
NISTERIE VAN DEFENSIE
jire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

^firectieberaad

Verslag Directieberaad van 25 september 2002

Aanwezig:
Directeur, voorzitter
Hoofd Productie, wnd.
Hoofd Bedrijfsvoering
Hoofd Strategische Projecten
Secretaris,

1. Opening
De vergadering wordt om 10.00 uur geopend.

2. Verslag vorige vergadering (18 september 2002)
Ad 6.c (prognose realisatie kasgeld) bedrag 2e zin wijzigen in: €2,8 miljoen.

3. Mededelingen voorzitter
- Er is een nota uitgegaan aan de minister waarin een voorgenomen korting

van € 5 min. op MIVD budget wordt ontraden. Reden voor korting zou een
structurele onderbezetting zijn.

- Er is een nota uitgegaan om de minister te attenderen op de RIV d.d. 15
oktober. Ter voorbereiding is op 14 oktober een bilat met de minister
geagendeerd, waarin naast de RIV tevens aan de orde zouden moeten
komen:i

- e MIVD op openbare bijeenkomsten. Zou niet opportuun zijn i.v.m. lopende
parlementaire enquête Srebrenica. _

- P zal 19 september overleggen met̂ MM) (AIVD) over Tapshop.

4. Informatiemanagement
Geen punten.

5. Beraden
5.a. afdelingshoofdenoverleg Productie d.d. 18 september 2002:



5.a.1. n.a.v. bedrijfsvoeringsaspecten: verbouwing van de serverruimte zal in
totaal enkele weken duren.
5.a.2. n.a.v. 8, operationele zaken: D vraagt betrokken te worden bij beslissing
over het weekintsum. Dat sommige klanten (NAVO, krijgsmachtdelen) in het
gehouden klantonderzoek hebben aangegeven behoefte te hebben aan
andersoortige informatie, betekent niet op voorhand dat het weekintsum niet in
een behoefte voorziet (bijvoorbeeld voor defats en opperofficieren). Dit moet in
de overwegingen worden meegenomen.

5.b. afdelingshoofdenoverleg Bedrijfsvoering 5 september 2002:
5.b.1. n.a.v. punt 6 (CIU): het DB is van mening dat vulling van de CIU prioriteit
moet krijgen.

Lopende zaken
6.a. Lopende zaken DMIVD:
6.a.1. D geeft een korte mondelinge toelichting op zijn bezoek aan
4MHH}d.d.16 en 17 september (zie ook memo). Er zijn kansen voor
samenwerking

6.a.2. CVIN. Zie ook memo terugkoppeling CVIN. Ten aanzien van de
onderwerpen die aan de orde zouden moeten komen in de RIV0MHP

coördinator een opzet maken. Moet vervolgens door ons worden beoordeeld.
N.a.v. punt 4 memo: AlVD-medewerkers hebben bij HAAR "ongenoegen" geuit
over samenwerking. Bij CVIN bleek echter, n.a.v. MIVD-document over NRBC
wapens, dat reeds een AIVD notitie bestond die onbekend was bij MIVD.
Uitgangspunt van directie MIVD is positieve grondhouding t.a.v. samenwerking
met AIVD onder de voorwaarde van een wederzijdse inspanning hiertoe. P zou
(misschien aan de hand van een casus) hiertoe initiatief kunnen nemen i.s.m.
directeur Inlichtingen Buitenland AIVD.

6.b. Lopende Zaken Productie:
Geen specifieke punten.

6.c. Lopende Zaken Bedrijfsvoering.
6.C.1. Smoelenboek (memo 17 september 2002, DIS 200246415).
Onduidelijk is of ook recent nog beeldmateriaal van personen wordt ontvangen
en wordt gearchiveerd ( b.v. het recherche-informatieblad zoals genoemd in
punt 6 van het memo). Het memo wordt om die reden terugverwezen. Na
opheldering dient het memo te worden omgebouwd tot een nota voor de
politieke leiding. (N.B. de politieke leiding is middels een fiche voor de kleine
staf van 11 februari 2002 geïnformeerd over het bestaan van het project
beeldmateriaal en het aanwezig zijn van "op personen gerichte
fotoverzamelingen".)

6.C.2. Bezetting afdeling P&O.
Het DB stemt in met het voorstel van B zoals opgenomen in het memo
"bezetting afdeling P&O" onder voorwaarde:



a. dat de maatregel tijdig is (voor een periode van maximaal 3 jaar) en geen
voorschot mag zijn op een formatie-uitbreiding.

b. Het consulententeam meegaat met een eventuele uitplaatsing van AVI
c. De uitbreiding als bovenformatief wordt aangemerkt.

6.C.3. Onderzoek Algemene Rekenkamer.
Naar verluidt zou het onderzoek van de AR zich ten aanzien van de MIVD meer
toespitsen op de informatie-uitwisseling van en met de MIVD (in plaats van op
het eerder genoemde onderwerp informatie-veiligheid). Gelet op de bepalingen
van de Wiv stuit dit op (pricipiële) bezwaren. Eventuele verzoeken van AR
moeten kritisch en weloverwogen worden behandeld.

6.d. Lopende Zaken Strategische Projecten:
6.d.1. S zal de eindrapportage Implementatie Archivering Beeldmateriaal
rondzenden voor besluitvorming in het volgende DB.
6.d.2. S meldt dat samenwerking met̂ BJE nog niet vlot verloopt. Dit wordt
mede veroorzaakt doordat dê |j|H een afwachtende houding aannemen in
afwachting van lopende contacten met de AIVD. DefHB streeft wellicht een
grotere of structurelere^UBBBNamenwerking na, dan de praktische en
snelle samenwerking die de MIVD voor ogen staat.

7. Evenementenkalender
Wordt besproken.
Toevoegen: 14 oktober, bilat met minister
Toevoegen onder voorbehoud: 25 oktober CVIN
Schrappen: 15 november NISA
Controleren (Kab): overige data CVIN, overleg met MC.

8. Actiepuntenlijst
Actiepuntenlijst wordt niet besproken.

) 9. Rondvraag en sluiting.
Geen punten voor de rondvraag.



MINISTERIE VAN DEFENSIE

Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
Directieberaad

Verslag Directieberaad van
2 oktober 2002

Aanwezig:
Directeur
Hoofd Productie
Hoofd Bedrijfsvoering
Hoofd Strategische Projecten
Hoofd Kabinet
Secretaris

1. Opening
De vergadering wordt om 10.00 uur geopend. D heet de nieuwe secretaris'
welkom. Een vertegenwoordiger van het kabinet van de Directeur zal voortaan deelnemen
aan het Directieberaad. Daartoe wordt bij agendapunt "Lopende Zaken" de rubriek "Kabinet"
toegevoegd. Inhoudelijk gaat het hier om het signaleren, adequaat reageren en informeren
van overwegend politieke aangelegenheden zowel departementaal als interdepartementaal.

Verslag vorige vergadering
a. Punt 3 derde gedachtestreepje: als volgt lezen: Verbod MIVD op openbare

bijeenkomsten te spreken. Naar aanleiding van de ^HH^casus" draagt D het
kabinet op om alert te zijn op mogelijke publicitaire effecten van het verbod en
zonodig de minister en DV daarover tijdig te informeren. Actie Kabinet.

b. Punt 6c1. Notitie Smoelenboek. MIVD is nog steeds geabonneerd op bedoeld
periodiek. Het periodiek wordt thans geregistreerd. AJZ bereidt een nota voor terzake
de minister.

c. Punt 6c2a: "tijdig" wijzigen in "tijdelijk".



3. Mededelingen voorzitter
a. Onderzoek Rekenkamer

D heeft terzake metVMMHHl gesproken. Het onderzoek gaat door en richt zich niet
op informatie-uitwisseling maar op veiligheid. Er wordt een oriënterend gesprek
gehouden tussen MIVD en Rekenkamer over de reikwijdte van het onderzoek . B is
POC. Actie B.

b. Bezuinigingen. De voorgenomen korting van €5 miljoen op het MIVD-budget is van de
baan. D hecht eraan vaart te maken met het plan 2003: herschikking welke projecten
binnen het budget te realiseren zijn. Voorstel B terzake wordt over twee weken aan
het DB ter vaststelling aangeboden. Actie B.

c. Gesprek D met CDS over wijze van ondersteuning MIVD aan CDS. Met betrekking
tot de door CDS gewenste werkwijze met MIVD is afgesproken dat de MIVD adequate

\g levert ook aan D-NL Legerkorps en ook in de situatie van NL lead-
nation ISAF. RfëfotfbrftierelLzjQwd-etessott̂
HAJZ werkt daarnaast in voorgaand kader aan de aanpassing van het subtakenbesluit
en beziet het AO-defensie.

4. Informatiemanagement
a. 2-MB-crypto. 2MB-crypto apparatuur is geleverd. Alle verbindingen zijn eind 2002ge-

upgraded. Gestart wordt met de verbindingen van de detachementen en het
klantendomein.

b. Dossier koeling/stroomvoorziening. Alle offertes zijn binnen. Kosten circa €370.000.
Dossier gaat naar Febco voor vaststelling. Actie B.

c. Komend weekend wordt op de 9de etage begonnen met de verbouwing van de
cooling-units. Alle (computer)systemen worden korte tijd afgeschakeld. De risico's van
het uit- en aanschakelen van de systemen zijn onderkend en afgedekt.

J
5. Beraden

a. Verslag afdelingshoofdenvergadering productie van 25 september
Punt 7a: D meldt onderwerp in RIV.
Punt 11j: Exploitatiebeleid: algemene notie zaken niet onnodig ingewikkeld maken.
HAJZ toetst momenteel het rapport exploitatiebeleid.
Overigens staat in de mandaatregeling MIVD dat voor politiek gevoelige zaken D
ondertekent en voor het overige afdelingshoofden zijn gemandateerd. P heeft
vooralsnog gekozen voor de "voor deze-constructie": Hoofd van de Hoofdafdeling
Productie, voor deze. Het exploitatiebeleid wordt t.z.t. aan het DB ter behandeling
aangeboden. Actie P.

b. Verslag afdelingshoofdenvergadering bedrijfsvoering: niet gehouden.



c. Overige beraden.
(1) Invulling taakstelling defensie (bezuinigingen). Er is een akkoord tussen CDS en

bevelhebbers over invulling taakstelling: nl. het opheffen van de
krijgsmachtdeelstaven en het formeren van één centrale staf. Verdere
maatregelen zijn: het schrappen van 2000 functies in vier jaar; maatregelen op
operationeel gebied en een aantal tijdelijke maatregelen. De eventuele
(bezuinigings)gevolgen voor de MIVD in het latere traject, 2004 en verder, scherp
volgen. Actie B, In het PB van 7 oktober a.s. wordt een principebeslissing op
hoofdlijnen over de taakstelling genomen.

(2) Vredesoperaties. Hier doet zich een geldprobleem voor dat gevolgen heeft voor
het aantal en de frequentie van uit te voeren vredesoperaties. Hierover bestaat
een spanningsveld tussen Buza (veel operaties) en Defensie (beperkt aantal
operaties).

(3) DTO/NAFIN. Een besluit over uitbesteding DTO/NAFIN is uitgesteld. Eerst wordt
een studie uitgevoerd door Cdt DICO en DGF&C. Vervolgens besluitvorming.

(4) EVDB. SCIPS en DAB stellen een gezamenlijke notitie op over de besteding van
EVDB-gelden. Opties om geld aan te besteden: (eerste stap) satelliet-
interpretatie, NBC kennis- en opleidingscentrum. In de gaten houden welke
praktische stappen hieruit voor de MIVD kunnen voortvloeien. Actie S.

6. Lopende zaken
a. DMIVD

BezoekÉBfc D content over acties HBRB terzake (verslag en informeren politieke
leiding), verzoekt P complimenten over te brengen aan HBRB. Actie P.

b. Productie
(1) Memorandum terugkoppeling krijgsmachtdeeloverleg op 240902. D vraagt wat

wordt bedoeld met "Informatieuitwisseling met de KMAR is voor verbetering
vatbaar". De KMAR heeft twee hoedanigheden t.w. opsporingsdienst en
organisatiedeel van defensie. Actie P: ophelderen wat hier wordt bedoeld.

(2) Gesprek P met PHAIVD over tappen. Standpunt MIVD terzake is aansluiten bij
AIVD hetgeen door PHAIVD werd onderschreven. Mogelijkheden worden verder
uitgewerkt door 4flHMMMlM0) Deze activiteiten moeten strikt worden
gevolgd om te voorkomen dat in een vroeg stadium op laag niveau bepaalde
(ongewenste) posities worden ingenomen. D dringt aan op frequent rapporteren
over deze kwestie aan het DB. Actie P.

(3) Bezoek P aan detachement Oost. Het ontbreken van adequate
informatieuitwisseling (centraal niveau-detachement) en het ontbreken van
adequate aansturing van ACIV/BCI worden als tekortkomingen ervaren.
Maatregelen ter verbetering zullen worden genomen. Actie P.



(4) IVD 2003. Het proces IVD 2003 ligt op schema. Tijdschema: eind oktober is de
IVD 2003 in concept gereed; 30 oktober behandeling in ICOSCO; daarna COCB en
vaststelling minister (eind 2002/begin 2003).

(5) E-taak. Concept aanwijzingsbesluit E-taak is/wordt besproken met BZ en AZ
vervolgens aan betreffende ministers aangeboden. In de geheime bijlage bij het
besluit zijn vijf herkenbare militaire onderwerpen opgenomen.

(6) Kontakten met voormalig Oostbloklanden. In NAVO is de optie "sponsorland"
geopperd; dit betekent het zorgen voor een adequate introductie in "intelligence-
land" door het "adoptieland". S meldt dat SCIPS nog geen standpunt terzake heeft
ingenomen. S houdt vinger aan de pols bij DS/SCIPS. Vraag is of het nuttig is om
als MIVD als sponsorland op te treden en zo ja met welk land (keuze uit zeven
landen). Actie P en S.

~\) Voort rapporteert P kort over een aantal internationale bezoeken en
aangelegenheden (zoals^HM))- V.w.b. fH^ stelt P voor een tegenbezoek te
laten plaatsvinden in november in bijzijn van wederzijdse analisten. Vz gaat
hiermee accoord.

c. Bedrijfsvoering
Video MIVD d.d. 27 september 2002.
B geeft uitleg op het Intern Memorandum. Besloten is om scenario 1 uit te voeren
omdat de taakstelling van de MIVD in dit scenario in brede zin wordt behandeld. S doet
de suggestie om te onderwerp Veiligheid beter voor het voetlicht te krijgen.

d. Strategische Projecten
(1) Eindrapportage Implementatie Archivering Beeldmateriaal MIVD d.d. 25 september

B stelt voor overleg met CAS over het in beeld brengen van
(beeld/archiefmateriaal), de inspanningen die hiervoor moeten worden gepleegd en
over de kosten die hieraan verbonden zijn.
Stelt voorts de volgende maatregelen op korte termijn voor: project in lijn oppakken
(beschrijving procedures beeldmateriaal door BDI/AIM/MCM: vervolgens keuze
van een BRS (AIM projectmatig uitwerken en CAS benaderen).

(2) Opmerkingen D. Stelt vast dat de eindsituatie in het rapport is beschreven.
Constateert dat er nu een actueel probleem is i.c. het niet registreren van al het
binnenkomende beeldmateriaal. Dus eerst dit probleem oplossen (het afdekken van
de voorkant) en gaandeweg toewerken naar de situatie zoals beschreven in het
rapport. Als volgt is besloten:

het rapport is vastgesteld;
actuele problematiek onder beheer krijgen. Projectmatige aanpak, project
t.z.t. voor goedkeuring aanbieden aan FEB/CO/DFZ. Financiële grens
stellen aan het project. Actie B;



CAS: S kontakt de CAS over:
- bereidheid uitvoeren inventarisatie enz;
- inspanningen die nodig zijn om tot bestaande beelmateriaal bij de MIVD te

inventariseren/registreren (globale slag maken om risicomateriaal te
inventariseren);

- kosten;
- discussie/overleg over substituten van beeldmateriaal. Actie S.

e. Kabinet
14 oktober Bilat met MinDef. D geeft onderwerpen aan die tijdens Bilat aan de orde zullen
komen. D stelt fiches terzake op. Actie D.

7. Evenementenkalender
Aanvullen met 22 oktober, l.h.k.v. de attache-week zal P (met LTZ1 flHP

\g zijn bij het onderwerp 'Briefing attache's'.
J 25 oktober CVIN vervalt.

8. Aktiepuntenlijst
Actiepuntenlijst wordt op hoofdlijnen besproken. De actiepunten 2202 en 3202
Zijn afgevoerd.

9. Rondvraag en sluiting
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
Verder niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering om 11.45
uur gesloten.



MINISTERIE VAN DEFENSIE

Militaire Inlichtingendienst
Directieberaad

Verslag Directieberaad van
9 oktober 2002

Aanwezig:
Directeur

) Hoofd Productie
Hoofd Bedrijfsvoering
Hoofd Strategische Projecten
Hoofd Kabinet
Secretaris

1. Opening
De vergadering wordt om 10.30 uur geopend.

2. Verslag vorige vergadering
a. Punt 3 C: nadere toelichting: vooruitlopend op aanpassingen van hetsubtakenbesluit

en het A)/Defensie wordt alvast terzake gewerkt. De zin beginnend met "Hiervoor"
doorhalen.

b. Punt 6(b)5: als volgt te lezen: in het concept aanwijzingsbesluit zijn vijf militaire
herkenbare onderwerpen gedefinieerd. In de geheime bijlage is een toelichting op
deze onderwerpen opgenomen. '*

c. Punt 6d: tekst doorhalen; tekst punt 2 van het verslag afdelingsoverleg
bedrijfsvoering nr 34/2002 dient hier te worden ingelast.

Het verslag wordt vastgesteld.

3. Mededelingen voorzitter
a. RIVQ/overlijden prins Claus. De vergadering van de RIV op 15 oktober a.s. gaat

door.

4. Informatiemanagement
Geen mededelingen.

J



5. Beraden
a. Verslag afdelingshoofdenvergadering productie van 2 oktober

Punt 3, eerste gedachtestreepje: "op termijn": dient niet te
doorlooptijd.
Punt 4: Bezoek HACIV en HAHM aan^Hlis op 26 oktober a.s.

b. Verslag afdelingshoofdenvergadering bedrijfsvoering van 3 oktober
Geen opmerkingen.

c. Overige beraden.
Geen opmerkingen.

6. Lopende zaken
a. DMIVD

(1) Gesprek minister-D.

leiden tot een lange

b.

c.

(2) Beveiligiiïgs-4-daagse. Op 12 november a.s. wordt bij de CO gestart met de
beveiligingsvierdaagse waarbij het DB/MIVD aanwezig is. HACIV houdt een
voordracht.

(3) Overlijden hr 4HB P&O neemt kontakt met familie op. D schrijft brief aan
familie.

Productie.
(1) Rapport Exploitatiebeleid. Het rapport is vastgesteld. De vervolgacties zijn: 1.

Vastleggen/toetsen van de wettelijke voorwaarden (beleidskader) van
gegevensverstrekking; ook aandacht voor het vaststellen onder welke
omstandigheden niet wordt geëxploiteerd; 2. Het ontrafelen/onderscheid maken
van de onderwerpen gegevensverstrekking en technische samenwerking waarvoor
in de Wiv verschillende regimes gelden; 3. De procesgang en organisatie van
gegevensverstrekking binnen de dienst in kaart brengen. Actie P.

(2) Evaluatie Wiv-implementatie MIVD. Evaluatie wordt op vrijdag, 11 oktober
besproken.

(3) Bezoek^HHHfl̂  Memo ter kennisneming.
Bedrijfsvoering.
(1J Rekenkamer. Rekenkamer houdt in oktober/november een vooronderzoek bij

MIVD om vast te stellen of een onderzoek bij de MIVD de facto zal worden
ingesteld. Indien de Rekenkamer daartoe besluit, zal dit onderzoek naar
verwachting medio 2003 plaatsvinden. Het onderzoek richt zich op bedrijfsvoering
in brede zin bij de MIVD. Tijdsfasering onderzoek: maart 2003 onderzoeksopzet;
medio 2003 onderzoek en rapportage. Voorbereidingsaktiviteiten door B: gesprek
met AIVD (daar heeft reeds een dergelijk onderzoe^laatsgevonden'); precies
vastleggen op welke wijze met gegevensverstrekking wordt omgegaan; formele
afspraken maken met Rekenkamer (zoals afgerond veiligheidsonderzoek naar
onderzoekers, enz); bewindslieden schriftelijk informeren over resultaat verkennend
gesprek met Rekenkamer.

Stg Confidentieel



Kabinet
(1) Memo Nabespreking CVIN met secretaris CVIN. Er worden thans door de MIVD

geen stukken aangeleverd in kader brainstorm E-taak. Secretaris CVIN terzake
geïnformeerd.

(2) Memo Activiteiten MIVD i.v.m. bezoekenminister/VCD/TK. Besloten is tot eeneen
pro-actieve houding terzake. Kabinet doet op basis van agenda's
bewindslieden/Cie TK voorstellen aan D

(3) Kamervragen defensiebegroting. Kabinet coördineert en is POC.
(4) Plenair debat TK begroting defensie (3-5 december). B is POC.

7. Evenementenkalender
1 7 oktober vervalt̂ J^
Aanvullen met 30 oktober̂ U|̂ vergadering (D)
12 november Beveiligingsvierdaagse

8. Aktiepuntenlijst
Actiepuntenlijst is niet besproken.

9. Rondvraag en sluiting
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
Verder niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering om
12.30 uur gesloten.



MINISTERIE VAN DEFENSIE

Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
Directieberaad

Verslag Directieberaad van
23 oktober 2002

3 Aanwezig:
Directeur
Hoofd Productie
Hoofd Bedrijfsvoering
Hoofd Strategische Projecten
Hoofd Kabinet
Secretaris

1. Opening
De vergadering wordt om 10.00 uur geopend.

2. Verslag vorige vergadering
Verslag wordt vastgesteld.

3. Mededelingen voorzitter
J Besloten wordt om agendapunt 4 (INFORMATIEMANAGEMENT) permanent af te voeren.

Zonodig zal B mededelingen op het gebied van informatiemanagement opvoeren bij
agendapunt 6 (LOPENDE ZAKEN).

4. Beraden

a. Verslag afdelingshoofdenvergadering Productie van 2 oktober
Pag. 2, pt 4 (exploitatiebeleid); de besluitvorming is hier niet helemaal juist
geformuleerd. Een correctere omschrijving is te vinden in het DB-verslag.

b. Verslag afdelingshoofdenvergadering Bedrijfsvoering van 3 oktober
Geen bijzonderheden.

c. Politiek Beraad
De val van het kabinet lijkt geen gevolgen te hebben voor de uitvoeringen van de



bezuinigingen. Ook reorganisatie van de staven gaat door.

Er wordt een Joint Defense Plan opgesteld (waarin de strategische visie van CDS is
verwoord ) als uitgangspunt voor 2003. Voorlopig geen direkte gevolgen voor de MIVD.

DC - DTO heeft een open brief geschreven, waarin wordt beweerd dat door privatisering
van DTO de veiligheid te grabbel wordt gegooid.

5. Lopende zaken

a. DMIVD
0) RIV 151002. D geeft korte terugkoppeling. Bij HAAR is een vraag uitgezet over
beperkingen Al Hussein raket.
(2) Verbindingsinlichtingen en de Wiv 2002. Het DB heeft inhoudelijk geen

commentaar. Besloten wordt tot instelling van een werkgroep o. l. v. B die over 4
weken een blauwdruk zal produceren hoe activiteiten moeten worden ingepast in
de Wet.

(3) Brief MC (DIS2002018380) inzake sollicitatieprocedure functie regio RB3. B zoekt
feiten uit en neemt contact op metvz MC. D onderstreept het belang van goede
communicatie met de MC. Aktie B.

(4) Beveiligingsovereenkomst NATCO. Datum volgend gesprek 18 november.
Huidige afspraken lopen door totdat overeenstemming is bereikt over verdeling
van de kosten. Actie B.

(5) Klach1ÉHBMp|fr inzake compensatieverlof. Standpunt MIVD bijna rond (deel

(6) Strategische visie ACIV. P heeft 25 oktober bespreking met̂ MHB
(7) Budget 2003 en plannen. AVI projecten besproken in onderling overleg P en B.

Er komt prioriteitstelling met alternatieven. Niet-AVI projecten worden nog
uitgewerkt door B. Actie B.

(8) Advisering aan IND. IND heeft advies van MIVD zonder overleg in een juridische
procedure ingebracht. P zoekt stand van zaken uit. In de toekomst moet de MIVD
beter aangeven onder welke voorwaarden wordt geadviseerd. Actie P en HJZ

b. Productie
Werkgroep JOC (J2 functie). SCO/DS ontwerpt blauwdruk Joint Operation Center.
Daarin wordt ook de J2-functie beschreven. Binnen de MIVD is de werkgroep JOC/J2
actief met beschrijving processen (voor 1 december). Uiteindelijke besluitvorming
wordt verwacht voor maart 2003.

c. Bedrijfsvoering
Algemene Rekenkamer. Onderzoek AR valt voor de MIVD op een verkeerd moment.
D heeft Minister verzocht het AR onderzoek uit te stellen tot 2004. Gelet op recente
invoering Wiv en te verwachten onderzoek van de Commissie van Toezicht. B heeft
informatie ingewonnen bij AIVD over soortgelijk onderzoek. Conclusie: het verdient
aanbeveling afspraken met AR op papier te zetten.



d. Strategische projecten
(op uitnodiging vindt plaats op 30

oktober. S a m e n w e r k i n g m e t o o r MIVD met name van belang voor IMINT en
toegang totf|BP. In kader EVDB zijn gelden beschikbaar voor satellietwaarneming.
S zal laatste stand van zaken oplijnen. Kab zal reactie Minister op nota navragen.
Voorbespreking op 29 oktober. Na bijeenkomst terugkoppeling op CDS. Actie: S.

e. Kabinet.
Systematiek jaarverslag. Memo geaccordeerd met dien verstande dat het te vormen
redactieteam zich in eerste instantie vooral moet richten op het maken van een
raamwerk voor het jaarverslag. De bijdragen moeten zoveel mogelijk worden
geproduceerd door de verschillende teams. BZ dient wel betrokken te worden maar
niet zodanig dat het eigen karakter van het jaarverslag daardoorwordt aangetast. Kab
zal met P overleggen over de samnstelling van het redactieteam. Actie: kabinet.

Vragen VCD inzake begroting 2003. Heden zullen antwoorden ter goedkeuring aan de
Minister worden aangeboden. Twee vragen hebben betrekking op MIVD (verdeling
van taken terrorismebestrijding tussen AIVD / MIVD en bezuinigingen op MIVD).

6. Evenementenkalender
Aanvullen met 1 1 november ISAF (P).

7. Aktiepuntenlijst
De aktiepuntenlijst wordt niet behandeld.

8. Rondvraag en sluiting
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
Verder niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering om 1 1 .30 uur gesloten.



MINISTERIE VAN DEFENSIE

Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
Directieberaad

Verslag Directieberaad van
6 november 2002

Aanwezig:
Directeur

Hoofd Productie
Hoofd Bedrijfsvoering
Hoofd Strategische Projecten
Hoofd Kabinet
Secretaris

1. Opening
De vergadering wordt om 10.00 uur geopend.

2. Verslag vorige vergadering
Pag. 1 punt 4.a. "DB-verslag" wijzigen in "B-verslag".
Het verslag wordt met inachtneming van deze wijziging vastgesteld.

3. Mededelingen voorzitter
a. Op 8 november zal de Ministerraad een besluit nemen over de bezuinigingen op

Defensie.
b. ISAF-3. De MR heeft een besluit genomen over deelname van Nederland. De

bekendmaking wordt aangehouden totdat ook in Duitsland een beslissing is genomen.

4. Beraden

a. Verslag afdelingshoofdenvergadering Bedrijfsvoering van 31 oktober
Biz. 2, punt 5: in de volgende Ingelicht zal een interview verschijnen met de nieuwe
Directeur.



Blz. 2, punt 9. Kerstverlof. Het DB besluit dat voor MIVD geldt dat minimale bezetting
voldoende is.
Blz. 2, punt 13. Begrotingsaanschrijving. P zal hedenmiddag onderwerp in de
afdelingshoofden-vergaderingen mededelen.

b. Politiek Beraad:
(1) DTO blijft tot 2005 bij Defensie. Dit kan gevolgen hebben voor de huisvesting in

gebouw 32. *WBBI
(2) KL en Klu zitten ruim boven de begrotingssterkte. Aantal initiële vh-onderzoeken

zal minder worden.
COCB:
(3) Strategische visie CDS is besproken. Er komt een nieuwe versie S heeft opzet

gemaakt voor commentaar. P en D zullen deze week hier nog hun blik op werpen
en beslissen op welke wijze commentaar moet worden aangeboden.

(4) Studie "Hoge ogen" is besproken. Er is ingestemd met de aanbevelingen die
zullen worden overgenomen in de EDVB-brief.

(5) ISAF-3. Aandacht wordt gevraagd voor het proces over overname van
commando. TU zou liefst zo spoedig mogelijk beginnen met overdracht. Door NL
wordt uitgegaan van overname in maart 2003.

5. Lopende zaken

a. DMIVD
(1) Bijzondere bevoegdheden: Op 5 november jl. is er overleg geweest met SG en

DJZ. D heeft toegezegd te zullen bezien of de activiteiten van AVI wel plaats
vinden onder juiste noemer. Door betere omschrijving van de activiteit (interceptie
/ search / selectie) kan de hoeveelheid lastgevingen worden terug gebracht, SG
ging hiermee akkoord.
Satellietinterceptie. D heeft gevraagd om projectleider. Ook DFE2 en DJZ dienen
te worden betrokken. SG ging ook hiermee akkoord. D heeft gesteld werkwijze na
te streven waarbij AVI zo beperkt mogelijk wordt ontvlochten (alleen bestuurlijk)
om problemen zo veel mogelijk te voorkomen.

(2) Kenniscentrum NBC
Stuk in GB behandeld. Tekst bevat nog onduidelijkheden over rol van
kenniscentrum en verhouding met MIVD. Commentaar is ingeleverd bij
projectleider. Zal vervolgens worden behandeld in COCB. D vraagt aandacht voor
laatste versie (formulering van taken en verantwoordelijkheden).

(3) D heeft met de SG gesproken over het motorclubonderzoek. Besloten is om
dezelfde benadering te kiezen als die van rechts-extremisme.

(4)̂ HB .̂ D vraagt zich af wat er in Nederland (bij BDL) gebeurt na het lezen van
de rapportages van NIPOC m.b.t. de vrouwenproblematiek. P zal dit uitzoeken. P
aktie.

(5) NIC-Kaboel. Er is net geroteert. Goede bevindingen.
(6) Irak. Team Irak moet attent zijn op vraag welk standpunt nemen wij (NL) in

wanneer Amerikaans verzoek komt om verzoek tot deelname.
(7) NAVO-top Praag. Accountmanager zal oplijnen met DAB.

J



(8) ISAF3 en BICES. Status op dit moment niet duidelijk. Mogelijk problemen met
sat.link. P zal wachten op bevindingen var

Productie
(1) ISAF-3. P meldt de stand van zaken. Nationale afstemming verloopt goed. GE

heeft zaak nog niet helemaal op orde. Vervolg: afstemming BND.
(2) Proces oprichting J2/JOC verloopt moeizaam. Onduidelijkheid over invulling J2-

functie. Het DCBC wil aparte J2 cel, MIVD houdt vast aan uitgangspunt dat J2
functie vanuit MIVD wordt ingevuld. Er zijn twee werkgroepen actief (intern MIVD
en Defensie-werkgroep) Voor 011202 moet de processbeschrijving intern MIVD
gereed zijn.

(3) CIU. P meldt problemen met personele bezetting (cit1/cit 2) en vraagt om ruime
steun van P&O. B heeft geen melding gekregen van bezettingsproblemen.
Afgesproken wordt dat B en P met elkaar de problematiek in kaart zullen brengen.
Als een vullingsprobleem bestaat moet de kmd-en worden gevraagd een aantal
operationele intel. functionarissen te verplaatsen naar MIVD.

(4) Macedonië / Task Force FOX. P geeft stand van zaken.
(5) IVD-2003. Inmiddels aangeboden aan het ICOSCO met silence procedure tot 13

november. Wordt 24 november in COCB behandeld.
(6)^0^reis, Op 13 mei zal verslag worden aangeboden aan het DB. (Verslag

HACIV/HAHM aanflH /̂olgt eveneens later).

c. Bedrijfsvoering
(1) Roosterwijzigingen. Betreffend personeel zal deze week een brief ontvangen

m. b. t. dit onderwerp.
(2) Begrotingsrealisatie. 100% lijkt te worden gehaald. Per project wordt bekeken of

extra geld kan worden teruggehaald.

d. Strategjscheprojecten
(^^jjjjfjjj^ove\-\eg. DB accoord met notitie. De kern is: wat zijn de interne

vervolgstappen ter voorbereiding van de besprekingen in werkgroepen. P zal
e. e. a. bespreken met afdelingen. Aan de hand daarvan lijstje met mogelijkheden
opstellen. Voor structurele samenwerking moet voorshands gedacht worden aan
IMINT en OSINT.

(2) Sattelietwaarneming. Het DB besluit dat MIVD het voortouw moet nemen bij de
vorming van een Defensie-werkgroep (DGPM / HCZ-DS / DAB / MIVD) die moet
onderzoeken hoe de beschikbare gelden tot besteding moeten worden gebracht.
Daarbij is samenwerking '^Êjjjfjfffj^ uitgangspunt . Binnen MIVD zullen P,
S, HAAR en vertegenwoorcfigersvanlMINT en AIM een plan van aanpak maken
voor de invulling van de 1e tranche. Uitgangspunten daarbij zijn het rapport Hoge
Ogen, beschikbare budget, samenwerking met^K^en gebruik van bestaande
capaciteit. Aktie: S.

(3) Audit vervoersproblematiek
Document wordt besproken. Het PB is van mening dat een audit op dit punt weinig
zinvol is. Besloten wordt dat B en S gezamenlijk wenselijkheid van audit nogmaals
onderzoeken.

(4) Up-date onderwerpen operational audit. B en P willen dit in onderling overleg
bespreken met S. P stelt voor dat dit onderwerp in lijn wordt besproken en daarna

J



ter goedkeuring en vastlegging aan het DB wordt voorgelegd. D stelt voor
onderwerpen met "opleidingswaarde" de meeste en AVI-onderwerpen voorlopig
de minste prioriteit te geven.

e. Kabinet.
(D

verzoek
DV heeft namens SG gevraagd om assistentie bij inzage
"* (NRC)inJ

(2) Agenda CVIN omvat: nabespreking RIV en buitenlandtaak. MIVD zal document
inbrengen over "buitenlandbeleid Rusland" Wordt doorgegeven aan AZ. Tevens
zal notitie worden opgesteld over het gas dat gebruikt is in het theater in Moskou.
Aktie P.

6. Evenementenkalender
Aanvullen met 21 en 22 novembeî m^ (P).
D verzoekt Kab na te gaan of reisschema bekend is voor 2003, evenzo data voor het
CVIN en RIV.

7. Aktiepuntenlijst
De aktiepuntenlijst wordt behandeld en de punten
001/02
012/02
020/02
025/02 worden afgevoerd.

8. Rondvraag en sluiting
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
Verder niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering om 12.10 uur gesloten.



MINISTERIE VAN DEFENSIE

Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
Directieberaad

Verslag Directieberaad van
13 november 2002

) Aanwezig:
Directeur

Hoofd Productie
Hoofd Bedrijfsvoering
Hoofd Strategische Projecten
Hoofd Kabinet tvs secretaris

1. Opening
De vergadering wordt om 10.00 uur geopend.

2. Verslag vorige vergadering
a. Punt 4b(5) ISAF 3. Strekking van opmerking is geweest dat rekening moet worden

gehouden met (op redelijk korte termijn) uitzending van HQ GE/NL Corps inclusief de
benodigde inlichtingenstructuur i.v.m. overname commando ISAF.

b. Punt 5a (2) Kenniscentrum NBC. Onderwerp is niet in GB behandeld. D heeft wel
ongenoegen geuit over de vage tekst en de moeizame wijze waarop wijzigingen in
het document tot stand (kunnen) komen. Concept 11 wordt alvorens behandeling in
het COCB (waarvoor DMIVD zal worden uitgenodigd), eerst aan MIVD voor
commentaar voorgelegd.

c. Punt 5a (8) ISAF3 en BICES. Nader: Acht systemen worden in de operationele area
gerealiseerd. Verdeling van de systemen (ook kostentechnisch) 4 GE en 4 NL. Alle
generieke modaliteiten van de acht systemen inzake BICES zijn gereed; de
specialistische modaliteiten worden nog op specialistenniveau besproken (inclusief
onderwerp satelliet verbinding). MIVD informeert BICES-agency terzake inclusief de
opvattingen van het DCBC terzake. Aktie P.

d. Punt 5b(3) CIU. Indien nu reeds kan worden vastgesteld dat een volledige
(personele bezetting) niet wordt bereikt bij invoering van het nieuwe



rooster, dient zulks te worden gemeld aan de MC. Helderheid over deze kwestie in
volgend DB. Aktie B en P.

e. Punt 5b(5) IVD-2003. Nader: IVD 2003 wordt op 19 november aangeboden aan het
COCB. P vertegenwoordigt MIVD bij behandeling van de IVD in het COCB op 25
november.

f. Punt 5d(3) Audit Vervoersproblematiek. Nader: Febco voert onderzoek terzake uit.
Senior projectleider ASP (UB23' net onderzoeksteam van Febco binnen MIVD
begeleiden.

Het verslag wordt, met inachtneming van bovengestelde amendementen, vastgesteld.

3. Mededelingen voorzitter
a. Gesprek met minister op 13 november. Onderwerpen die aan de orde zijn geweest,

zijn:
(1) Onderzoek Rekenkamer bij MIVD.|

(2) Internationale samenwerking op het gebied van VI

(3) Nationale Verbinaingsinlichtingen organisatie.

(4) Inlichtingentaak buitenland.

Stg Confidentieel



b. UitvoerincH^roiect^ationale Vl-organisatie. DGFC isaccoord met het aantrekken van
een PL̂ IMHMfe voor dit prQjectPLwerkt onder verantwoordelijkheid van
DGFC; inhuur door PZCO. D kontakt̂ MMHfe

c. Bezuinigingen. Voor inhoud onderwerp wordt verwezen naar punt 1 van het
Bedrijfsvoeringsverslag nr 38/2002 van 7 november. Nader gesprek B met Febco
vindt plaats op 20 november.

4. Beraden
a. Verslag Productie van 6 november ^^^^

(1) Punt 4 laatste gedachtestreepje,^MMfcoverleg, nader: op 19 november komt
MIVD werkgroep bijeen voor uitwerken opties op de gebieden opleiding, OSINT
en IMINT. T.a.v. OSINT gaat het om het uitwerken van de opties wel of geen
gezamenlijk OSINT kenniscentrum (consequenties en voorwaarden). T.a.v. IMINT
gaat het om het uitwerken van de opties wel of niet (wenselijk en mogelijk)
aansluiten bij flMBfe Onderzocht dient te worden welk materiaal wordt

~"\, is dat nuttig en bruikbaar voor MIVD en onder welke voorwaarden
kunnen we dat krijgen. Voorts is/wordt een stuurgroep ingesteld o.l.v. S.

(2) Punt 11 laatste gedachtestreepje, HACIV, P heldert het gestelde terzake op en
rapporteert aan D.

b. Verslag Bedrijfsvoering van 7 november
(1) Punt 4: Reorganisatie AVI. D is niet gelukkig met bespreking van het onderwerp

en de registratie daarvan in het verslag omdat er nog geen definitief besluit is
genomen en het betrokken personeel en de MC (formeel) nog niet zijn
geïnformeerd.

(3) Punt 10, Midden Management Training. Het gestelde over het
voorlichtingsaspect leidt tot de volgende afspraken: 1. Onderwerp beperken tot
vredesoperaties; 2. Periodiek (lage frequentie); 3. Kort verhaal; 4. Geen
werkstructuren doorkruisen. Indien nadrukkelijk behoefte is aan dergelijke
informatie, deze via Intranet te verspreiden. Actie P en B structureren informatie-
uitwisseling.

c. Overige beraden.
Geen mededelingen.

5. Lopende zaken
a. DMIVD
Geen mededelingen.
b. Productie.

(1) Verslag bezoeMH||Ater kennisneming.
(2) Verslag bezoek^H^ ter kennisneming.
(3) BICES. Binnenkort vindt een afstemmingsvergadering in Den Haag plaats tussen

4fcen NL intelligence functionarissen. Alle aspecten/elementen van de intelligence
structuur zullen daar worden besproken.

(4) Appreciatie Dubai. MIVD zal ten behoeve van de KM een intel/veiligheids
appreciatie opstellen over Dubai omdat de Hrms van Nes komend weekend binnen
zal lopen in Dubai.

(5) Aanwijzing buitenlandtaak. Aanwijzing ligt voor commentaar voor bij Buza. Buza
heeft nog niet gereageerd. Actie P stand van zaken nagaan.



c. Bedrijfsvoering
(1) Informatiebeveiliging naar aanleiding van A&K. Risico's informatie beveiliging n.a.v.

uitgevoerde A&K zijn geïnventariseerd. Gestart is met implementatie VIR.
Procedures terzake zijn opgesteld. De beveiliging van de techniek (zoals DONAR)
is geïmplementeerd. Laptops zijn alle einde 2002 adequaat beveiligd. In het
beveiligingstraject blijft de mens het grootste veiligheidsrisico.

(2) Huisvesting gebouw 32. De 10de etage van gebouw 32 komt definitief vrij op 1 april
2003. DFZ bereidt in de tussentijd het bestek voor zodat op 1 april gestart kan
worden met de naar verwachting drie maanden durende
verbouwingswerkzaamheden conform de MIVD-norm.

(3) Differentiatie in beloning. Een bedrag van E 39000,- is over. Besloten is het bedrag
aan te wenden voor Kerstcadeaubonnen voor het MIVD-personeel. P heeft geen
difbel budget; B komt met voorstel voor budget t. b. v. P,

(4) Kwartaalverslag. B reikt verslag derde kwartaal bedrijfsvoering ter vergadering uit.
Onderwerp wordt geagendeerd voor e. v. DB.

(5) Begroting 2003. Op 27 november presenteert B in overleg met P een voorstel
m.b.t. de planning van AVI-projecten in het kader van de begroting 2003/APB
2004-2009. Voor de toedeling van de exploitatiebudgetten binnen de MIVD is iets
meer tijd benodigd.

(6) Overleg met Natco over facilitaire aangelegenheden.

Op 1 8 april vindt afrondend overleg terzake plaats tussen B en Natco.
d. Strategische Projecten

(1) Agenda EU-meeting is binnen: 25 november diner en 26 november vergadering.
(2) Ministerieel Benelux-overleg. Op 11 november jl. heeft ministerieel Benelux-overleg

in Luxemburg plaatsgevonden. Eén van de overlegpunten was een mogelijke
samenwerking op inlichtingengebied. P neemt aktie om nadere informatie terzake
te verkrijgen.

. Kabinet.
Geen bijzonderheden.

6. E6. Evenementenkalender
Geen bijzonderheden

7. Actiepuntenlijst
Niet behandeld.

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

9. Sluiting
Vergadering gesloten om 11.45 uur.



MINISTERIE VAN DEFENSIE

Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
Directieberaad

Verslag Directieberaad van
20 november 2002

) Aanwezig:
Directeur

Hoofd Productie
Hoofd Bedrijfsvoering
Hoofd Strategische Projecten
Hoofd Kabinet
Secretaris

1. Opening
De vergadering wordt om 10.00 uur geopend.

2. Verslag vorige vergadering
Het verslag is vastgesteld.
Nader naar aanleiding van het verslag:

a. Punt 2b, COCB, Nader: Geagendeerde onderwerpen COCB van 2 december: 1. IVD
2003, 2. Kenniscentrum NBC en 3. Strategische visie CDS. P vertegenwoordigt
M IVD voor de eerste twee onderwerpen. Vertegenwoordiging voor derde onderwerp
wordt nader vastgesteld.

b. Punt 2d: nader: er zijn geen belemmeringen om het rooster CIU per 9 december 2002
in te voeren hetgeen dan ook wordt gerealiseerd.

c. Punt 3a (4) Het vervolgtraject is dat D behoefte heeft aangegeven aan SG nader
overleg te willen met SG, CDS en DJZ. Knel- c.q. vraagpunten in dit kader zijn: 1.
Wat is de definitie van de inlichtingen behoefte op nationaal niveau alsmede de
opvatting van de Coördinator terzake; 2. De consequenties voor de politieke
verantwoordelijkheid minister; 3. De betekenis voor de taakstelling van de dienst; 4.
De behoeftestelling van de CDS.



3. Mededelingen voorzitter
a. Satelliet interceptie. Onderwerp is afgerond. Coördinator heeft de drie betrokken

bewindslieden schriftelijk geïnformeerd. Beoogd projectleider flHHMfe heeft
afgehaakt. Er wordt naar een alternatief gezocht.

b. Budget 2003. Febco heeft een korting van E 6 mij aangezegd op budget 2003. B voert
initiële gesprekken terzake met Febco. Uitgangspunt is vasthouden aan de nul-lijn. B
geeft toelichting op de interne consequenties als wordt vastgehouden aan de
voorgenomen korting op het budget.

4. Beraden
a. Verslag Productie van 13 november

Geen opmerkingen.
b. Verslag Bedrijfsvoering van 14 november

•-\n opmerkingen.
^ c. Overige beraden.

Geen mededelingen.

5. Lopende zaken
a. DMIVD
(1) Terugkoppeling CVIN van 15 november. Punt 4, kamerbrief OVSE is aan D verstrekt.

Punt 5, Irak, Volgende week vindt afstemming met AIVD plaats over het verrichten
van eventuele, gezamelijke inspanningen. Punt 6, buitenlandtaak, P wacht nog op
commentaar Buza, daarna overleg met AIVD.

b. Productie.
(1) MP bezoekt 7/8 december Manas en Kaboel. Kabinet vraagt informatiebehoefte bij

AZ na en informeert P.
(2) (2) ISAF3. Naar verwachting wordt het tijdstip van overname van het commando

versneld. PCDS en Duitse collega overleggen over een oplossing van de invulling
van het tijdgat enz.

(3) Op 27 november vindt afstemming (inhoudelijk en Bices) GE/NL Corps met Shape
plaats in Bonn over NAVO-ondersteuning.

J (4) Formatie- en gereedstellingsopdracht ISAF3 is ontvangen. Relevante maatregelen
zijn getroffen.

(5) Verslag bilateraalgesprekfBMHBJ: ter kennisneming. ^^^
(6) Verslag bezoek tife: ter kennisneming. Over de situatie 4Mfcvindt nog een

interne, nadere gespreksronde plaats met Qgjjjjjjgjj^^ p HACIV, HAAR en
HAHM.

(7) (7) Kwartaalrapportage 3de kwartaal. Rapportage is besproken. P heeft rapportage
nader toEgelicht. Twee onderwerpen zijn uitvoeriger besproken te weten het
afschaffen van het weekintsum en de passage op blz 22 waarvan de zin begint met
"Praktijktesten " . In beginsel is ingestemd met het afschaffen van het
Weekintsum. Daarvoor in plaats gaat de gedachte uit naar het uitgeven van een
Open Source Intelligence Product door Osint en het uitgeven van specials.
Hierdoor wordt meer invulling gegeven aan de thans onderbelichte taan van
Indicatio&Warning alsmede een betere verdeling (herschikking) van de
analysecapaciteit. Planning is om 1 januari 2003 te starten; voorwaarde zijn dat de



IVD2003 is vastgesteld en de klanten zijn geinformeerd. Praktijktesten. Met de
praktijktesten wordt gestart nadat daartoe formeel toestemming is verkregen d.m.v.
een last. P heldert op en informeert D.

c. Bedrijfsvoering
(1) Kwartaalrapportage 3de kwartaal. B licht rapportage inhoudelijk toe en geeft aan

dat nog een verbeterslag wordt gemaakt ten aanzien van de inhoud, cijfers en de
samenhang van het rapport. Ook wordt meer relevante sturingsinformatie in de
rapportage opgenomen. Verder worden opmerkingen gemaakt over het hoge
ziekteverzuimpercentage bij AHM (P heldert op); verslechtering
veiligheidsbewustzijn bij MIVD-personeel (personen worden daar persoonlijk op
aangesproken); GSM-gebruik bij ACIV (P heldert op). B kondigt een
schoningsslag door BDI aan voor het einde van het jaar over openstaande stukken.

(2) D merkt tenslotte op dat de voorliggende kwartaalrapportages kwalitatief goed zijn
en heeft in die zin vertrouwen als het gaat om interne bedrijfsvoeringsaspecten in

\e uitkomsten van het komende Rekenkameronderzoek.
d. Strategische Projecten

Ministerieel Benelux-overleg. Er is niet gesproken over mogelijke samenwerking op
inlichtingengebied wel over strategisch luchttransport.

e. Kabinet.
Er zijn 100 kamervragen gesteld over de kamerbrief Defensie en het Strategisch
Akkoord. Geen vragen voor MIVD.

6. Evenementenkalender
Geen bijzonderheden

7. Actiepuntenlijst
Actiepunten is behandeld; wijzigingen/aanvullingen zijn opgenomen.

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

\. Sluiting
./ Vergadering gesloten om 11.45 uur.



MINISTERIE VAN DEFENSIE

Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
Directieberaad

Verslag Directieberaad van
27 november 2002

Aanwezig:
Directeur

Hoofd Productie
Hoofd Bedrijfsvoering
Hoofd Strategische Projecten
Secretaris

1. Opening
De vergadering wordt om 10.00 uur geopend.

2. Verslag vorige vergadering
Het verslag van 20 november wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Mededelingen voorzitter
Vz wenst de^mHHP9elul< met zijn benoeming tot plaatsvervangend directeur DTO.
De procedure voor zijn opvolging is in gang gezet. Ook de functie van hoofd afdeling PFB
komt binnenkort vacant.

4. Beraden
Verslag afdelingshoofdenvergadering productie van 25 september
Geen commentaar.

Verslag afdelingshoofdenvergadering bedrijfsvoering:
Het verslag is nog niet beschikbaar en zal volgende week worden behandeld.



Overige beraden.
Er is geen Politiek Beraad, generaalsberaad of COCB geweest.

1. Lopende zaken
a. DMIVD
Satelietinterceptie. Er is een (externe) kandidaat voor de functie van projectleider. De
kandidaat moet nog gesprekken voeren met AZ en AIVD. plvSG Defensie zal fungeren als
opdrachtgever.
Binnen MIVD moet worden nagedacht over formulering van opdracht, de MIVD-
vertegenwoordigers in het projectteam en hun instructies (AVI-personeel zal in projectgroep
deelnemen namens NSO, MIVD-vertegenwoordiging komt uit P-sector en financiële sector

In 2e week december zal een voorlichtingsronde langs de AVI-locaties worden gehouden.

b. Productie
"\ Operatie Fox loopt 15 december af. Zal vanaf dat moment worden gestuurd vanuit

NAVO-hoofdkwartier in Kosovo. Eventuele actie door EU nog niet bekend.

- In besprekingen in Ankara is overeen gekomen dat ISAF Hl/5 op 11 februari
overgenomen moet zijn door GE/NL. Personeelvervanging ISAF 5 -ISAF 6 is geregeld.
P heeft in ÎBBH^aesporken met l̂̂ en daar goede afspraken gemaakt, met name
op gebied^ f̂llfe Verslag t.b.v. D volgt. Op 17 december vindt een
coördinatievergadering met GE plaats bij het IDL.

Maandag a.s. zal IVD worden besporken in COCB. Tevens zal gesproken worden over
het NBC-kenniscentrum. Nota met commentaar is op 26/11 verzonden aan CDS.

- Op 9 december is er een ingelast CVIN over Irak (reguliere CVIN 13 december blijft
staan). Vier agendapunten: VN resolutie 8 december; uitkomsten van de NAVO-top; rol
IV diensten in besluitvormingsproces (lijstje zoals in DIS 2002020073 zou in
samenwerking met AIVD worden aangevuld ); gezamenlijke rapportages (BZ en AZ
willen graag dat er Joint Intel rapportages worden gemaakt voor bewindslieden zodat

\n op gelijk kennisniveau communiceert). P zal notitie laten opstellen. Omdat
reactie van Irak op 8 december wordt verwacht zal op 9 december s'ochtends een
laatste assessment moeten worden gemaakt.

- Notitie DIS2002020994 over IP 2003-2208 (AVI deel).
Het DB stemt in met de planningsreeksen zoals opgenomen in de notitie onder het
voorbehoud dat:

a. de verhuizing van Amsterdam naar Den Haag (punt 5 nota) wordt aangehouden totdat
meer duidelijkheid ontstaat over de "knip" die bij de oprichting van de NSO in de
activiteiten moet worden aangebracht;^

b. het project 4HHHMHHBBPHMflHI interceptie opnieuw wordt opgezet en veel beter
(projectmatig) wordt aangestuurd.

- Notitie DIS2002020840 over beslispunten Inmarsat.
De notitie is het resultaat van overleg tussen de MIVD werkgroep en een LIO-
vertegenwoordiger en beoogt een aantal uitgangspunten vast te leggen die het mogelijk



maken op korte termijn tot aanbesteding over te gaan. D constateert dat de notitie nog
blinde vlekken bevat op het gebied van beheer, verantwoordelijkheden en
budgetverdeling waardoor het niet mogelijk is om op basis hiervan beslissingen te
nemen.
D stelt voor een projectgroep in te stellen (waarin tevens APFB is vertegenwoordigd) om
onze voorwaarden t.a.v. kostendeling te definiëren. Daarna kan overnieuw overleg plaats
vinden met LIO. Uitgangspunt daarbij is de "NSO-aanpak" (d.w.z. verwervingssystemen
horen bij NSO, Defensie schaft aan, Defensie beheert, Defensie ontvangt bijbehorend
budget). Aktie: P

c. Bedrijfsvoering
Besprekingen in kader begroting 2003 lopen. MIVD was ingeboekt voor een bezuiniging van
4,8 min. Hiertegen is bezwaar aangetekend. Reactie wordt afgewacht.

d. Strategische projecten
Geen actuele punten.

e. Kabinet
Brief overheveling budget actiepunt 18 nog steeds bij AIVD/BZK. (nader: is inmiddels
getekend door MinDef ligt t.t. bij MinBZK)

- In rapportage van RTL4 over Stas aan boord Walrus onderzeeër in Perzische Golf werd
verteld dat Amerikanen aan bood van Walrus de verbindingen Iran afluisteren. Koenders
(PvdA) heeft reeds laten weten daarover mondelinge vragen te zullen stellen aan MinDef.
KabMin en DAB desgevraagd laten weten dat dit in eerste plaats Marine-aangelegenheid
betreft en geen MIVD-aangelegenheid.
Minister heeft parlementaire enquêtecommissie Srebrencia de nota van DMIVD aan SG
toegezonden onder vermelding dat OM geen reden ziet voor nader strafrechtelijk
onderzoek. De nota is in "gewobte" vorm vrijgegeven aan de media.

7. Evenementenkalender
"\ verzoekt Kabinet i. s. m. BRB de bezoeken voor 2003 in kaart te brengen.

8. Aktiepuntenlijst
Aktiepuntenlijst wordt niet besproken,

9. Rondvraag en sluiting
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
Verder niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering om 12.00
uur gesloten.



MINISTERIE VAN DEFENSIE

Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
Directieberaad

Verslag Directieberaad van
11 december 2002

Aanwezig:
Directeur
Hoofd Productie
Hoofd Bedrijfsvoering
Hoofd Strategische Projecten
Secreatris

1. Opening
De vergadering wordt om 10.00 uur geopend.

2. Verslag vorige vergadering
Het verslag is vastgesteld.

3. Mededelingen voorzitter
a. Ingelast CVIN van 9 december. D reikt ter vergadering terugkoppeling CVIN uit en

licht de onderwerpen mondeling toe. Het onderwerp "gezamenlijke rapportages" is
prominent aan de orde geweest. Het voorstel van de DGPZ/Buza, brief nr DVB/VD-
245/02, is door het CVIN geaccordeerd. Het accepteren van het voorstel kan leiden
tot een hogere vergaderfrequentie CVIN en heeft interne consequenties voor onder
meer inzet (extra) personele- en analysecapaciteit.

b. Buitenlandtaak (E-taak). D heeft op 10 december met SG en DJZ gesproken over de
buitenlandtaak MIVD. Het terugkoppelingsverslag is ter vergadering uitgereikt.
Vastgesteld is dat de MIVD het enige aanspreekpunt zowel intern als extern bij
defensie is als het l&V-aangejegenheden betreft. P neemt terzake kontakt op met

c. Bezoek minister. Minister bezoekt 15 januari 2003 van 1100 tot 1500 uur deMIVD.
Kabinet stelt programmavoorstel op.



4. Beraden
a. Verslag Productie van 4 december

Punt 4 laatste gedachtestreepje: audit wordt uitgevoerd door Afdeling Strategische
Projecten.

b. Verslag Bedrijfsvoering van 5 december
Geen opmerkingen.

c. Overige beraden.
Geen mededelingen.

5. Lopende zaken
a. DMIVD

(1) Rapportage veiligheidsbriefing HBVO. Ter kennisnening. Besloten is dat er één
extra veiligheidsbriefing wordt georganiseerd. Actie B/HBVO.

b. Productie.
(1) Internationale Coördinatievergadering: wordt op 17 december bij IDL gehouden.

) Voorbereiding loopt.
(2) PB. In PB is de l&V-behoefte besproken. Alleen DGFC maakte een opmerking

over personeel en financiën. V.w.b. personeel betrof de vraag of de MIVD over
voldoende personeel beschikt om de l&V-taken adequaat uit te voeren. Bevestigd
is dat MIVD over voldoende personeel beschikt. V.w.b. financiën betrof de vraag of
de MIVD-begroting 2003 "dekkend" was om alle activiteiten, gerelateerd aan IVD,
te kunnen uitvoeren. Geantwoord dat als er kortingen worden gepleegd op het
MIVD-budget de volledige uitvoering van alle taken onder spanning komt te staan.
Minister meldde dat hij de MIVD wil bezoeken (planning 15 januari 2003).

(3) Ingelicht. P stelt voor om in Ingelicht een artikelenreeks te publiceren over alle
aspecten van uitzending MIVD-personeel. In dat kader bezien of HBCOM als
afsluiting van de reeks een uitzendgebied (bv Serajewo) kan bezoeken. DB
akkoord met voorstel. Actie B (i.s.m. P).

(4) Jaarverslag. Een plan van aanpak met een nieuwe structuur (thematische opzet) is
opgesteld. Binnenkort is een kick-off meeting voorzien met bureauhoofden en
teamleiders productie. Gestart wordt met het redigeren van het gerubriceerde deel
op basis van thematische benadering; vervolgens wordt daaruit het openbare deel

\. Plan van aanpak jaarverslag wordt aan D ter goedkeuring
vooorgelegd. Actie kabinet.

c. Bedrijfsvoering
(1) ARK. De Rekenkamer is op 10 december jl gestart met het aangekondigde

vooronderzoek dat medio januari 2003 zal eindigen. Daarna wordt beslist over
verder onderzoek.

(2) Begroting CO. De Raad voor Centrale Organisatie is bijeen geweest om de
begroting CO 2003 te bespreken. V.w.b. de MIVD is bepaald dat het budget voor
formatieve inhuur volledig is toegekend; het budget voorbovenformatieve inhuur is
voor de helft toegekend. Dit betekent dat er een korting op het MIVD-budget is
vastgesteld van ME 3,9: in kasgeld termen ME 3. Volgende week wordt de
aangepaste begroting in het PB besproken. Actie B en P (interne
begrotingsaanpassing).

d. Strategische Projecten
(:f)BBBî övêTlëgT~Överleg heeft 10 december bij MIVD plaatsgevonden. Voortgang:

een generieke MOL) over niet structurele zaken wordt opgesteld (verwachting maart



2003 gereed). Werkgroepen werken specifieke onderwerpen uit. Volgende
bijeenkomst medio februari 2003.

e. Kabinet.
(1) Vergadering met medezeggenschapscommissie 19 december vervalt. In de plaats

daarvan wordt een TVO gehouden. Kabinet kontakt MC i.v.m. hun toezegging voor
een schriftelijke reactie op het voorstel de vertalers onder te brengen bij SAP
(BRB). Aktie kabinet.

6. Evenementenkalender
Wordt in overleg met D aangepast.

7. Aktiepuntenlijst
Is behandeld. D beziet aktiepuntenlijst op merites.

8. Rondvraag.
a. P. Informatiebundel MIVD samenstellen voor nieuwe ambtelijke top defensie en tzt

voor nieuwe bewindslieden. Coördinatie kabinet.

9. Sluiting
Vergadering gesloten om 11.15 uur.


