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Jlcf 

• Het Bureau Hermandad heeft nieuws over de relatie BVD-RID, onder andere op het 
gebied van BVD-legitimatiebewijzen 

• Het zwaartepunt lag bij de recente crisis in verband met het 
Amerikaans-Britse bombardement van Irak 

• constateert een zeker machtsevenwicht tussen de twee politieke blokken 
in Iran, dat evenwel hardhandig verstoord dreigt te worden door activiteiten van het 
conservatieve blok 

• dat zich onder meer bezighoudt met links- en rechts-extremisme 
en met (gewelddadig) politiek activisme van allerlei pluimage, gaat nader in op het 

fenomeen 'taartgooien naar gezagsdragers': waar komt het vandaan en waar gaat het heen? 
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Mutaties artikel18 WIV-functionarissen J LO Q 0 8j 
Is dit overzicht volgens u onvolledig, dan graag een reactie naar het bureau Hermàndad. 
Vertrokken: 
De heer -regio Drenthe (tactische chef) 
De heer -regio Drenthe (medewerker RID) 
De heer -regio Arnsterdam-Amstelland (medewerker RID) 
De heer , - regio Amsterdam-Amstelland (medewerker RID) 
De heer -regio Amsterdam-Amstelland (medewerker RID) 
Overleden op 16 januari 1999: 
De heer - regio Haaglanden 
Aangewezen: 
De heer 
De heer 

- regio Drenthe {lid korpsleiding) 
- regio Drenthe {lid korpsleiding) 

Legitimatiebewijzen artikel18-functionarissen 
Het nieuwe BZK-logo is januari 1999 gepresenteerd met de ondertitel: 'Aangenaam kennis 
met u te maken!' De leeuw vertegenwoordigt het nieuwe beeldmerk van het ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Voorlopig zult u de leeuw nog niet zo vaak 
tegenkomen. Dat gebeurt pas als de gehele huisstijl is ontwikkeld. De komende tijd worden 
alle huisstijldragers, zoals briefpapier, legitimatiebewijzen, brochures en rapporten, de website 
en bewegwijzering, aan de nieuwe huisstijl aangepast. In oktober 1999 moet de huisstijl op 
alle fronten zijn ingevoerd. 
Wanneer het bureau Hermandad over het logo kan beschikken, kan ook worden begonnen met 

de voorbereidingen om (BVD/AIVD-)legitimatiebewijzen voor artikel18-functionarissen 
aan te maken. 

l.y/.' 
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Afscheid van twee BVD-directeuren 
De BVD-directeuren en 

. 5 Uo.P.o . ]·5 .! !<:LI 
hèóbën m janûari 1999 afscheid genomen 

van de BVD. :heeft per l februari de functie van senior manager bij 

aanvaard, waar zij later als directeur verantwoordelijk wordt voor de sector openbare orde en 
veiligheid. 

Open bronnen gids: politieke islam 

Tijdens de RID-dagen in december 1998 heeft u allen de 'Open bronnen gids'overhandigd 
gekregen. Deze gids gaat over de politieke islam. Dit is een interne gids, in eerste instantie 
bestemd voor BVD-personeel. Het bureau Hermandad heeft gemeend ook de RID'en enkele 
exemplaren te overhandigen. Dit heeft echter in den lande tot het misverstand geleid dat de 
BVD-afdeling OBI (Open Bronnen Informatie) kan worden verzocht om het toezenden van 
allerlei publicaties naar de diverse politieorganisaties. 

Het is echter NIET de bedoeling dat allerlei publicaties het BVD-pand verlaten, simpelweg 
omdat dan de controle daarover ontbreekt. De boekwerken van de BVD-bibliotheek kunnen 
wel bij de BVD worden ingezien, dit geldt eveneens voor tijdschriften. Een bescheiden aantal 
kopieën maken is ook geen probleem. Kunt u aannemelijk maken dat de aanschaf van een 
boekwerk noodzakelijk is voor de verbetering dan wel verdieping van uw BVD
werkzaamheden, dan zult u contact moeten opnemen met het desbetreffende teamhoofd. 

Nieuwe teamhoofden bij de directie Democratische Rechtsorde 
De heren · zijn met ingang van l januari jl. 
benoemd tot teamhoofd bij de directie Democratische Rechtsorde. 

De nieuwe teamhoofden starten binnenkort een ronde om kennis te maken met de RID-chefs 
van de regio's waarmee zij operationeel gezien intensief mee samenwerken. 

Operationele rapportage van RID'en aan BVD gaat niet altijd goed 


