
MINISTERIE VAN DEFENSIE
Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
Directieberaad

Verslag Directieberaad van
2 april 2003

C 3 Aanwezig:
Directeur
Wnd Hoofd Productie
Hoofd Bedrijfsvoering
Hoofd Strategische Projecten
Secretaris

Aanwezig bij agendapunt 5b(1)
5b(2)

1. Opening
De vergadering is om 10.00 uur geopend.

2. Verslag vorige vergadering
Het verslag is vastgesteld.

2a. Naar aanleiding van het verslag

J • Punt 2a : aantekening IMINT-budget is voor 9 april a.s. geagendeerd.
• Punt 3d : introductieprogramma nieuwe P is in concept gereed.
• Punt 5d : satellietwaarneming: behoeftestelling aan CDS is uit.

3. Mededelingen voorzitter
a. Bezoek aan detachement Zuid. Goed bezoek; gemotiveerd personeel.
b. Generaalsberaad. Besproken is de opblaasconstructie J2. Van de vijf functies

worden er voorshands drie met prioriteit gevuld. Niet gevuld worden vooralsnog:
versterking account management t.b.v. CO/DCBC en verbindingsofficier CIU.

4. Beraden
a. Verslag Productie van 26 maart

• Punt 2, interceptieapparatuur: niet helder wanneer apparatuur wordt verzonden.
Stand van zaken wordt door wnd P nagegaan.

• Punten 5g en 5h: volledige presentaties worden aan D aangeleverd.
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b. Verslag Bedrijfsvoering 27 maart
• Punt 5, Arbo-onderzoek: het wachten is op het managementrapport van Achmea.
• Punt 9: Checkmark: projectleiderschap berust bij AIM. _

5. Lopende zaken
a. DMIVD
b. Productie

(1) Beslisnotitie over dienstverleningsovereenkomst (DVO) met c/eflHk Toelichting
door JHMBHMMMfc Uitgangspunt is het verkrijger^ va n twee (tap)lijnen om
niet en het ter beschikking stellen van 4HWIWI aan de VII Met dit
uitgangspunt heeft het DB ingestemd. Met de punten 4 en 5 van de notitie heeft
het DB ingestemd met dien verstande dat over punt 5b een separate notitie,
inclusief behoeftestelling MIVD, voor besluitvorming aan het DB wordt
aangeboden, De weerslag van deze notitie wordt na goedkeuring DB verwerkt in
het DVO met de MR Het verwerven van verkeersgegevens zal ook in het
traject worden ingepast. Dit bevordert een eenduidige procedure en voorkomt
mogelijke problemen met providers,

(2) Actieplan speerpunten HAP. Presentatie door 4BHHHB Het DB heeft
ingestemd met het voorstel met dien verstande dat bij de derde dot de zin na
"korte termijn" dient te worden doorgehaald. De speerpunten kunnen als volgt
worden samengevat: interne en externe communicatie w.o. strategische visie,
verhogen professioneel niveau en verbetering ondersteuning productie door
bedrijfsvoering.
Het speerpunt Strategie en Visie wordt verder afgestemd met S. Het speerpunt
"operationele ondersteuning B" wordt afgestemd met hoofd bedrijfsvoering die
momenteel bezig is met het opstellen van een verbeterplan bedrijfsvoering.

Besluiten DB over het vervolgtraject:

• Opstellen plan van aanpak (P). Opdrachtnemers verantwoordelijk voor eigen
speerpunt / actiepunt.

• HSAP wordt geraadpleegd over beschikbaarheid personele capaciteit voor
het uitvoeren van speerpunt/actiepunt (P).

• Speerpunt operationele ondersteuning B: plan van aanpak wordt in
gezamenlijkheid (afstemming) opgesteld door P en B.

• Rol van de heerJHHP is louter ondersteunend.
• 7 mei a.s. plan van aanpak voor behandeling DB.
• Secretaris zal HBCOM wekelijks op hoofdlijnen inhoudelijk informeren over

DB-aangelegenheden die binnen de organisatie kunnen worden
gecommuniceerd.

c. Bed rijf sygering
(1) Discussiestuk denktank NSO. Opnieuw geagendeerd voor 9 april a.s. Advies

werkgroep 7c over NSO is als volgt: 1 .Oprichting NSO binnen de MIVD. 2. Basis
vormt het samenwerkingsartikel 58, derde lid, Wiv 2002. 3. Afspraken tussen de
diensten zouden moeten worden vastgelegd in een bestuursconvenant. 4.
Detailuitwerking d.z.v. de bestaande projectgroep. Resteert nog definitieve
besluitvorming terzake in stuurgroep.

(2) Aanwijzing DMIVD over gewijzigde organisatiestructuur met bijbehorende
afkortingen en eenheid codes. DB heeft ingestemd. Afhandeling secretaris.
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(3) Plan van aanpak herstel weeffouten. DB heeft ingestemd met aanbevelingen. De
vervolgactiviteiten en het tijdplan zijn als bijlage bij dit verslag gevoegd.

(4) Aantekening IMINT. Geagendeerd voor 9 april a.s.
d. Strategische Projecten

Plan van aanpak strategische visie. Op 7 mei a.s. behandeling in DB. De denktank
wordt bemand met 4 medewerkers van productie en 1 of 2 medewerkers van
bedrijfsvoering,

e. Kabinet
Overzicht periodiek rapportages - ter kennisneming

6. Evenementenkalender
Geen bijzonderheden.

7. Aktiepuntenlijst
Geen bijzonderheden.

8. Rondvraag.
Er is, gegn gebruik gernaakt van de rondvraag,

9. Sluiting.
Vergadering gesloten om 13.10 uur.



Defensie

MINISTERIE VAN DEFENSIE
Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
Directieberaad

Verslag Directieberaad van
9 april 2003

( ) Aanwezig:
Directeur
Wnd Hoofd Productie
Hoofd Bedrijfsvoering
Hoofd Strategische Projecten
Secretaris

Aanwezig bij agendapunt 5b(1) Kol D. v.d. Berg

1. Opening
De vergadering is om 09.00 uur geopend.

2. Verslag vorige vergadering
Het verslag is vastgesteld.

2a. Naar aanleiding van het verslag

• Punt 3a : detachement Zuid: B bezoekt het detachement op 28 april a.s.
• Punt 3b : opblaasconstructie J2: nog geen reacties ontvangen van de

krijgsmachtdelen
• Punt 4a : interceptie-apparatuur. apparatuur is deels vertraagd aangekomen. Er kan

beperkt worden gewerkt.
• Punt 4b : Checkmark: projectleiderschap AIM betreft het onderwerp

informatievoorziening.

3. Mededelingen voorzitter ^̂ ^̂ ^̂
a. NSO. De huidige projectleider, ̂ JÜHB neeft z'Jn opdracht m.b.t. NSO

teruggegeven. Een nieuwe projectleider zal worden aangetrokken. Deze week volgt
een presentatie voor MIVD en AIVD over de 'boedelscheiding Zoutkamp' en verdere
voortgang van het dossier.

b. Aanwijzing pSG over personele maatregelen. B gaat de effecten voor de MIVD na
als gevolg van de aangekondigde personele maatregelen bij defensie. Op verzoek
van de pSG heeft de MIVD zich in beginsel bereid verklaard te onderzoeken of



overtollig defensie-personeel kan worden geplaatst op vacatures bij de MIVD.
Daarnaast ligt het verzoek van de pSG om vacatures snel te vullen.
Verzoeken van bij MIVD geplaatste militairen naar aanleiding van de 'uitstroom
bevorderende maatregel militairen' worden door de pSG gehonoreerd. De
formatieplaatsen van betreffende militairen worden niet geschrapt: de
krijgsmachtdelen zijn gehouden om open gevallen plaatsen te vullen.
Overleg metAIVD.
(1) Irak. Gesproken is over de wijze van samenwerking voor de post-Saddam

periode. Los daarvan bereidt de MIVD zich in ieder geval voor op de situatie dat
Nederland zou besluiten tot een militaire presentie in Irak.

(2) Balkan.

Er is een gezamenlijk pilotprojecW
belegging vindt nader overleg met D,P en HAAR plaats.

Over de interne (MIVD)

4. Beraden
a. Verslag Productie van 2 april

• Punt 2, beleggingsplan
geagendeerd.

geb 32; beleggingsplan is voor 8 oktober a.s.

b. Verslag Bedrijfsvoering 3 april
• Punt 14, DB accoord met plaatsing nieuwe P.

5. Lopende zaken
a. DMIVD
b. Productie

(1) Analisten opleiding. Volgende week ter behandeling in DB. Randvoorwaarde:
duur initiële opleiding maximaal 1/z dag.

(2) TRIP AVI (werving interceptoren). Het AVJ-document terzake wordt verwerkt in
het plan van aanpak WÊÊI& Hr̂ |JH0 heeft stand van zaken in DB nader
toegelicht en stelt een beslisnotitie op voor het DB.

(3) Problematiek veiligheidsonderzoeken en vertrouwensfuncties. H AC l V heeft notitie
toegelicht. Besloten is dat
• Het vaststellen van het niveau van vertrouwensfuncties en de verstrekking

van clearances aan de krijgsmachtdelen worden overgedragen
(mandaatregeling wordt aangepast).

• Een aanwijzing wordt opgesteld over de nieuwe procedure hernieuwde
veiligheidsonderzoeken en wordt voor goedkeuring aan DB voorgelegd.

• D tijdens zijn bezoek aan de bevelhebbers de overdacht van eerder
genoemde functionaliteiten ter sprake zal brengen. Optie COCB wordt open
gehouden.

• De functionaliteit Requests for Visit voorshands bij MIVD blijft.
(4) Instellingsbeschikking J2. Kennis genomen; geen verdere actie.

c. Bedrijfsvoering
(1) Discussiestuk denktank /VSO. MIVD-brede denktank is als volgt samengesteld: D,

P, B, HAVI en HJZ. De voorgestelde werkwijze en het tijdpad zijn door het DB
geaccordeerd. Presentatie HAVI over mijlpaal 1 op 23 april a.s. in DB.

(2) IMINT. Budget dit jaar circa € 37.000. In juni presentatie B stand over stand van
zaken en overzicht restant 2003.



d. Strategische Projecten
Geen.

e. Kabinet
Overzicht periodieke rapportages - kennis genomen.

6. Evenementenkalender
Geen bijzonderheden.

7. Actiepuntenlijst
015/02 Problematiek vo'n en vertrouwensfuncties. Aantekening is besproken in DB.

Besluitvorming afgerond; bijzonderheden in verslag. Actiepunt afgevoerd.
019/03 Plan van aanpak J2/JOC. Instellingsbeschikking opgesteld. Actiepunt

afgevoerd.
020/03IMINT-budget. Besproken, bijzonderheden in verslag. Actiepunt afgevoerd.
024/03TRIP-AVI. AVI document is opgesteld en gaat deel uitmaken van integraal

project '(••V. Actiepunt afgevoerd.

8. Rondvraag.
B meldt dat DFEZ heeft ingestemd met het project Inmarsat. H-APFB spreekt dossier

door met FEBCO. Terzake verwerving vindt nog overleg met KM plaats over relevante
zaken voor bespreking met leverancier.

9. Sluiting.
Vergadering gesloten om 12.10 uur.



Defensie

MINISTERIE VAN DEFENSIE
Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
Directieberaad

Of S 20x3^00761/

Verslag Directieberaad van
16 april 2003

-̂") Aanwezig:
Directeur
Wnd Hoofd Productie
Hoofd Bedrijfsvoering
Wnd Hoofd Strategische Projecten
Toek Hoofd Productie
Secretaris

Aanwezig bij agendapunt 5b(1)
5b(2)

1. Opening
De vergadering is om 09.30 uur geopend.

2. Verslag vorige vergadering
Punt 8, rondvraag, toevoeging: DFEZ stemt in indien aan de gebruikelijke toetsing is
voldaan.

v-,.-,. Het verslag is vastgesteld.

2a. Naar aanleiding van het verslag

• Punt 3a : NSO: 22 april a.s. presentatie HAVI over boedelscheiding Zoutkamp aan
MIVD en AIVD.

• Punt 3b : personele maatregelen: voorlichtingsbijeenkomst CO op 23 mei a.s.

3. Mededelingen voorzitter
a. Overleg met SG. Gesproken over:

(1) Lastgevingen. Minister heeft ingestemd met het verlenen van mandaat aan
DMIVD m.b.t. het verlengen van lasten voor de inzet van bijzondere
bevoegdheden. Mandaatregeling terzake wordt overeenkomstig aangepast door
JZ. De bevoegdheid tot het ondertekenen van initiële lasten blijft bij de
bewindsman.

(2) Vaste commissie defensie TK. Minister heeft ingestemd met het uitnodigen van
de Vaste commissie voor Defensie van de TK voor een briefing bij de MIVD.



Account manager CO neemt contact op met de griffier van de commissie voor het
maken van een afspraak. Actie P.

b. Algemene Rekenkamer (AR). Een afvaardiging van de AR heeft de directeur het
resultaat van het afgeronde vooronderzoek toegelicht. AR gaf aan dat het ingestelde
vooronderzoek geen aanleiding heeft gegeven tot het instellen van een diepgaand
vervolgonderzoek bij de MIVD. Dit resultaat is uniek; de laatste 25 jaar is dit, volgens
de AR, niet voorgekomen.

4. Beraden
a. Verslag Productie van 9 april. Geen opmerkingen.
b. Verslag Bedrijfsvoering 10 april. Geen opmerkingen.

5. Lopende zaken
a. DMIVD
b. Productie

(1) Notitie Instructiefaciliteit DONAR netwerk. Steller heeft notitie toegelicht. DB heeft
ingestemd met het voorstel (punt 4). Op 6 augustus a.s. wordt het plan van
aanpak gepresenteerd aan het DB.

(2) Notitie Aanbod tapfacilitering £•§. Steller heeft notitie toegelicht. Naast <
kan gebruik worden gemaakt van een (beperkte) tapfaciliteit van
Hiervan zal naar verwachting slechts in uiterst gevoelige zaken gebruik worden
gemaakt. De aangeboden faciliteiten van ̂BiB en fH^ voorzien in de
tapbehoefte van de MIVD. Eventuele financiële consequenties voor 2005 en
verder worden door B bezien. Door zorg van steller wordt fl^B schriftelijk
geïnformeerd. (Nader: brief is op 17 april jl uitgegaan).

voorstellen. Besloten is

6.

c. Bedrijfsvoering
(1) Verbeterplan bedrijfsvoering. Brede waardering voor verbeterplan. Na enige

inhoudelijke discussie is besloten dat P behoeftestelling aan B levert. Actie
bilaterale afstemming P en B.

(2) Besparing kosten GSM-gebruik. Intentie is het terugdringen van het aantal
GSM's. B bespreekt het onderwerp in het P-overleg. 21 mei a.s. voorstel aan
DB.

d. Strategische Projecten
e. Kabinet

(1) Kamerstuk over controle op de l&V-diensten - voor kennisgeving aangenomen.
(2) Overzicht periodieke rapportages - directeur vraagt aandacht voor het voor

volgend DB geagendeerde onderwerp 'voorstellen tot wijziging van de
organisatie'. Uitgangspunt voor de vaststelling van de huidige organisatie is de
vigende formatiespecificatie en de formele schriftelijke wijzigingen daarop.
(Nader: op 16 april 2003 is een nieuwe formatiespecificatie MIVD verschenen). D
benadrukt dat zorvuldigheid prevaleert boven snelheid.

Evenementenkalender
Geen bijzonderheden.

O



7. Actiepuntenlijst
022/02Evaluatie Wiv. Afgevoerd; duplicering met 025/03.
024/03lnzet TRIP trainees. Afgevoerd. TRIP-traject wordt voorlopig niet gevolgd.

8. Rondvraag.
Er is geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

9. Sluiting.
Vergadering gesloten om 11.10 uur.



MINISTERIE VAN DEFENSIE
Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
Directieberaad

Verslag Directieberaad van
23 april 2003

) Aanwezig:
Directeur
Wnd Hoofd Productie
Hoofd Bedrijfsvoering
Hoofd Strategische Projecten
Toek Hoofd Productie
Secretaris

1. Opening
De vergadering is om 09.30 uur geopend.

J

2. Verslag vorige vergadering
Punt 5c(1): de behoeftestelling betreft het mediacentrum.

Het verslag is vastgesteld.

3. Mededelingen voorzitter
a. Overleg AIVD over NSO. Directeur reikt IM over convenant Zoutkamp uit. Naar

verwachting zullen twee bezwaarschriften tegen wijziging van het bestemmingsplan
en de bouwvergunning Zoutkamp worden ingediend. De behandeling van de
bezwaarschriften kan leiden tot een (langdurige) bestuursrechtelijke procedure tot en
met de Raad van State. HJZ gaat onder meer de gevolgen in tijd na van de
bezwaarschrift procedures.
Indien de bouwactiviteiten in Zoutkamp stagneren, is het nuttig op korte termijn een
noodscenario uit te werken. Denkbaar is om reeds bepaalde apparatuur aan te
schaffen en de mogelijkheid te onderzoeken of schotelcapaciteit in bijvoorbeeld
Burum tijdelijk kan worden ingehuurd. Oogmerk is om een groot deel van de
beschikbare financiën tot besteding te brengen.
HJZ werkt het convenant Zoutkamp verder uit en overlegt voorshands op werkniveau
met de AIVD.



b. Uitstroombevorderende maatregel militairen. Klu heeft ingestemd met het verzoek
om vervroegde uitstroom van bij de MIVD geplaatste Klu-militairen. Consequentie is
dat betreffend personeel op korte termijn de MIVD verlaat. Hierdoor kan adequate en
snelle vulling van de ontstane vacatures bij de MIVD in het gedrang komen. Deze
vullingsproblematiek wordt zowel schriftelijk als mondeling (plv bevelhebbers) onder
de aandacht gebracht bij de Klu. PZCO zou de procedure en de consequenties van
de vervroegde uitstroom schriftelijk hebben vastgelegd. Deze correspondentie
verstrekt B aan P. Overall actienemer is B.

c. Gesprek met SG. _

het rapport. Het rapport is op instigatie van de SG inmiddels opnieuw met
aangepaste aanbiedingsbrief aangeboden aan de bewindslieden.

(2) Weigeren verklaring van geen bezwaar (VGB). Het afgeven van een VGB werd
aanvankelijk terecht geweigerd wegens een openstaande justitiële zaak.
Betrokkene was inmiddels al tewerkgesteld zonder dat de VGB was afgegeven.
Na nader onderzoek naar de aard en ernst van de justitiële aangelegenheid en

) overleg met betrokkene en de chef van betrokkene werd de VGB alsnog
afgegeven.

(3) Vl-informatie. Besproken is het unieke Vl-bericht dat recentelijk werd
aangeboden aan de bewindslieden.
Hierna ontstond een discussie in het DB over het tijdig beschikbaar stellen van
unieke Vl-informatie onder meer voor exploitatie. D merkte in dit verband op dat
unieke Vl-informatie adequaat en tijdig moet worden verstrekt omdat anders de
actualiteit van een uniek bericht teloor gaat. In het boven aangehaalde geval werd
het bericht dat, overigens afkomstig was van een partner, laat verstrekt. Alertheid
in dezen is noodzakelijk.
Toek P merkt op dat verbetering op korte termijn wellicht kan worden bereikt door
het introduceren van een zogeheten 'quick look' procedure waardoor dergelijke
informatie sneller beschikbaar komt. In het a.s. afdelingsoverleg productie wordt
dit onderwerp besproken. Voorts stelt P een korte notitie terzake op voor het DB
van 7 mei a.s. Actie P.

4. Beraden
-s a. Verslag Productie van 16 april.
•-' Punt 2, Cie v.d. Haak, in aanvulling op het verslag: een concept rapport is

uitgebracht. Een quick scan leverde op dat de MIVD niet in het concept rapport
voorkomt,

b. Verslag Bedrijfsvoering 17 april.
• Punt 2, vertrouwensfuncties, afgesproken is voorts dat D tijdens het bezoek aan

de bevelhebbers ook de mandaatverlening aan hen m.b.t. het vaststellen van
vertrouwensfuncties aan de orde zal stellen. Daarnaast zijn verschillende data
genoemd voor de implementatie van het systeem. B heldert dit op.

• Punt 12, J2, B is door Febco en DTO benaderd de mogelijkheid te willen nagaan
om het Comcen/DCBC onder te brengen bij de MIVD/CIU. B en P lopen
gezamenlijk de mogelijkheden en consequenties door.

5. Lopende zaken
a. DMIVD

m
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b. Productie
c. Bedrijfsvoering

(1) Vaste order MIVD over veiligheid. Besloten is de vaste ordejUn/te korten door
flH^HVBHft. Vaste order opnieuw in DB van 7 mei a.s.(

(2) Controlepunten bureaudiscipline. Het IM is geaccordeerd ^öor~tTB met dien
verstande dat n.a.v. punt 5, diskettes, wordt aangevuld met de mededeling dat de
Klu-procedure, het gebruik van gekleurde diskettes om de rubricering aan te
geven, bij de MIVD zal worden geïntroduceerd. BCOM stelt hierover een
nieuwsflits op. Actie secretaris (nader: info is op 23-4 verstrekt aan BCOM).

d. Strategische Projecten
e. Kabinet

Overzicht periodieke rapportages - kennis genomen.

6. Evenementenkalender
Geen bijzonderheden.

) 7. Actiepuntenlijst
Geen bijzonderheden.

8. Rondvraag.
a. Het DB van 21 mei is verplaatst naar 23 mei a.s. aanvang 13.30 uur; het DB van 30

april a.s. vervalt.
b. In het kader van de uitwerking van de IMINT-behoefte, stelt S notitie op voor DB van

7 mei a.s. Randvoorwaarde is dat voorshands wordt uitgegaan van een maximale
uitbreiding van twee personen. B stelt dat dit aspect ook dient te worden
meegenomen in het integrale plannentraject.

c. B reikt discussiestuk uit over 'formatie MIVD' dat als voorbereiding is bedoeld voor
het gesprek a.s. maandag met de pSG. Verzoekt DB commentaar/aanvullingen aan
hem voor a.s. maandag te doen toekomen..

9. Sluiting.
Vergadering gesloten om 10.50 uur.



MINISTERIE VAN DEFENSIE
Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
Directieberaad

Verslag Directieberaad van
7 mei 2003

Aanwezig:
Directeur
Hoofd Productie
Hoofd Bedrijfsvoering
Hoofd Strategische Projecten
Secretaris

1. Opening
De vergadering is om 09.30 uur geopend.

Verslag vorige vergadering
Ad punt 3a (Zoutkamp): wnd. B deelt mee dal nog geen reactie is ontvangen van de
AIVD op het concepj jestuyrscojivenant Î SQ, De werkgroep 7c zal zich medio mei
beraden over de vertraging in de wijziging van het bestemmingsplan en zich buigen over
de definitieve juridische status van de NSO.

Ad punt 4.a.1. (Cie v.d. Haak): de secretaris deelt mee dat (in reactie op de voorstellen
van BZK voor een nieuw concept "bewaking en beveiliging") Defensie heeft verzocht om
financiering van 39 fte-en Kmar en 2,5 fte-en MIVD (fax DJZ 1 mei 2003, C2002/266
2003001369), BZK heeft deze claim enüe onderbouwing geaccepteerd en zal hè
doorzenden naar MinFin.

Ad punt 4.b (J2): Het onderzoek naar het onderbrengen van ComcenDCBC bij CIU zal
nog uiteindelijk in DB worden behandeld.

Ad punt 5c1 (Vaste Order Veiligheid); IkolgHHHNMfeis verzocht het gedeelte over
elektronische veiligheidsonderzoeken in te korten. Opnieuw behandelen in
Actie P.

Het memo over besparing op GSM-gebruik is in het directieberaad van DB 23 april
geaccordeerd. Namenlijst van^mmî dient echter nog te worden behandeld in
DB 23 mei. Actie B.



Het verslag wordt vervolgens vastgesteld.

3. Mededelingen voorzitter
a. Werkbezoek D aan Amsterdam. D geeft een korte terugkoppeling van zijn bezoek

aan AVI. Hij heeft geen grote problemen geconstateerd. Er is voldoende capaciteit
voor het pilot-projectiBMflBEen schriftelijke terugkoppeling van het bezoek volgt.

b. Cursus Middenmanagement. De cursusleiding heeft verslag gedaan aan D.
Conclusie is dat de opleiding heeft voldaan aan de verwachtingen. D werpt de vraag
op welke vervolgacties nu nodig zijn. De deelnemers aan het DB wordt verzocht
hierover de gedachten te laten gaan zodat dit t.z.t. in het directieberaad kan worden
besproken.

c. Gesprek met SG. D heeft bilat gevoerd met de SG. Er is ondermeer gesproken over
het jaarverslag, de voortgang NSO en de de Commissie van Toezicht (waarvoor een
voordracht is gedaan voor de functie van lid / niet-jurist).

4. Beraden
a. Verslag Productie van 23 april.

Ad punt 5b (uitstroom 53/54 jarigen): P deelt mee dat dit punt niet helemaal juist is
geformuleerd en zal worden aangepast.

b. Verslag Bedrijfsvoering 24 april.
Geen commentaar

5. Lopende zaken
a. DMIVD
b. Productie
(1) Notitie behandeling spoedeisende informatie door AVI (AVI2003000901) Ondanks

dat spoedeisende informatie in de voorgestelde procedure een relatief groot aantal
schakels binnen de MIVD dient te passeren voordat het aan de bewindslieden kan
worden voorgelegd, duurt de procedure volgens Hoofd BVIP niet langer dan een
werkdag. Het betrokken personeel zal worden geïnstrueerd over de te volgen
werkwijze.
Het DB gaat accoord met de voorgestelde procedure onder aantekening dat:
a. materiaal dat vanuit AVI op werkniveau wordt geëxploiteerd richting derden (bv:

f") AIVD, BZ) voortaan ook ter kennisname (achteraf) wordt voorgelegd aan D;
b. P nog eens kritisch zal kijken naar het aantal schakels in de procedure. _

(2) Urenverantwoording detachementen (notitie DIS 2003007699). VHHMHBHfe
geeft het directieberaad een toelichting op zijn notitie. D constateert dat de notitie, en
de daarin geconstateerde verschuiving van veiligheidsonderzoeken naar ci-
onderzoeken, duidelijk is. Hij stelt vraagt of de ingezette tendens kan worden
gestimuleerd door middel van streefpercentages. HACIV verklaart in plaats van
streefpercentages liever te werken met prioriteiten ( in volgorde van belangrijkheid:
c.i.-onderzoeken; advies en assistentie; veiligheidsonderzoeken). Hij pleit daarbij
voor een ruime periode om ervaring op te bouwen met de andersoortige
werkzaamheden. D gaat daarmee accoord maar benadrukt dat de prioriteiten goed
moeten worden gecommuniceerd en dat er naar verloop van tijd een goede evaluatie
moet worden gehouden op grond waarvan bijgestuurd kan worden. P onderschrijft dit
en pleit voor een niet al te lange termijn van evalueren. Hij stelt voor dit bijvoorbeeld
in het kader van de kwartaalrapportages te doen. Het DB gaat hiermee accoord.



c. Bedrijfsvoering
(1) Memo uitwerking strategisch akkoord. P merkt op dat genoemde maatregelen het

karakter hebben van een open-einde regeling. D beaamt dit maar constateert dat het
voorlopig alleen de sector P&O betreft. Het memo wordt door het DB voor
kennisgeving aangenomen.

(2) Nota HJZ over tot straffen bevoegde meerdere. DB gaat akkoord met voorstel (P tot
straffen bevoegd / D beklagmeerdere)

d. Strategische Projecten
(1 ) Eindrapport Intensiveringen VSI (DIS 2003007737)

S. geeft een toelichting op het Eindrapport Intensiveringen Visual Satellite Imagery-
capaciteit en beantwoord enkele feitelijk vragen. S geeft aan dat de volgende stap
zou moeten zijn: een behoeftestelling indienen bij CDS en daarmee een claim van
€0,4 min leggen op de beschikbare EVDB gelden (totaal €1,5 min.).
Het DB verzoekt S om:
• extra kosten ad € 0,1 min voor analist op te nemen in de eindrapportage;
• SMID offerte te vragen voor opleiding;
• de mogelijkheid van bezetting met burgers en/of militair personeel toe te voegen

aan het rapport;
• Het project in 2004 te evalueren.
Met deze wijzigingen kan het rapport met een oplegnota (die moet worden
afgestemd met B) worden aangeboden aan CDS.

(2) Strategisch Plan MIVD.
Document wordt voor kennisgeving aangenomen.

e. Kabinet
Overzicht periodieke rapportages - wordt voor kennisgeving aangenomen.

6. Evenementenkalender
16 mei CVIN. Wellicht samenloop met bijeenkomst CO voor vlag- en opperofficieren.

7. Actiepuntenlijst
Geen bijzonderheden.

8. Rondvraag en sluiting.
a. D: vanuit de dienst is de vraag gesteld waarom de MIVD niet meer de publiciteit

zoekt, zoals bijvoorbeeld de AIVD dat heeft gedaan bij de presentatie van zijn
jaarverslag. Na serieuze discussie komt het DB tot de conclusie dat het niet gewenst
is een beleid te voeren dat er op is gericht om de MIVD actief onder aandacht van het
publiek c.q. de pers, (dus buiten de kring van opdrachtgevers en klanten) te brengen.
Wel zouden kleine successen meer publicitair kunnen worden uitgebuit (overdracht
Archieven Nieuw Guinea/ rapport Algemene Rekenkamer)

b. Wnd. B deelt de aangepaste mandaatregeling uit (zoals gepubliceerd in de
Staatscourant).

c. P zal binnenkort een notitie aan het DB aanbieden met scenario's voor toekomstige
uitzendingen.



MINISTERIE VAN DEFENSIE
Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
Directieberaad

Verslag Directieberaad van
14 mei 2003

3 Aanwezig:
Directeur
Hoofd Afdeling Productie
Hoofd Afdeling Bedrijfsvoering
Hoofd Afdeling Strategische Projecten
secretaris

1. Opening
De vergadering wordt om 08.30 uur geopend.

2. Verslag vorige vergadering
Ad punt 2 (Commissie v.d. Haak): toevoegen: actie Kab.

Ad punt 2 (onderzoek naar het onderbrengen van het comcen-DCBC bij CIU): P zal dit
punt bij SCO navragen. Als er geen duidelijk verzoek ligt van de DS wordt geen verdere
actie genomen.

Ad punt 2 (Vaste Order Veiligheid): Zowel HBBMG als BVO worden verzocht ervoor te
zorgen dat de Vaste Order Veiligheid 09 (beveiligen tegen afluisteren en waarnemen) op
28 mei in het directieberaad kan worden behandeld.

Ad punt 3b (cursus middenmanagement): in het directieberaad van 25 juni zal van
gedachten worden gewisseld over de vraag wat|vervolg moet zijn op de inmiddels
afgesloten cursus. Actie: allen ut

Ad punt 5.d.1 (Eindrapport Intensiveringen tW: P deelt mee van SCP begrepen te
hebben dat CDS akkoord gaat met een uitbreiding van de personeelsformatie als dit
voortvloeit uit een intensivering van^J^capaciteit.

Ad punt 6 (evenementenkalender): In verband rnetdesamenloop van CVIN en de
bijeenkomst voor Vlag- en Opperofficieren zal̂ B^pfcnamens MIVD laatstgenoemde
bijeenkomst bijwonen.

Het verslag wordt vervolgens vastgesteld.



3 Mededelingen voorzitter
Geen

4. Beraden
Verslag Productie van 7 mei.
Ad punt 4d (Afghanistan): P heeft geconstateerd dat bij de Nederlandse cdt. in
Afghanistan een onjuist / onvolledig beeld bestaat over de bijdrage van de MIVD (met
name op het terrein van Humint).

K
Ad punt 13a (vulling AAR); n.a.v. het feit dat een aantal vacatures zijn vervuld, merkt D
op dat het, onder de huidige omstandigheid van personele reducties, van belang is dat
alle afdelingen en bureaus maximaal meewerken met DPO bij de vulling van vacatures.

5. Lopende zaken
•x a. DMIVD
~' b. Productie

b.1. f Kwartaalrapportage 2003. Het directieberaad behandelt de rapportages van de
afdelingen P en B gezamenlijk. D spreekt zijn waardering uit voor de B-rapportage, die
veel zinvolle informatie bevat. B geeft aan dat hij op een aantal punten nog
verbeteringen zal aanbrengen. Door gebruik te maken van kengetallen zal voortaan
beter gerapporteerd kunnen worden op het punt van ziekteverzuim en van financiën.
Het is bedoeling ook de verschillende investeringsprojecten en de exploitatiekosten
beter in kaart te brengen.
D spreekt zijn waardering uit voor de uitvoerige P-rapportage. Hij vraagt zich af of de
rapportage misschien niet té uitvoerig is, gelet op het grote aantal bijlagen. Tevens zou
wat concreter aangegeven moeten worden wat de knelpunten zijn en op welke wijze
die worden opgelost. P geeft aan dat aan beide bezwaren tegemoet wordt gekomen
door volgende keer via het model van toprapportages te werken (duidelijke
constatering van knelpunten in de toprapportage zelf, tabellen en cijfers in de
verdiepingsbijlage). Volgende rapportage staat gepland voor 24 september ( zie memo
13 mei 2003, DIS2003008780).

"^ b.2. Inventarisatie weeffouten Productie. Het directieberaad neemt kennis van de notitie
van P waarin voor 84 functies wordt geadviseerd tot wijziging / aanpassing. D vraagt
hoe de verdere besluitvorming zou moeten verlopen. Na enig beraad komt het beraad
tot de conclusie dat eerst besluitvorming moet plaats vinden over de J2-functie en dat
de weeffouten-inventarisatie van de afdeling Bedrijfsvoering moet zijn ontvangen.
Vervolgens zal alle "ruwe informatie" op een separaat tijdstip door de leden van het
DB worden besproken. Daarvoor zal in de tweede helft van juni / eind juni een halve of
hele dag worden uitgetrokken.
Een voorstel (en eventuele alternatieven) voor belegging van de J2-functie dient 28
mei in het directieberaad te worden behandeld. Uitgangspunt is dat hiervoor geen
personele uitbreiding plaats vindt en de n^bmale gang van werkzaamheden gewoon
doorgang moet vinden)

b.3 Uitzendscenario's 2003 (Nota P d.d. 12 mei 2003). P geeft toelichting op de nota en
kondigt aan dat een geactualiseerde versie in voorbereiding is (levend document).



"l
Besloten wordt om vooralsnog uit te gaan van scenario B en dit nader uit te werken.
Dit onderwerp zal opnieuw worden geagendeerd voor het volgende directieberaad.

c. Bedrijfsvoering
c. 1.Rapportage implementatie Beveiligingsprojecten. B geeft een toelichting op de

rapportage; de onderverdeling in bouwstenen en de toebedeling aan managers. Hij
kondigt aan ook P bij een verdere uitwerking te willen betrekken.
Het directieberaad gaat akkoord met de opzet van het project en stelt voor op basis
hiervan verder te werken. Ten aanzien van het tekort van €136.000 stelt B voor om,
na overleg met lijnmanagers, eind juni een voorstel te doen. Dit voorstel zal worden
behandeld in het directieberaad van 2 juli.

d. Strategische Projecten; geen actuele zaken.
e. Kabinet: Overzicht periodieke rapportages - wordt voor kennisgeving aangenomen.

f. Briefing^fjjjjlt^vooiigangsrapportage verbeterprogramma HAP 2003): zie slides
(3 De vijf geïdentificeerde speerpunten zijn de volgende:

1. strategie en visie -*• verantwoordelijkheid S -» In strategiedocument tevens
integratie Beveiligingsautoriteit meenemen.

2. operationele ondersteuning B -» verantwoordelijkheid B -»• verbeterplan B als
leidraad nemen

3. professionele kwaliteit -» verantwoordelijkheid P -* voorzitterschap beleggen bij
P&O of plv. S

4. personeelszorg -> verantwoordelijkheid B -» P&O heeft signaalfunctie -»" in 2004
systematisch tevredenheidsonderzoek starten door P&O

5. afstemming verwerking verwerving -» verantwoordelijkheid P -» begin juni zal AVI
de verwervingsmogelijkheden specificeren -* voor opstellen IVP's zijn HAAR en
ACIV verantwoordelijk.

g. Briefing 4MMHI (MQU's). Zie teksten briefing. B zal aantal kleine
commentaarpunten bilateraal doornemen met(QHMM|

6. Evenementenkalender
.~ Geen bijzonderheden.

7. Actiepuntenlijst
Geen bijzonderheden.

8. Rondvraag en sluiting.
a. S deelt mee dat de concept strategische visie zal worden aangeboden voor het

directieberaad van 28 mei.

O
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ARCHIEF

MINISTERIE VAN DEFENSIE
Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
Directieberaad

Verslag Directieberaad van
28 mei 2003

Aanwezig:
Directeur
Hoofd Productie
Hoofd Bedrijfsvoering
Hoofd Strategische Projecten
Secretaris

1. Opening
De vergadering is om 09.30 uur geopend.

2. Verslag vorige vergadering
Het verslag is vastgesteld.

2a. Naar aanleiding van het verslag

• Punt 2 : ad punt 2: onderzoek Comcen: gaat niet door, geen verdere actie.
• Punt 2d : ad punt 3b: cursus middenmanagement: de opkomst voor de laatste cursus

was laag waardoor de cursus niet is doorgegaan. D stelt dat deelname aan de cursus
verplicht is. De geplande cursus voor juni gaat door. D wenst geïnformeerd te worden
over de personen die de laatste cursus niet hebben gevolgd en zal deze personen
persoonlijk daar op aanspreken.

• Punt 5f : Verbeterprogramma/speerpunten: f2 - B rapporteert terzake; f3 - voorstel
voor plan van aanpak op 25 juni ter behandeling in DB; f4 - gekoppeld aan f2. Op 29
oktober a.s. wordt opnieuw aan het DB gerapporteerd. Actie P.

3. Mededelingen voorzitter
a. Bezoek aan Bosnië. Het verslag van het werkbezoek is ter vergadering uitgereikt en

gevoegd bij dit verslag.



O

O

(1)IHBMHMMB¥ Voorstel van JBBomte participeren aan werkbezoek (van
MinBZ, BUZA, en wellicht DEF) aan flffBR. Besluit over participatie na intern
beraad.

(2) |̂  AIVD is voornemens een liaison in MMftl te plaatsen heeft voorgesteld
Defensie of MIVD ook een MIVD- of defensievertegenwoordiger aldaar af te
vaardigen. D heeft bereidheid tot medewerking toegezegd. Besluitvorming
terzake volgt.

c. Gesprek SG.
(1) NSO. Over drie weken (ca 18 juni) nota voor minister over ontwikkelingen NSO

m§|het voorstel TK terzake te informeren. Stellers AVI en AJZ. Actie P.
(2)4HB- Op verzoek van minister wordt aandacht besteed aanflHBV

d. Gesprek PBLS.
(1) Vertrouwensfuncties. PBLS heeft het overdragen van het aanwijzen van

vertrouwensfuncties aan het krijgsmachtdeel geaccordeerd.
(2) PBLS heeft desgevraagd aangegeven functies te willen vullen bij MIVD die

vrijkomen in het kader van de uitstroombevorderende maatregel. PBLS stemde in
om hierover met DPO te overleggen.

(3) De verlenging plaatsingsduur bij MIVD van drie naar vijf jaar besproken. PBLS
voelde hier in beginsel niet veel voor.

(4) Vakgebied I&V. Vraag ligt voor wie doctrinevorming en opleidingsbeleid voor het
vakgebied gaat invullen. Voorgesteld wordt om het kenniscentrum I&V daarmee
te gaan belasten.

4. Beraden
a. Verslag Productie van 21 mei

Geen opmerkingen.
b. Verslag Bedrijfsvoering 15 mei

Geen opmerkingen.
c. Generaalberaad.

(1) BRD overweegt om in Afghanistan een 'provincial reconstruction team' (omvang
110/125 man) in te zetten. Dit team zal een NGO-achtige functie vervulen.
Militairen dragen zorg voor beveiliging en oog/oor functie. Buza studeert nog op
eventuele NL deelname.

(2) DOG. Het uitgangspunt voor onderbrenging DOG is het B-gebouw.
(3) Vredesoperaties. Op 1 oktober a.s. eindigt de F16 presentie in Kyrgizië (OEF).

Ook in oktober eindigt MPA en inzet fregat (OEF). In augustus a.s. eindigt het
commitment in ISAF. NL bijdrage aan het Internationaal HQ (liaison Tampa) blijft
vooralsnog gehandhaafd.

5. Lopende zaken
a. DMIVD
b. Productie

(1) Exploitatiebeleid. flHNMHBB presenteerde exploitatiebeleid. DE geupdate
presentatie is gevoegd bij dit verslag.
DB heeft ingestemd met de aanbeveling in casu in te stemmen met gekozen
oplossingsrichting en nog te nemen maatregelen, met dien verstande dat B de
benodigde investeringen beziet. Naar verwachting zal het systeem eind 2003
operationeel zijn.



(2) Stand van zaken inzake implementatie strategische visie ACIV. Presentatie
verzorgd door 4HBHfc en HACIV. In kader van mandatering tekeningsbe-
voegdheid levert HACIV een lijst van documenten aan inclusief een voorstel de
ondertekenaar. Daarnaast heeft het DB aangegeven het ambitieniveau om
budgettaire redenen te temperen. Op 10 december a.s. wordt een update van de
implementatie aan het DB gepresenteerd. Actie P.

(3) Belegging J2-functie. P geeft aan in de afdelingshoofdenvergadering de
belegging nader te zullen bespreken. Ter vergadering reikt P een
organisatiemodel voor belegging J2-functie uit. Besloten is een nieuw
organisatiemodel belegging J2 op 11 juni a.s. aan het DB zal presenteren. Actie
P.

(4) Voorstel verlenging plaatsingsduur personeel ACIV. DB heeft ingestemd met de
nota. Er wordt nu een nota terzake voor minister opgesteld door ACIV en P&O.
Actie P en B. **^^

(5) Plan uitzendingen mei 2003. DB heeft ingestemd met het plan onder aantekening
-^. dat bij Bosnië de rang van tlt gewijzigd wordt in elt en derde bullit wordt
„J doorgehaald. T.a.v. Irak eerste bullit: juni wijzigen in juli. T.a.v. Afghanistan:

uitgangspunt geen NIC; nadere besluitvorming. Inzet Vl-det en SHED niet nodig.

c. Bedrijfsvoering
(1) Digitale archivering, plan van aanpak. Prima stuk. Geaccordeerd door DB onder

aantekening dat een andere oplossing wordt gevonden voor de beoogde ASP-
projectleider. B stelt (informatieve) nota voor SG op.

(2) Voorstel toewijzing dienst GSM. Het voorstel wordt aangepast en wordt het begrip
operationele noodzaak nader ingevuld. Nieuw voorstel op 18 juni in DB. Actie B. ~

(3) Reductie aantal dienstauto's. DB heeft ingestemd met het voorstel om voor 2003
voorshands een reductie door te voeren van 10 dienstauto's. Op 10 september
a.s. wordt een aangepast voorstel aangeboden aan het DB waarna
besluitvorming plaatsvindt. Actie B.

(4) Vaste order veiligheid nr 9. Geaccordeerd door het DB. Veiligheidsoff is door
secretaris geïnformeerd.

d. Strategische Projecten
Concept strategisch plan. S geeft toelichting op totstandkoming en inhoud van het
plan. Over de structuur van het plan is het volgende besloten. Structuur van het
plan: paragraaf defensie (huidige versie inkorten en toespitsen op relevantie voor
MIVD); positie MIVD; taken; mission statement; uitwerking taken; per afdeling 1/2 A4
aangeven strategische doelen en J2; samenwerking; producten en benodigdheden;
procesgang en afsluiten met het duidelijk aangeven waarop de MIVD zich de
komende 5 jaar gaat richten. Inhoudelijk: BA paragraaf uitbreiden; paragraaf over
beleidsterrein I&V en buitenlandtaak opnemen; personeelsbeleid doorveratling
kennis en kunde; ontwikkelingen op ICT-gebied. Overig commentaar wordt bilateraal
met S afgestemd. Besloten is het volgende concept ook ter beschikking te stellen
aan bureau- en afdelingshoofden en MC. SOjuJi-a.s. ligt een nieuw concept voor in
het DB. ActieS.

e. Kabinet
Overzicht periodiek rapportages - ter kennisneming

6. Evenementenkalender
Geen bijzonderheden.



7. Aktiepuntenlijst
Geen bijzonderheden.

8. Rondvraag.
Er is geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

9. Sluiting.
Vergadering gesloten om 14.00 uur.



ARCHIEF

MINISTERIE VAN DEFENSIE
Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
Dïrectieberaad

Verslag Directieberaad van
28 mol 2003- j - 0 o ~ 2c*_>3

Aanwezig:
Directeur
Hoofd Productie
Hoofd Bedrijfsvoering
Hoofd Strategische Projecten
Secretaris

1. Opening
De vergadering is om 13.30 uur geopend.

2. Verslag vorige vergadering
Punt 5(4): wijzig 'minister' in 'directeuren personeel van de krijgsmachtdelen'.
Het verslag is vastgesteld.

(p
2a. Naar aanleiding van het verslag

• Punt 2d : ad punt 3b: cursus middenmanagement: de opkomst voor de laatste cursus
was laag waardoor de cursus werd afgelast. D is (na het DB) geïnformeerd over de
personen die de laatste cursus niet hebben gevolgd. P zal het commentaar van de
cursisten op de cursus onderzoeken en D terzake informeren.

• Punt 3b(2): plaatsing is de verantwoordelijkheid van CDS.
• Punt3c(1): NSO: nota is opgesteld; AZ en AIVD hebben ingestemd met de procedure

over het informeren van de TK over de voortgang NSO. MIVD heeft het voortouw tekst
kamerbrief te concipiëren. Actie B (HJZ en PL).

• Punt 4c(3): per 1-7 worden twee NL en twee Deense F-16 teruggetrokken.



3. Mededelingen voorzitter
a. Generaalsberaad. Algemene klacht minister over hem aangeboden stukken.

Voortaan zelfdragende nota's, geen gebruik afkortingen, refertes voegen.

4. Beraden
a. Verslagen Productie van 4 en 11 juni

Nadere toelichting op punt .'.'. van eerste verslag: P heeft behoefte aan kennis over
de betekenis van d ecijfers in detail voor de verschillende afdelingen. B gaat dit na.

b. Verslagen Bedrijfsvoering van 6 en 12 juni
Punt 13 eerste verslag: Bedoeld wordt dat naar verwachting de beheersfunctie
personeelsadministratie naar MIVD wordt overgeheveld.

5. Lopende zaken
a. DMIVD
b. Productie _ ^_

(1) Strategische studie over toekomstige inlichtingeninspanning ^gj& \
(•••{•••l Prima stuk. P geeft toelichting op de studie die tevens is bedoeld
als plandocument en als zodanig de basis is voor budgettaire/begrotingszaken.
Besloten is het NIC door twee personen te bemannen. Eind 2003 wordt derde
persoon toegevoegd i.v.m. de opbouwfase toekomstig NL-commando. Levering
derde persoon door een krijgsmachtdeel. Voornemen om medio 2004 een
MIVD-analist uit te zenden voor ondersteuning NL-commandant. Noodzaak
uitzending f̂unctionaris wordt nog onderzocht. In de uitzending van een LSO
wordt voorshands niet voorzien. ^^_

(2) Voortgangsrapportage Checkmark. Kap ••• heeft toelichting gegeven op de
voortgangsrapportage. De voortgang van het Project Checkmark is in hoge mate
afhankelijk van het tempo m.b.t. de ontwikkeling van CRISP. De plannen in
Checkmark worden vertaald in kosten en budgetten en worden opgenomen in de
begroting. Overleg terzake P en B.

(3) Vertaalcapaciteit. Besloten is de problematiek van het tekort aan vertaalcapaciteit
mee te nemen in het project 'herstel weeffouten'. Als maatregel wordt bezien of
vertaalcapaciteit van AVI tijdelijk kan worden ingezet.

(4) Belegging J2-functie. P heeft een toelichting gegeven op het document terzake.
Over het document is consensus bereikt met alle afdelingshoofden productie en /
heeft derhalve een breed draagvlak. Twee deelstudies worden nog uitgevoerd.
Voornemen is om een projectgroep in te stellen PHH functionaris van B en P).
Het Directieberaad heeft ingestemd met de hoofdlijnen van het document. Op 9
juli a. s komt duidelijkheid over de formatie van de J2-functie en de wijze waarop
de komende maanden de J2 functie wordt ingevuld (interim fase). D stelt dat in
de interim fase geen extra personele capaciteit beschikbaar is.
De MC wordt in het TVO geïnformeerd over de voortgang J2. P zal in het
eerstvolgend TVO (2 september) een toelichting geven op de J2 functionaliteit.

c. Bedrijfsvoering
d. Strategische Projecten

(1) Participatie in EU en ECAP projectgroepen. Besloten is tot deelname aan de
projectgroep Space assets. Participatie aan de projectgroep STAR is nog niet
aan de orde. Zodra deze projectgroep is ingesteld contact S de KL over inhoud
van de onderwerpen en wordt op basis van die informatie besloten over
participatie van de MIVD in (STAR.



(2) Operational auditing. Besloten dat DB-leden volgend DB een voorstel gereed
hebben voor auditing onderwerpen.

(3) Intensivering satellietwaarneming. Over de participatie van de MIVD aan het
stelt D dat de MIVD geen behoeftesteller is en geen capaciteit en

de vorm van kennis beschikbaar heeft. MIVD speelt hierin zeker
geen voortrekkersrol; deze rol vervult het betreffende krijgsmachtdeel. Volgend
DB wordt op onderwerp teruggekomen nadat een gesprek terzake met DS en
DAB.

e. Kabinet
Overzicht periodieke rapportages - ter kennisneming

6. Evenementenkalender
Geen bijzonderheden.

7. Aktiepuntenlijst

3 Geen bijzonderheden.

J 8. Rondvraag.
DB heeft ingestemd met concept convenant MIVD-AIVD over NSO.

9. Sluiting.
Vergadering gesloten om 15.30 uur.

O



Defensie

MINISTERIE VAN DEFENSIE
Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
Directieberaad

Verslag Directieberaad van
25 juni 2003

(ƒ) Aanwezig:
Directeur
Hoofd Productie
Hoofd Bedrijfsvoering
Hoofd Strategische Projecten
Secretaris

1. Opening
De vergadering is om 08.30 uur geopend.

2. Verslag vorige vergadering
Het verslag is vastgesteld.

,., ,. 2a. Naar aanleiding van het verslag

• Punt 2a ; cursus middenmanagement: P&O heeft overzicht van absenten opgesteldt; P
zal zijn bevindingen terzake aan D melden. Boodschap aan betrokkenen is inmiddels
helder gecommuniceerd. Punt hiermee afgehandeld.

• Punt 5b(3): vertaalcapaciteit; vertaalcapaciteit van AVI is niet beschikbaar. Uitgezien
wordt naar een andere oplossing.

• Punt 5d(2): operational auditing; besloten is naar de onderwerpen 'benaderen bron' en
'ontcijferen uitvoeren crypto-onderzoek' een audit uit te voeren. Actie S.

3. Mededelingen voorzitter
a. Overlegvergadering met MC. Goed, open en constructief overleg geweest. MC sprak

bezorgdheid uit over de voortgang van projecten. Directeur deelt deze zorg en
beraadt zich op maatregelen ter verbetering.

b. Vergadering bij pSG waarin onder meer is gesproken over de vulling van vacatures
die wegens de UBM bij de MIVD, ontstaan. Besloten is tot 1 januari 2004 de
krijgsmachtdelen in de gelegenheid te stellen vacatures te vullen bij de MIVD. Deze



vacatures worden beschikbaar gehouden voor vulling door de krijgsmachtdelen.
Alternatief vullen is pas na 1-1-2004 aan de orde. De vaste verdeelsleutel tussen de
krijgsmachtdelen voor vulling wordt losgelaten. Risico van de maatregelen is dat
vacatures langdurig (tot einde dit jaar) kunnen openstaan. D heeft bij de plv
bevelhebbers aangedrongen op spoedige vulling van vacatures.
B is voornemens om periodiek vullingsoverleg te gaan voeren met krijgsmachtdeel
vertegenwoordigers. P zal dit komende overleg sonderen bij KM en staat overigens
een trilateraal overleg voor (P- en Org-zuil en MIVD).

c. Hoorzitting Irak Tweede Kamer, In de besloten zitting zijn de CDS, DMIVD en de
bataljonscommandant gehoord. MIVD werd gevraagd naar de inlichtingenstructuur,
het risico van oplaaien van het verzet en hergroepering van het verzet.

d. Commissie voor de l&V-diensten van de Tweede Kamer. Overleg met de commissie
met minister en DMIVD over het gerubriceerd jaarverslag MIVD is heden middag (25
juni).

e. Commissie van Toezicht (op de /<&V-diensten). Voorzitter van de commissie, mevr.
• • x Michiels, heeft een overzicht gevraagd van afgeronde onderzoeken over de laatste
/ drie jaar waarbij bijzondere inlichtingenmiddelen zijn ingezet.

Voorts wenst de commissie geïnformeerd te worden over de mandaatregeling MIVD
en de namen van directieleden en afdelingshoofden. Actie B (HJZ). In september
wordt de commissie uitgenodigd voor een kennismakingsbezoek bij de MIVD.

f. IMINT. Het project 4HM is om financiële redenen van de baan. De zogeheten fase
1 vindt doorgang; de personele intensivering bedraagt vier formatieplaatsen zodat in
totaliteit de MIVD-formatie wiet zes wordt opgehoogd. Het plan terzake wordt
dienovereenkomstig aangepast. Actie S.
B stelt vast dat deze formatie-uitbreiding formeel door de CDS moet worden
goedgekeurd en instemming van de pSG. De formatie van de MIVD dient formeel
met zes functies te worden opgehoogd.

g. /VSO. Volgende punten zijn met AIVD besproken:
(1) Convenant en boedelbeschrijving: nagenoeg gereed; nog financiële paragraaf

toevoegen. 9 juli gereed. Actie B.
(2) Alternatieve locaties. Afgesproken AIVD te betrekken bij de discussie over

alternatieve locaties.
(3) Uitwerken deelplannen. Beslissen over welke plannen snel kunnen doorgaan.

\l door B op 9 juli gereed. Actie B.
' (4) Totale structuur project: projectplan met deelprojecten en 'halffabrikaten'

opstellen i.o.m. AIVD.

Afgesproken beleidslijn: MIVD behoefte VI is primair; de huidige schotelcapaciteit is
nodig om te voorzien in de eigen inlichtingenbehoefte en het nakomen van
internationale afspraken. Na uitbreiding, het plaatsen van extra schotels, wordt alsdan
in gezamenlijkheid de verdeling van de capaciteit van de extra schotels bepaald.

B stelt voor de NBV-discussie te betrekken bij het dossier NSO. DB stemt hiermee in.
B heeft met DFEZ gesproken over (alternatieve) locaties; gaat na welke
defensielocaties mogelijk worden geschrapt.

4. Beraden
a. Verslag Productie

Vorige week niet gehouden derhalve geen verslag.



b. Verslagen Bedrijfsvoering van 19 juni
Geen opmerkingen.

5. Lopende zaken
a. DMIVD
b. Productie

(1) Presentatie speerpunt verbetering professionele kwaliteit. Toelichting door 4B
^MF Na ampel beraad heeft het DB besloten dat:
• Competentiemanagement wordt ingevoerd. Primair gericht op het detecteren

van knelpunten en deze te verbeteren. Drie categorieën functies zijn in
volgorde van prioriteit onderkend: 1) analisten; 2) functies in kader herstel
weeffouten en 3) resterende functies. Uitvoering: functies clusteren tot
functiegroepen zoals analistenfuncties bij AAR en AVI die materieel op het
gebied van competenties niet verschillen.

• Competenties clusteren tot competentiegroepen waarbij voor elke
functiegroep het belang van (bepaalde) competentiegroepen wordt

) aangeven.
• Implementatie competenties: opnemen in functiebeschrijvingen, gebruiken

voorwervings- en selectiedoeleinden, coaching en vooropleidingen.
• Voorstel over clustering competenties in competentiegroepen, het aanwijzen

van competentiegroepen voor analisten en zo mogelijk het opleidingsaspect
er bij betrekken. Voorstel op 6 augustus a.s. in DB. Actie:4flHÉHI

(2) Werkgroep uitzendingen. D spreekt waardering uit over activiteiten van de
werkgroep. Besloten is dat:
• De voortgangsrapportage wordt geagendeerd voor 5 november a.s.
• Een lijst van openstaande actiepunten van de werkgroep aan D wordt

verstrekt. Actie P.
• Een coördinator als functioneel verantwoordelijke wordt aangewezen; P&O

een coördinerende rol heeft. Belegging wordt nader uitgewerkt.
c. Bedrijfsvoering

(1) Presentatie RI&E rapport door tfftr^MBMI van 4HBMHHH§ Na ampel
beraad heeft het DB besloten:
• Dat het overleg met medezeggenschapscommissie in volgend TVO plaats-

vindt. Actie B en Hkab. Tussentijds wordt MC door Achmea gebriefd en vindt
nog overleg plaats Hkab/HBDI met MC over RI&E.

• Financiële paragraaf opstellen. Actie B.
• Inhoudelijke commentaarronde DB-leden en prioritering. Actie: DB-leden.

Geagendeerd voor het DB van 27 augustus a.s.
• Finale behandeling DB op 24 september a.s.

(2) Opleidingsplan. Over de punten ter besluitvorming heeft het DB het volgende
besloten:
• Competentiemanagement wordt ingevoerd (randvoorwaarden zie tevens punt

5(b)1 van dit verslag).
• T.a.v. de beleidsregel beoordelings- en functioneringsgesprekken en tijd-

schema opleidingsplan wordt eerst nagegaan of reeds bestaande
handboeken terzake kunnen worden gebruikt alvorens 'eigen' uitvoeringsre-
geling op te stellen. Tijdschema opleidingsplan geaccordeerd t.w. eind 2003
inclusief budgettaire consequenties.
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• Een bedrag wordt gereserveerd voor training m.b.t. functionerings-
gesprekken. Het initiatief voor deelname aan de training wordt aan
belanghebbenden (uitsluitend degene die nog niet een dergelijke cursus
heeft gevolgd) overgelaten.

• In beginsel is ingestemd met het inhuren van extern bureau voor
ondersteuning beschrijven en waarderen functies. Budget wordt
gereserveerd.

• Uitwerken van het 1ste traject competentiemanagement analisten en J2
alsmede en coaching P&O. Actie •••§

• Een projectbureau wordt vooralsnog niet ingericht, discussie hierover wordt
later gevoerd.

(3) Financieel overzicht. Presentatie door HBPFB.
P hecht er aan afdelingshoofden nader te laten informeren over budgetten in
relatie tot plannen en projecten door HBPFB. Besloten is een voorlichtingssessie
voor afdelingshoofden productie te beleggen. Vervolgens interne discussie

x productie. Aan DB wordt beslispuntennotitie voorgelegd (o.m. prioritering
J plannen/projecten) op basis waarvan op 30 juli a.s. een finaal besluit kan worden

genomen. Actie P.
d. Strategische Projecten

(1) Samen werking AMMMMB. MOU is voor goedkeuring aan de minister
voorgelegd. Zie tevens punt 3f bovenstaand.

e. Kabinet
Overzicht periodieke rapportages - ter kennisneming

6. Evenementenkalender
Geen bijzonderheden.

7. Aktiepuntenlijst
Geen bijzonderheden.

8. Rondvraag.
a. P. Vertaalcapaciteit AVI. Exotische talen geïnventariseerd; capaciteit wordt verder

onderzocht.
\. P. Project implementatie J2. Stand van zaken: deelstudies SAP en CIU worden

" •' geïntegreerd en op 9 juli a.s. aangeboden aan het DB. HSAP houdt een presentatie.
Naar het zich laat aanzien zullen 10 a 11 functies extra benodigd zijn voor de
implementatie van de J2 functie. Het DB zal worden gevraagd in te stemmen met de
inrichting van werkorganisaties J2SAP en CIU en een besluit te nemen over de
organisatorische positionering van het projectbureau. _

c. P. SCO en CSfBËM'liebben bezoek gebracht aan de tHi- P-CDS *Mjk heeft te
kennen gegeven operationele informatie aarO/IIVD te willen verstrekken over de
situatie en het functioneren in de regio. Op töftm gaat een delegatie naar de HQfc

d. B. Document over herstel weeffouten kan worden geagendeerd voor het DB van 9juli
a.s.

e. B. PCDS heeft ingestemd dat de MIVD zich beweegt op het beleidsterrein
Inlichtingen en Veiligheid. Stemde voorts in om een aantekening aan ICOSCO op te
stellen waarin aandacht wordt gevraagd voor het overhevelen van functies vanuit de
kmd'n naar MIVD in het kader van de taakvervulling I&V. Destijds heeft de MIVD in
eerder genoemd kader functies overgeheveld naar de kmd 'n. Invulling van de J2-
taak maakt deel uit van de discussie. Actie B.
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f. Kabinet. Verzoekt om externe stukken die bijvoorbeeld gericht zijn aan
bewindslieden, ambtelijke top defensie, andere ministeries etc te routeren via het
kabinet. DB stemt hiermee in.

9. Sluiting.
Vergadering gesloten om 11.00 uur; weer geopend om 13.00 uur en gesloten om 14.00
uur.


