitnodigen voor begin 1994.
- D2 heeft gesprek gevoerd met dhr
van PTT Ned: naar
aanleiding hiervan wordt afgesproken dat D2 eea zal
voorbereiden voor HBVD ter bespreking met dhr.

— 2—

D6 heeft met HBVD een gesprek gevoerd met dhr.
omtrent de ontwikkeling van de organisatie: afgesproken wordt
dat iedere directie een medewerker zal vragen de heer
voor een gesprek te ontvangen: namen svp doorgeven aan D6.
Dl: Minister gaat begin 1994 naar Turkije: D2 fungeert als
aanspreekpunt t.a.v. de voorbereidingen, (o.a. 'umwelt-notitie'
Mideen-Oosten-problematiek door D2)
algemeen: D6 beziet nog de taakstelling van de dienst t.a.v.
verhouding man-vrouw en gehandicapten
D6 verzorgt aangevulde lijst van de projectgroepen ter
agendering in MT tzt
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Co nr. 2193681-12
Definitieve besluitenlijst MT-vergadering d.d. 2 november 1993.
Aanwezig: HBVD (deels), Dl, D2, D3, D4, D5, D6, SPC, dhr.
, IEB en DLS.
1. HBVD opent de vergadering.
Dhr. A.
wordt welkom geheten en aan de MT-leden
voorgesteld als opvolger van dhr.
; m.i.v. l december 1993
zal dhr.
de taak van dhr.
overnemen.
2.Concept besluitenlijst MT-vergadering d.d. 19-10-93.
Met kleine wijziging vastgesteld.
3.Nadere uitwerking onderdelen beleidsnota Seksuele Intimidatie.
Niet behandeld. Wordt verschoven naar
contact opnemen met BR en BMW.

16 november.

D6

zal

nog

4.Opdracht
De vergadering gaat accoord met de opdracht. D3 zal nog kleine
aanpassing verwerken t.a.v. de volgorde belangendragers.
De opdracht komt niet meer terug in het MT.
5, 6 en 7yDeelprojecten Respect; naamgeving, viering 50-jarig
bestaan en lezingencyclus TROJE.
a. Naamgeving: de vergadering is het niet geheel eens
voorstellen. De portefeuillehouder zal het commentaar
deelprojectgroep nader bespreken.

met
met

de
de

b. Viering 50-jarig bestaan: De vorm waarin eea gegoten zal
moeten worden staat nog ter discussie ; op zich zitten er leuke
voorstellen tussen. Wel zal een keuze gemaakt moeten worden
tussen intern en extern vieren, rekening houden met de herdenking
van de bevrijding in hetzelfde jaar en tenslotte dient ook
duidelijk geformuleerd te worden wat er met de viering bereikt
zou moeten worden.
De portefeuillehouder
zal
eea
nader
bespreken
met
de
deelprojectgroep.
c. lezingencyclus: Alvorens hierover te beslissen, zal er een
duidelijke doelgroep-beschrijving dienen te komen. Gewaarschuwd
wordt voor teveel naar het verleden te blijven kijken en daardoor
niet
de koppeling tussen verleden, heden
en toekomst te
realiseren.
Ook t.a.v. dit punt zal de portefeuillehouder nader overleg
voeren met de deelprojectgroep.
-l-

-2 T.a.v. de drie punten geldt, dat t.z.t. een herziene versie
het MT zal worden aangeboden.

aan

8.Concept-nota 'integer opereren'.
Na overleg met HBVD is deze concept nota aan het MT voorgelegd.
Het betreft een nota die aan de Minister zal worden aangeboden
ter bespreking op 18 november 1993.
De nota wordt door D6/D4 aangepast aan
de hand van het
commentaar, waarna deze eerst met
de Minister zal worden
besproken alvorens er binnen de dienst verder over gediscussieerd
zal worden.
9.Herzien verslag gesprek Minister-HBVD d.d. 11-10-93.
Accoord.
10.Concept agenda gesprek Minister - HBVD 18 november 1993.
Met kleine wijziging vastgesteld.
DLS zal de definitieve versie na aanpassing verzenden naar
MT-leden.

de

ll.Project informatiebeveiliging.
Ter kennisname verzonden. Geen commentaar.
DLS deelt ter plaatse een aanvulling op deze notitie uit.
12.Lopende fase

-onderzoek.

Ter kennisname verzonden. Geen commentaar.
13.Concept programma bezoek van dhr.
Geen wijzigingen. Accoord.
14.Officiële opening.
De MT-leden worden verzocht om op maandag 8 november om 13.15 uur
bij HBVD aanwezig te zijn om in aanwezigheid van dhr.
en dhr.
de laatste details door te nemen.(D2 meldt niet
aanwezig te kunnen zijn).
15.Mededelingen.
a. MT vergadering 9 nobember vervalt.
b. Woensdag 3 november 15.00 uur: begrotingsdebat Biza: eerste
termijn. KJA/: fungeert als aanspreekpunt.

-2-

-3D2 spreekt zijn zorg uit over de veiligheidsonderzoeken naar
eigen personeel. D5 wijst op de capaciteitsproblemen; de
directies 2,3 en 4 zullen tijdelijk in overleg(D5 neemt et.
op) assistentie bieden.
D4 meldt dat dhr.
op 16-11 kennis komt maken met
het MT. D4 zal er zelf niet bij aanwezig kunnen zijn.
D3 wijst erop dat er tijdens het DLB niet meer gesproken is
over de vertalerspool : D6 zal actie ondernemen.
IEB verzoekt voorzover nog niet gedaan te reageren op de
voorgestelde data voor de
-sessie voor de
MT-leden.
Tenslotte meldt D6, dat de nieuwjaarsreceptie van de dienst op
5 januari zal worden gehouden ;
Biza l houdt de nieuwjaarsreceptie op 4 januari.
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Co nr. 2.194.749-A9
Definitieve besluitenlijst MT-vergadering d.d. 16-11-1993.
Afwezig: HBVD, SPC, D4, IEB
l.Opening.
Dhr.
maakt kennis met het MT. Dhr.
wordt bij D4
tijdelijk belast met een opdracht, t.w. onderzoek naar de
invulling van de disruptie-taak van de dienst. Tot 1-1-94 zal hij
plm. anderhalve dag per week besteden aan inlezen en verkennende
gesprekken binnen de dienst, om vanaf 20 januari 1994 fuil-time
aan dit onderzoek te werken.
2.Operationeel MT.
Vervallen ivm afwezigheid KM.
Volgende week wordt dit onderwerp opnieuw geagendeerd.
3.Concept-besluitenlijst MT vergadering d.d. 2-11-1993.
Ongewijzigd vastgesteld.
N.a.v.J De nota 'seksuele intimidatie' wordt niet op 16-11 in het
MT besproken. D6 biedt de afgeronde nota zsm aan.
T.a.v. de vertalerspool dient D3 een voorstel in, waardoor het
onderwerp van het APO van D6 geschrapt kan worden.
4.Teamopdracht
De vergadering gaat accoord met de opdracht.
Naar aanleiding van de opdracht komt de organisatie van de
werkwijze wederom aan de orde. D3 zal eea terugkoppelen naar D3T
om dit onderwerp in het DxT-overleg te bespreken. De resultaten
van
deze bespreking kunnen en marge van de MT-conferentie
besproken worden.
5.Zuid-Afrika.
De vergadering gaat accoord met de aanbevelingen.
6.Probleemstelling basisbeveiligingszorg.
De vergadering gaat accoord met de probleemstelling en verstrekt
opdracht tot het vervaardigen van een projectplan. (Aan de
werkgroep wordt meegegeven, dat in het oog gehouden dient te
worden, dat de belangendragers zelf verantwoordelijk zijn voor de
opzet van het beveiligingsbeleid t.a.v. organisatie, structuur,
communicatie, technische en personele maatregelen. De dienst kan
daarbij adviseren).
-l-
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7.Agenda MT-conferentie 7,8 en 9 december 1993 te Leiden.
De vergadering gaat accoord met de agenda.
De voorzitter verzoekt de MT-leden de opdrachten
tot het schrijven van notities duidelijk uit te zetten.
D5 merkt op dat hij meer betrokken had willen worden bij
samenstellen van de agenda.

het

T.a.v. de directieplannen wordt opgemerkt, dat het niet zozeer
zal gaan om
het samenstellen van
een nieuwe dienstbrede
Boston-matrix alswel om een prioriteiten-discussie, waarbij de
evt. consequenties t.a.v.
capaciteit
duidelijk
aangegeven
worden.(In welke sectoren leiden plannen tot wensen t.a.v.
uitbreiding of inkrimping ? Wat zou er moeten als we het goed
zouden willen doen ? Stel: we hebben slechts 300 personeelsleden,
welke prioriteiten zouden er in dat geval gesteld worden ?)
8.Bezoek van de heer Mr
Accoord.
9.Bezoek van de heer Mr
Accoord met de vraag, of HBVD hierbij zelf
te verzorgen.

de presentatie dient

10.Aantekeningen van de reis van HBVD naar Tsjechië.
Geen opmerkingen .

-2-

-1Co nr. 2.195.558-18
Definitieve besluitenlijst MT vergadering d.d. 23-11-1993.
Afwezig: HBVD, IEB.

1. Concept besluitenlijst MT d.d. 16-11-1993.
Ongewijzigd vastgesteld.
N.a.v.:
Onderzoek dhr.
: svp in directie-overleg aan de orde
stellen.
Bezoek van de heer
: HBVD laat weten wel aanwezig te
willen zijn bij de ontvangst, doch de dia-presentatie kan door
een ander worden overgenomen.
2. Nadere uitwerking onderdelen beleidsnota Seksuele intimidatie.
BR verhinderd ; BMW ziek.
a. D6 zal het commentaar terugkoppelen naar de werkgroep en de
samenstelling van de klachtencommissie herzien.
b. de herziene nota zal 'OC-behandelklaar' met inbegrip van een
nieuw voorstel t.a.v. de samenstelling van de klachtencommissie
nogmaals aan het MT worden voorgelegd.
3. Voortgangsrapportage automatiseringBactiviteiten.
a. D2 verzoekt de tekst onder punt 1.4 en 1.5 (2e alinea) aan te
passen.
b. T.a.v.
adviseert D6 m.n. de operationele directies met
voorrang aan te geven wat zij ermee willen.
c. T.a.v. PIV wordt opgemerkt dat het hoogst noodzakelijke
onderhoud wel gedaan is, en slechts extra inspanningen naar 1994
worden doorgeschoven.
d. het 'DIVA'-systeem blijkt niet te voldoen. DxD heeft
inmiddels afspraak lopen met D6 om alternatief te bespreken.
Overigens gaat de vergadering accoord met het advies.
4. Afsluitrapportage opdracht
Ter kennisname verzonden door D3. D3 kondigt aan een themamiddag
te zullen organiseren om te bespreken wat er gedurende de laatste
jaren bereikt is m.b.t. dit onderwerp en om waardig afscheid te
nemen van onze belangstelling voor de Russen.

-l-

-2Naar aanleiding hiervan merkt PHBVD op dat de 'Rusland-nota' in
het CVIN aan de orde is geweest. Het CVIN was accoord met de
gekozen lijn. De nota komt ook eind januari in het CVIN + op de
agenda (zonodig in aangepaste vorm) om vervolgens ook in het
MICIV te worden besproken.
5. Operationeel MT.
KM
aanwezig.
D2T/!
activiteitenplan van

verzorgt

een

presentatie

van

het

6. Mededelingen en rondvraag.
D4: meldt mogelijke doorbraak bij EZ.
D4: meldt inval ECD bij bedrijf.
D3: heeft veelvuldig overleg met Amsterdam gevoerd. D3 zal
samenvattende notitie met bijlagen aan MT doen toekomen tbv
de volgende MT-vergadering.
Meldt, dat de MID wederom een variant op het convenant heeft
geproduceerd.
D2: meldt verzoek van Schiphol om assistentie na overleg te
hebben geweigerd wegens te informeel karakter.
Dl: meldt dat voorbereiding Ministersvergadering maandag en
dinsdag a.s. (Biza en Justitie) chaotisch verloopt.
Dl deelt het verslag uit van het gesprek met de SG AZ (co
2.185.335)
Dl zal verslag van de laatste CVIN-bijeenkomst aan de MT-leden
sturen.
Dl doet verslag van de besprekingen met de SG over
.: SPC
zal nog een nota opstellen tbv het volgend gesprek met de SG. Dit
stuk kan mogelijk in de discussie tijdens de MT-conferentie
worden meegenomen.
Algemene punten voortvloeiend uit de discussies tijdens deze
vergadering:
a. D3 zendt een notitie aan de MT-leden (t.k.) inz. de
voorbereiding van het gesprek met de minister van Buitenlandse
Zaken.
b. De telefonische bereikbaarheid van de dienst vormt nog steeds
een probleem. Gebleken is dat het probleem vooral bij de PTT
zit. Men wordt verzocht de ingestelde helpdesken zoveel
mogelijk te gebruiken.(dat is toch al nuttig)
c. De vergadering nodigt de voorzitter van OVBZ-2 uit, zich te
beraden over voortzetting van de Commissie Onderlinge Band.
d. aandacht voor tijdig intern doorzenden van relevante stukken.
e. aandacht voor beveiliging binnen het kantoor.(kamers bij
afwezigheid afsluiten e.d.)
f. Verslag gesprek Minister-SG-HBVD-D4-D3 d.d. 18-11-93 aan
MT-leden uitgereikt.
-2-

Co'nr. 2196003-84
nef. Mt-besluitenlijst d.d. 30-11-1993.
Aanwezig: HBVD, D6, D5, D3, D2, SPC(deels), IEB,
(agpt 1), SPC/
en D4B(agpt. 3) en DLS.
J.a. Verantwoordelijkheden voor
BVD.

communicatie

toegespitst

en
op

de

licht toe ; betreft feitelijhk opsomming van
bestaande afspraken. Met een kleine aanpassing(dhr.
wordt als plaatsvervanger van
aangewezen) gaat de
vergadering accoord met de nota.
HEB zal de nota via HBVD aan de OC sturen.
De directeuren worden geacht deze nota in het staf-overleg te
bespreken.
J.b. Resultaten NSS-marktonderzoeknaar imago BVD. .
merkt op, een dergelijk onderzoek te willen verdiepen
^.q. te verbreden, niet gericht op relaties/klanten, maar op de
bevolking, m.n. op de middengroepen, niet uitsluitend op de hoger
opgeleiden.
zal hiertoe begin 1994 een voorstel indienen.
Met voorliggende resultaat wordt beschouwd als de definitieve
versie ; ook mbt dit rapport worden de directeuren geacht het in
de directie-staf te bespreken.
tEB zal een artikel hierover verzorgen in de december-uitgave van
het Magazine.
Ie. Eindrapportage project Biza-BVD.
Aansluitend op de behandeling van de voorgaande onderwerpen wordt
'ngegaan op de voortgang van de door
ingeslagen weg ter
•erbetering van de relatie met het departement. Van de zijde van
-'e dienst zijn sinds
de afronding van
het project geen
initiatieven meer ondernomen. Geconcludeerd wordt dat het ook
niet uitsluitend van de zijde van de dienst kan en moet komen.
'"^n besluit wordt op dit moment niet genomen. D6 werkt momenteel
•'an een lijstje beleidsonderwerpen, die Biza-breed aandacht
souden moeten krijgen. N.a.v. de discussie wordt besloten het
nfsprakenpatroon met de SG inz. de strategie aan te houden.
i>CDB en IEB worden ook verzocht hierover na te denken en het
rroitimunicatieplan te bezien op mogelijke wederzijdse elementen.
Medio februari 1994 komt dit onderwerp terug op de MT-rol.
2. Concept besluitenlijst MT d.d. 23-11-1993.
Met kleine wijziging vastgesteld.
-l-
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3. Concept probleemstelling wergroep B-l.
D4B en SPC/
lichten de nota toe.
Tijdens de discussie komen de volgende opmerkingen naar vorent
»>3: vraagt behalve taakvelden ook aandacht voor verzoeken van
l>ijv. de MP over terreinen waarop de dienst nog niet is
ingespeeld.
r>5 vraagt zich af of de situatie zo moeilijk is als voorgesteld
on ervaart het als een wat te statisch model voor het vinden van
de oplossing.
TEB wijst op een tekortschietend vertrouwen bij de BVD'er in
hetgeen de BVD kan leveren.
r>2 adviseert niet alleen te kijken naar nieuwe taakvelden, maar
ook naar bestaande, m.n. een taakveld met meer dienstbrede
Aspecten dan 'proliferatie'. Tevens wijst D2 op de zich in de
i-.ijd ontwikkelende bureaupolitiek en de problemen, die dat kan
veroorzaken.
06 onderschrijft de analyse en de voorgestelde aanpak.
HBVD memoreert de oorspronkelijke opzet t
dienstvertegenwoordiger per relatie : dit idee is door de
praktijk achterhaald. HBVD
adviseert
de
continuïteit
te
waarborgen van de belangrijkste 20 procent van de relaties
middels een relatiebeheerder per directie.
HBVD wijst erop, dat de hoofdstructuur van de dienst voor de
werkgroep een gegeven is, overigens heeft de werkgroep de
mogelijkheid voorstellen te doen.
nesloten wordt uiterlijk eind februari 1994 de stand van zaken
wederom in het MT te behandelen ; zonder nota, doch zomogelijk
i.d.h.v. sheets., aangevuld met een dergelijke analyse over een
ander dienstbreed taakveld. HBVD adviseert ook te kijken naar
haakveldrapportages en te spreken met de stellers daarvan ; dit
kan een goed beeld geven van de problemen.
ne aangepaste nota wordt nog t.k. aan het MT aangereikt, alvorens
Met in de dienst bekendgesteld wordt.
4. Werkzaamheden Regionale Inlichtingendiensten tbv de BVD.
^e nota dient te worden beschouwd als een goed uitgangspunt en
niet als een absoluut eindstuk. (werkzaamheden van de politie
^.ijn nog niet goed geregeld, het neemt de spanning nog niet weg,
'loch
kan dienen
als basisstuk ter verdere uitwerking in
overleg.).
M.b.t. het houden van grip op de activiteiten van de RID tbv de
'lienst verdient de detachering van een RID-medewerker bij de
dienst de voorkeur. Communicatie bij voorkeur met de teamleider,
die evt. kan doorverwijzen . Aanspreekbaarheid dient wel te
'•'orden gegarandeerd.
»e vergadering is het eens met de strekking van het stuk en gaat
derhalve accoord met de geformuleerde uitgangspunten en de
t:aaktoebedeling aan de RID.
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5. Uitbreiding formatie KJA.
Alvast t.k. aangeboden. De
behandeld.

nota

wordt tijdens de MT-conferentie

G. Concept protocol relatie politie-BVD.
i>2 licht toe: het betreft een werkdocument tbv de projectmanagers
^ran
om met dit protocol in overleg te treden met de
vertegenwoordigers van de Driehoeken om uiteindelijk te komen tot
•->en protocol met elke regio. Met enige inhoudelijke wijzigingen
(2c: op aanwijzing van HBVD ; 3: verwijzing naar 2a klopt niet)
wordt het concept-protocol vastgesteld.
7. Relatie georganiseerde misdaad-politiek.
Hoor D3 t.k. verzonden. De MT-leden wordt verzocht de map mee te
nemen naar de MT-conferentie.
l.juridische beschrijving van het proces: hoe reageren we naar
de belangendrager: KJA schrijft nota.
2.T.a.v. de verantwoordelijkheid van anderen(m.n. Justitie)
schrijven
en
(Justitie) een nota.
T.operationeel:
^. hoe organiseren we de politiek-openbaar-bestuurlijke bijvangst
uit de grote onderzoeken, zowel bij OM als bij politie ? (pilot
is inmiddels gestart in Amsterdam middels detachering BVD'er).
r:, kernkorpsen: moet nog gebeuren.
<\. wat doen we met de rol van de CRI ?
». hoe gaan we opereren ? ( meldpunt, kaartenbak, etc.)
Dit onderwerp komt nog terug tijdens de mini-conferentie, (ook
«net Minister en
Vaste Commissie bespreken: wat
doen
in
"oorstadium en welke daadwerkelijke uitvoering veronderstel je
'>ij de politieke partijen ?)
7a. Eindrapport
'>e vergadering gaat accoord met de interne aanbevelingen.

8. W.v.t.t.k..
a. Agenda gesprek Minister-HBVD op 22-12-93 :
Voorlopig worden de volgende agendapunten genoteerd:
l.. Netwerk-platform-notitie van D2S/
(notitie wordt
aan MT t.k. gezonden)
stellers van nota gaan mee naar Minister.
?. Meldpunten binnen dienst (nota D3)
-3-

-4.1. Notitie KJA inz. integriteit.
4. Integer opereren.
5. W.v.t.t.k.: aantal vestzak-notities door D2 en enkele
resterende punten van vorig gesprek .
D3 en Dl houden zich voorlopig gereed om evt. mee te gaan.
b. Items tbv de resterende periode van de Minister t lijst komt
ws. vrijdag a.s. weer ter sprake in de bestuursraad} verzoek om
nadere info ter vaststelling van prioriteit t.a.v. de reeds
Ingezonden onderwerpen: besloten wordt dat dit niet hoeft: de
meeste punten worden met de Minister zelf verder doorgesprokeni

Gaarne stukjes woensdag bij DLS inleveren.
';. D5 neemt et. op met
Minister aan Polen.
r\. SPC stuurt nota van SPC/

(BSG) inz. voorbereiding bezoek
t.k. aan MT-leden.

o. D6 meldt dat morgen gebouw 25 wordt afgesloten, waarmee de
Kennedylaan-periode afgesloten is.
D6 heeft gesproken met leden van dewerkgroep Seksuele
Intimidatie: de nota wordt in aangepaste vorm niet meer
aan het MT aangeboden, doch rechtstreeks via ttBVD aan de OC
aangeboden.
D6 meldt dat bij D6 op 15-12 de Kerstviering plaatsvindt,
waardoor er wellicht in de loop van de middag een klein
probleempje kan ontstaan met de telefoon-service.
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CO 2197307
Definitieve besluitenlijst MT vergadering d.d. 14-12-1993.
Aanwezig: HBVD (Bij rondvraag). Dl,
HPZ(inz. DLB)

D2,

D3,

D4,

D5,

D6, SPC,

1. CONCEPT BESLUITENLIJST MT VERGADERING d.d. 30-11-1993.
Met enige wijzigingen vastgesteld.
2. CONCEPT VERSLAG MT CONFERENTIE DECEMBER 1993.
Met
enige
wijzigingen
besluitenlijst uit.

vastgesteld.

DLS

werkt

nog

een

3. VORMINGS- EN OPLEIDINGSPLAN 1994.
Accoord.
4. AGENDA GESPREK MINISTER - HBVD 22-12-1993.
De agenda bevat de volgende punten:
a. Spanningen in de relatie tussen autochtonen en allochtonen.
(D2) D2T/
en D2S/
aanwezig bij dit agendapunt.
b. De dienst als meldpunt (D3) (D3 aanwezig)
c. Integriteit (KJA)
d. Integer opereren (D4 en D6)
e. Evt. verbod van de PKK (D2 en KJA)
f. W.v.t.t.k.
Opmerking: heden, 17-12-93 werd bekend dat de Minister verhinderd
is en er een nieuwe afspraak gemaakt zal worden in januari)
5. W.v.t.t .k..
D3: deze week worden de parafen gezet onder het concept convenant
BVD-MID.
Afscheid dhr
: regelen na l januari.
D5: meldt

presentatie crypto-problematiek in MT 2e week januari.

D4: Schiphol lijkt goede kant op te gaan. Reportage Jongbloed
geeft goed beeld van de slechte beveiligingssituatie aldaar. Nu
in werkgroep bezien
hoe aanpakken
en vermindering aantal
veiligheidsonderzoeken bezien.
D2: constateert probleem met de adressenlijst: meerdere directies
hebben problemen hiermee: DLS zal IEB inlichten zodat eea de
nodige aandacht krijgt. IEB wordt verzocht in het MT van 21-12
een korte stand van zaken te presenteren.
Dl: meldt brief te hebben ontvangen van
: na overleg
wordt besloten dat Dl de uitnodiging zal accepteren.

-1CO 2197874-33
Definitieve besluitenlijst MT vergadering d.d. 21-12-1993.
Aanw: HBVD, Dl, D2, D3, D4, SPC, IEB, D3S
SPC/
inz. ag.pt. 3, DLS.

en

D4S inz. ag.pt. 4,

1. Opening.
Dl opent de vergadering ; HBVD iets later binnen.
2. Concept besluitenlijst MT vergadering d.d. 14-12-1993.
Ongewijzigd vastgesteld.
N.a.v.: D3 meldt dat de parafen onder het concept convenant
MID-BVD gezet zijn.
Dl meldt het contact met dhr.
ism
D5 te zullen voortzetten.
3. BAS-kwartaaloverzicht 3e kwartaal 1993.
SPC/
licht het overzicht toe.
Bij D5 blijkt 20 procent van de beschikbare uren niet te zijn
ingevuld, waardoor het overzicht een enigszins vertekend beeld
vertoont. Inmiddels is het grootste gedeelte alsnog ingevuld,
doch dat is niet meer van invloed op de voorliggende cijfers.
De bestede tijd aan projecten is weer terug op het niveau van
vorig jaar (ongeveer 2 procent). Doordat er weer nieuwe projecten
opgestart zijn gedurende de laatste maanden zal het percentage
nog iets groter worden. HBVD is van mening dat een percentage van
3 a 4 ideaal zou zijn. T.a.v. de voortgangscontrole op projecten
e.d. maken DLS en SPC/
afspraken.
HBVD signaleert een goede ontwikkeling t.a.v. de bestede uren aan
taakvelden.(let wel: ongeveer 25 a 30 procent van die uren worden
door 513 besteed).
SPC/
wordt verzocht in januari terug te komen in het MT om een
vergelijking te verzorgen tussen de voornemens en de ramingen
voor 1994 alsmede een vergelijking daarvan met de feitelijke
besteding in 1993.
N.a.v. de voorlopige normen wordt de vraag gesteld, of het nu ook
mogelijk is, opdrachten te meten. Kunnen HTL's en TL's al iets
normatiefs zien aan de opdrachten ?
(Hierbij worden de volgende beschrijvingstermen meegegeven:
a. capaciteit, b. doorlooptijd, c. juiste medewerkers,
d. combinatie van 1,2 en 3.)
-l-

-24. Resultaten diagnostische checklist.
D3S en D4S lichten de resultaten toe.
E.e.a. is reeds besproken tijdens de bijeenkomst van een aantal
afdelingshoofden d.d. 17-12-1993. Opvallend (en verklaarbaar) is
de grote mate van cohesie onder de MT-leden. Het MT blijkt verder
in de perceptie van de ontwikkeling van de organisatie dan de
afdelingshoofden. Mogelijke oorzaken zijn het feit dat MT-leden
meer
de buitenkant
van
de organisatie zien,
en/of
de
afdelingshoofden hebben een beter inzicht in de werkelijke gang
van zaken.
Ook is niet helemaal bekend waarnaar de invullers precies gekeken
hebben bij het beantwoorden van de vragen. Feit blijft echter,
dat dit de stand van zaken is. Alvorens hiermee verder te gaan
zullen er eerst normen en waarden bepaald moeten worden.
Hoe nu verder met de ontwikkeling van de organisatie ?
Ook het MT stelt zich die vraag voortdurend en uit de wens dit
met de afd.hoofden te bespreken. De afd. hoofden hebben echter op
17-12 besloten eerst met elkaar rond de tafel te gaan zitten,
voordat een dergelijke bijeenkomst georganiseerd wordt. Het MT
respecteert deze wens en moedigt de afd. hoofden aan door te gaan
op de ingeslagen weg.
T.a.v. het discussie-onderwerp voor de volgende bijeenkomst van
de afd.hoofden (leiderschap) adviseert HBVD mee te nemen in de
discussie: het belang van de discipline van de routine, de plaats
van
het
leiderschap
in
de
organisatie
en
de
eigen
persoonlijkheid: wat is de juiste mix ?
5. Evaluatie

-training.

Inmiddels hebben plm. 100 personen de training gevolgd: De afd.
hoofden S, B en O , de beveiligingsadviseurs, teamleiders,
onderzoekers en analisten.
In tegenstelling tot het negatieve beeld van de training bij
aanvang, blijkt nu dat veel medewerkers graag de training wensen
te volgen.
De volgende problemen zijn tot op heden blootgelegd: gebrek aan
inhoudelijke kennis bemoeilijkt het formuleren van een heldere
boodschap en een slechte inbedding van medewerkers in teams leidt
tot informatie-achterstanden. Tevens is er sprake van onvoldoende
ontwikkeld vraag-gedrag. De reacties van de deelnemers zijn
doorgaans positief geweest en de gevolgde training heeft in ieder
geval bij de meesten een denkproces op gang gebracht.
In 1994 worden 20 trainingen georganiseerd (o.a. directeuren, de
restgroepen (verzuimers 1993) en de operateurs. Een evt te
overwegen aanpassing van de training tbv de operateurs dient
eerst met HBVD te worden besproken, waarna eea met de opstellers
in het MT kan worden besproken.
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-36. Taakveldrapportage-kalender

1993-1994-1995.

Het MT gaat accoord met het voorliggende schema, waarbij rekening
gehouden is met de komende verkiezingen.
7. Projectprogramma PG PWM (P 61).
Het MT gaat accoord met het programma. De PG kan derhalve
voortgaan op de voorgestelde wijze. Wel wenst het MT in de derde
week van januari nog even terug te komen op dit onderwerp
a.d.h.v. het programma, om in aanwezigheid van D6 en
de
opstellers van het programma het volgende te bespreken:
- hoe is het tot op heden verlopen ?
- welke voornemens bestaan er ?
- is er een rol weggelegd voor de PG bij de begeleiding van de
integratie-experimenten ?
- hoe kunnen de post-mortems georganiseerd worden ?
8.Algemene Chinese Vereniging.
Betreft een notitie die, na overleg met het Ministerie van WVC,
op diens verzoek tot stand gekomen is.
Het MT gaat accoord met het advies, t.w. via D2 een exemplaar
aanreiken
aan
WVC/
Dir.
Vluchtelingen,
Minderheden
en
Asielzoekers.
9. Mededelingen en rondvraag.
HBVD: N.a.v. de berichten in de pers over Transpol kaart HBVD de
mogelijke commerciële activiteiten van dienstmedewerkers aan:
duidelijk wordt gesteld dat het niet verplicht is
neven-activiteiten te melden, doch het is aan te bevelen alle
neven-activiteiten, die voor discussie vatbaar kunnen zijn , aan
het management te melden. Het is een punt waarop gemakkelijk
een negatief beeld over een organisatie kan ontstaan.
- HPZ/IEB verzorgen informatief artikel in BVD-magazine
(hierbij ook aandacht voor verdiensten tijdens werktijd)
- directeuren bespreken eea in staf
- per medewerker nagaan of die iets commercieels onderneemt
buiten werktijd (incidenteel en/of structureel)
- tijdens MT d.d. 18-1-94 eerste rapportage
- onderwerp plaatsen op agenda gesprek Minister-HBVD 25-1-94.
(n.a.hiervan: ook plaatsen op agenda: Koerden(D2), Conf. rechts
(D2), evt. Taakveldrapportage)
Nieuwjaarsreceptie: draaiboek svp aan HBVD doen toekomen ;
IEB zamelt bijdragen tbv toespraak in.
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-4Dl: CVIN+ op 28-1-94 ; op agenda MT 11-1-94.
Nog niet bekend wat precies voorbereid dient te worden.
De SG AZ opperde de volgende onderwerpen:
- evaluatie opheffing IDB (zijn er significante veranderingen te
melden? ( Wat ligt er evt. op de plank: na overleg binnen
de directie svp melden)
- Werkrelatie BVD-CRI (SG AZ stuurt nog proeve naar HBVD ;
(svp door naar Dl en HK)
- voorstel HBVD: Navo (nog niet over besloten)
- Rusland-nota (D3 stuurt tzt nog laatste st.v.za.)
- Crypto
D4: CVIN+ d.d.19-5: HBVD verhinderd, derhalve zal Dl waarnemen
voor HBVD.
D3: meldt gesprek met dhr.

, HBSG VROM,inz. georg misdaad.

IEB: stand van zaken betr. adressenlijsten: blijken nog niet te
voldoen; voorlopig worden zomogelijk de directielijsten
gebruikt tbv de verzending van Kerstkaarten.
Tijdens MT d.d. 25-1-94 zal IEB een procedure-voorstel
presenteren.

DLS
22-12-93
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