
Nr.: 2.155.674

VERSLAG MT D.D. 07-01-92

Aanwezig: HBVD, Dl, D2, D3, D4, D5, D6, SPC, DLS, DLS/ en
HPZ (t.b.v. agpt. 12)

1. Opening
HBVD opent de vergadering en spreekt de wens uit dat er zo weinig
mogelijk doch vruchtbaar vergaderd zal worden.

2. Verslag MT d.d. 17-12-91
2.1. tekstueel
ad pt. 9:
wijzigen in: "Besloten wordt dat de drie afdelingshoofden
teamleiders een PVE zullen formuleren; D3T neemt het voortouw.
Dit PVE zal door D6 in een facilitair plan worden omgezet
(streefdatum: 92-04-01);

ad pt. 10.2.:
lees i.p.v. "over ex-medewerker", "van ex-medewerker";

ad pt. 10.4.:
de heer is secretaris van de Club "Europa 2000";
de club houdt zich o.a. met terrorisme bezig;
PG Den Bosch is deelnemer aan "Europa 2000".

Notitie hierover door D2 te verzorgen (92-02-10).

2.2. inhoudelijk
ad pt. 13:
HBVD geeft enige toelichting op het UK-standpunt inzake het TFC.

3. MT-januari-conferentie
D6 geeft een toelichting.

De kwaliteit van de stukken is belangrijk voor het tijdschema van
de conferentie.

Hij benadrukt nog eens dat de directieplannen gebouwd moeten
worden op de formatieve sterkte (per 01-03-92) van de directie.
Prioriteit is afweging van de directeur.

HBVD stelt:
het format van SPC moet aangehouden worden bij het opstellen

van de directieplannen;

opdrachten moeten concreter geformuleerd worden;

opdrachten vooraf laten lezen door Dl en SPC;



geen zware toonzetting;

goede doorzichtigheid.

De discussie over de directieplannen zal voornamelijk gaan over
de ingevulde matrix en de kwaliteit van de geformuleerde
opdrachten. Ook wordt de capaciteitstoedeling per project in de
matrix bezien.

D6 merkt op dat onder "autonoom" werk het indirecte werk wordt
verstaan dat geen aanwijzing is (kan dus groter dan 20 procent
zijn, kan kleiner dan 15 procent zijn).

D6, SPC en BBO zullen een vooroverleg hebben over de invulling
van de matrix.

4. Voorbereiding minderhedendebat
HBVD zal aan het debat deelnemen (actie: D2).

5. Voorbereiding gesprek Minister 16-01-92 a.s.
Gesprek zal van 11.00 - 12.00 uur plaatsvinden (Dl, D2, SPC zijn
aanwezig).
De volgende onderwerpen worden op de agenda gezet:

risico-analyse (actie Dl, SPC)
klankbordgroep (actie: Dl)
RaRa (actie: D2).

In februari komt aan de orde:
Joegoslavië
Russen

- Antillen

- TFC.

6. Voorbereiding gesprek PSG BuiZa 15-01-92 a.s.
Volgende onderwerpen zullen aan de orde komen:

samenwerking BVD - BuiZa;
deelname PSG aan CVIN;
briefings- en debriefingspatroon diplomaten;
nieuwe dienst;
visa-problematiek;
liaison(s);
Nato Special Committee.

Aanwezig zullen zijn: HBVD, Dl, D3, D5, SPC (actie: D3).

7. Voorbereiding gesprek directeur Vreemdelingenzaken Justitie
16-01-92 a.s.
D2 zal tijdens a.s. weekbespreking met HBVD de onderwerpen
bespreken. Het gaat hier om een lunch a deux.

D5 meldt opmerkingen aan de kant van Justitie over rapporten
Sikhs en Joegslavie.



8. CRI-liaison in UK
HBVD wil eind van de maand dit agendapunt terug in het MT met een
voorstel (o.a. over wie doet nu zaken, waarover, met wie) (actie:
D5, D2; MT 21-01-92).

9. Strategische analyse D4-risico
Nota is in concept gereed en zal nog besproken worden met SPC.
Volgende week zal dit punt weer op de agenda staan.

10. Project Consequenties Europa '92
MT gaat accoord met kortlopende vervolgopdracht.

11. Rondvraag en mededelingen
11.1. HBVD
- meldt dat hij 13/1 en 14/1 a.s. afwezig ie i.v.m. bezoeken aan

en

11.2. in
meldt gesprek met dhr. over ;

doet verslag van DG-overleg ; meldt in dit kader reis
naar Lissabon 9 en 10 januari a.s. i.v.m.

11.3. DJ.
geeft 2 juni .a.s. inleiding op internationale conferentie

Airport and Seaport Police.

11.4. D3
wil n.a.v. brieven in kader PG P58 van zijn directie een

lijstje met functiewaardering en functiebeschrijving per
formatieplaats; idem overige directeuren (actie: D6).

11.5. DJ.
meldt het overlijden van de D4-medewerker ;

vervolg bezoek van dhr. (SG EZ) zal plaatsvinden op
7/2 a.s.
D3 is die dag afwezig, maar zal voor vervanging zorgen. KJAA is
ook aanwezig.

11.6. D6
heeft Sikhs-rapport gelezen: rubricering is onjuist;

MT-OC-dag: 06-02-92; voorbereiding: D6 en DLS;

- MT-MIM-dag;
onderwerpen:

ondersteuning horizontale overlegfora;
interne kwaliteitszorg

Datum- en programmavoorstel volgende week (14/1) in MT (actie: D6
en DLS).



11.7. SPC
verzoekt aanwezigheid SPC-medewerkers op MT-MIM-dag (dit geldt

eigenlijk ook voor andere dienstmedewerkers die geen MIM zijn)
(actie: Dl en D6) ;

deelt notitie van SPC/ over dienstdas ter vergadering uit.
D6 zal hierover contact opnemen met OVBZ II en BVA.

Stukken ter kennisname:
verslag CVIN-vergadering d.d. 19-12-91 (SPC/ ); D5 heeft

notitie over lijninterceptie in voorbereiding;

notitie van PHBVD inzake onderdeel nieuwe politiewet.

Toegevoegd agendapunt:
12. Advertentie-campagne
HPZ is aanwezig en geeft een toelichting. Er zijn al 800
sollicitaties binnengekomen.

Traject
Eerste selectie brieven door PZ; scheiden van brieven waar niks
mee te beginnen is, deze krijgen afwijzing, andere brieven
krijgen ontvangstbevestiging, waarna ze worden opgedeeld in
functiecategorie.

Tweede selectie wordt gemaakt door samengestelde selectieteams
(directeur, afdelingshoofd en medewerker); zij maken een selectie
uit stapel brieven van categorien om te komen tot volgende
driedeling:

afwijzen
reserve
gesprek.

Gesprekskandidaten worden eerst nageslagen (ACDK en
CRI-naslag).

- Teams voeren gesprekken.

- Potentiële kandidaten worden gekoppeld aan concrete functies.

- Kandidaten krijgen RPD-test.

- Potentiële kandidaten hebben gesprek met IBB-cie.

- In week 21 worden beslissingen genomen.

HPZ vraagt:
de directeuren na te denken over wie er zitting neemt in

selectieteams;

om administratieve ondersteuning per directie voor verwerking
van alle brieven enz.

HPZ werkt voorstel uit en dit komt volgende week (14/1) weer



terug in MT.

DLS/



Nr. 2.156.065

VERSLAG MT D.D. 21-01-92

Aanwezig: HBVD, Dl, D2, D3, D4, D5, D6, SPC, DLS, DLS/: en
P. Felix (t.b.v. agpt. 3)

1. Opening
PHBVD opent de vergadering.

2. Verslag MT d.d. 14-01-92
2.1. tekstueel
n.a.v. punt 4 merkt D3 op dat besloten is dat een ROB-medewerker
periodiek aanwezig zal zijn bij de vergaderingen.

D5 meldt n.a.v. dit punt dat hij dit besproken heeft in de staf.
Idee kwam naar voren om een D5-opendag in juni/juli te
organiseren.
Dit is accoord, mits ROB voldoende aandacht krijgt.

D6 merkt n.a.v. pt. 10.1. op dat er wel contact is opgenomen met
IEB en TFR i.v.m. BVD-folder. Dit heeft plaatsgevonden vorig jaar
zomer en toen was IEB nog niet werkzaam hier, vandaar het
misverstand.
De rubricering zoals het nu geldt, staat goed verwoord in de
folder.

2.2. inhoudelijk
geen op- of aanmerkingen.

3. Voorbereiding MT-januari-conferentie
Het programma wordt geaccordeerd.

Een korte review van woensdagavond en donderdag vindt
donderdagavond plaats als HBVD aanwezig is.

4. Evaluatie cursus Consultas
Dit punt komt op een latere MT-vergadering terug; streefdatum:
920214; (actie: D2 en D6).

5. Verslag Round Table Conference TFC
Dl doet verslag.

TFC is een nuttig instrument en is zeer vooruitstrevend. Als het
er komt, dan wordt het in Nederland gehuisvest. De meeste
diensten zullen er informatie aan kunnen ontlenen, maar een
aantal Diensten heeft problemen met het invoeren van informatie.
Maandag 27 januari wordt het verslag rondgestuurd aan de
deelnemers en MT. In februari wordt een reaktie verwacht over de



deelname aan de werkgroepjes (juridisch, AO, technisch). De
werkgroepjes leveren een rapport voor 15 mei. De BVD maakt er een
geheel van, dan vindt er nationale consultatie plaats en begin
juli is er een tweede ronde tafel conferentie in Den Haag,
waarbij beslissingen zullen worden genomen.

6. Concept-programma MT-OC-dag
MT gaat accoord met het concept-programma.

7. Rapportage inzake D4-risico proliferatie
HBVD merkt op dat hij dit met D4, SPC en D4T/ nader wil
bespreken.

Naar aanleiding van het gesprek met de minister d.d. 20-01-92
zullen enige wijzigingen worden aangebracht.
De in- en externe verspreiding zal nader worden bepaald.

8. Concept-programma MT-MIM-daq
Voorstel m.b.t. de genodigden bespreken de directeuren in
Directie-overleg. Over twee weken komt dit agendapunt weer terug
op de MT-agenda.

9. Identiteit BVD-personeel
Dit punt wordt verplaatst naar de volgende MT-vergadering.

10. Module toegepaste bestuurskunde
Dit punt wordt verplaatst naar de volgende MT-vergadering.

11. Gespreksverslag HBVD-DGPC
Het verslag wordt besproken. Punt 3 wordt besproken in
werkbespreking D2 (27-01-92).

12. Gespreksverslag HBVD-DVZ
Het verslag wordt besproken.
Verder wordt gesteld dat zodra een asielzoeker waar de Dienst mee
praat een advocaat in de armen neemt, Dl/KJA hierover ingelicht
moet worden.

13. Mededelingen en rondvraag
13.1. Dl

meldt gesprek met de heer /PTT? meldt PTT-experiment met
een nieuw systeem

meldt problematiek ; MT gaat accoord met verlenging
detachering D4D/ tot 01-03-92.

13.2. D3_
meldt dat verslag van het bezoek van PSG BuiZa wordt

toegezonden;

meldt aanwezigheid bij -vergadering; verslag zal
MT-leden worden toegestuurd.

13.3. D4



meldt werkbezoek aan de heer (DPV/BuiZa) inzake
proliferatie.

13.4. D2_
vraagt in kader ontbreken van onvoldoende administratieve

kracht heroverweging aanname van uitzendkrachten (actie: D6);

meldt zijn aanwezigheid 23 en 24 januari a.s. in Lissabon
i.v.m. ;

meldt problematiek rondom Devsol.

13.5. D5

13.6. SPC
vraagt de directeuren meer aandacht te schenken aan de in te

leveren bijdragen voor het jaarbericht (streefdatum: 920131).

13.7. HBVD
- wil volgende week voorbereiding van het MICIV op de agenda en
vraagt de directeuren na te denken over eventuele onderwerpen;

volgende week ook risico-analyse op de agenda;

meldt uitnodiging PSG voor presentatie Rand Corporation; Dl
gaat hier naar toe.

14. Voorbereiding Minderhedendebat
Actie HBVD en D2.

15. Voorbereiding bezoek HBVD aan BfV
Dit bezoek is voorbereid door BR. HBVD wil de verslagen van de
Ronde Tafel Conferentie inzake TFC en van de -vergadering
ook in zijn dossier hebben.

16. Verslag/voorbereiding van/aan bezoek
Verslag van het bezoek aan volgt (actie: D5/BR).

Voorbereiding bezoek van 29/1 a.s. wordt besproken
(actie: D5/BR).

17. Verslag bezoek HBVD aan
Schriftelijk verslag volgt (actie: D5/BR).

18. Verslag CVIN d.d. 16-01-92
Dit punt wordt volgende week besproken onder agendapunt:
voorbereiding MICIV.

19. Verslag gesprek Minister-HBVD d.d. 20-01-92
Verslag wordt ter vergadering uitgereikt en besproken.

20. Project Transfusie



HPZ verspreidt een notitie hierover. Als de directeuren nog op-
of aanmerkingen hebben dan moeten ze die voor vrijdag 24/1
indienen bij HPZ. Dit punt staat volgende week weer op de agenda.

21. After conference communication
Dit punt wordt verschoven naar de volgende MT-vergadering.

DLS/



Nr.: 2.156.868

VERSLAG MT-VERGADERING D.D. 28-01-92

Aanwezig: HBVD, Dl, D2, D3, D4, D5, D6, SPC, DLS, DLS/: en
IEB (t.b.v. agpt. 7)

1. Opening
HBVD opent de vergadering.

2. Verslag MT d.d. 21-01-92
Geen op- of aanmerkingen.

3. Verslag MT-november-conferentie
Besloten wordt om dit verslag niet verder te verspreiden en
alleen ter kennisgeving aan te nemen. Na de januari-conferentie
wordt een verslag van zowel de november- als de
januari-conferentie gemaakt.

4. Identiteit BVD-personeel
Dl geeft een toelichting, waarna een discussie plaatsvindt.
Het MT gaat accoord met het principe zoals vermeld onder pt. 5a
van de nota.
Dl zal een aangepaste nota concipiëren, gehoord de discussie en
deze in het BIM-overleg aan de orde stellen (actie: Dl).

5. Module toegepaste bestuurskunde
D6 merkt op dat de 2 maanden die uitgetrokken zijn voor deze
module te krap in tijd zullen zijn.
Voorstel is om er juli/september en oktober voor uit te trekken.

D6 zal dit verder uitwerken.

6. Project Transfusie
MT gaat accoord.
DLS zal dit invoeren in BAS.

De persoonlijke gegevens van de sollicitanten worden alleen
bewaard als zij daar schriftelijk toestemming voor geven.

7. After conference communieation
IEB is aanwezig een geeft een toelichting.
Uit het onderzoek bleek dat het personeel de voorkeur geeft aan
de top-down procedure.
Het middenkader speelt hierin een belangrijke rol.

Het volgende wordt besloten:
aan het slot van een conferentie wordt een notitie gemaakt met

daarin de conclusies;

- de directeuren bespreken deze notitie met de afdelingshoofden;



op hetzelfde tijdstip wordt het DB van de OC door HBVD
ingelicht;

de afdelingshoofden lichten, bij voorkeur op hetzelfde
tijdstip, hun mensen in;

IEB is de laatste dag van de conferentie aanwezig;

IEB maakt na deze conferentie weer een vergelijkbare ronde;

tijdens de conferentie mag er geen telefonisch contact bestaan
over de conferentie met medewerkers van de Dienst.

8. Mededelingen en rondvraag
8.1. Dl.
- meldt gesprek heden met van het Atlantic Pacific
Exchange Program; verslag wordt toegestuurd;

- volgende week (4, 5 of 6 februari) plenair Tweede Kamer debat
waarin verslag I- en V-diensten wordt besproken; a.s. maandag
gaat een notitie naar de Minister met daarin de volgende
onderwerpen:

geweld;
risico-overzicht, jaarbericht;
klankbordgroep, " ;
Suriname;
minderheden;
schoning
Russen;
proliferatie.

Elke directie regelt l "stand-by".

8.2. D3_
meldt ontvangst telex uit Praag van BuiZa inzake samenwerking

op werkniveau met Tsjechische Inlichtingendienst; nader overleg
hierover tussen HBVD en D3 en komt volgende week in MT terug.

8.3. D4_
meldt problematiek "dienstvertalers"; D4 concipieert

probleemstellende nota (actie: D4).

8.4. SPC
meldt dat e.v. MICIV-vergadering plaatsvindt op 27 maart a.s.

van 08. 30 - 10.00 uur; voorbereidend CVIN vindt plaats op 25
maart a.s. van 14.30 - 16.00 uur.

9. Produktagenda
Dit punt wordt verplaatst naar de volgende MT-vergadering (4/2).

10. Voorbereiding MICIV
Dit punt wordt verplaatst naar de volgende MT-vergadering (4/2).

DLS/



Nr.: 2.157.220

VERSLAG MT-VERGADERING D.D. 04-02-1992

Aanwezig: PHBVD, D2, D3, D4, D5, D6, SPC, DLS, DLS/: en
HPZ (t.b.v. agpt 3 en 7.1.)
H513 (t.b.v. agpt 3)
513/ (t.b.v. agpt 3)

1. Opening
PHBVD opent de vergadering en besloten wordt dat het RaRa-team na
de MT even bijeenkomt. PHBVD zal niet aanwezig zijn.

2. Verslag MT d.d. 28-01-92
Geen op- of aanmerkingen.

3. Loopbaanbeleid 513
H513, 513/ en HPZ zijn aanwezig.
HPZ geeft een korte toelichting. Het is belangrijk dat binnen de
Dienst opening wordt geboden voor doorstroommogelijkheid van
513-medewerkers.

Het MT gaat met enige kanttekeningen zowel met de aanpak als met
de implementatie accoord.

PHBVD spreekt veel waardering uit voor het werk van de
referentiegroep.

4. Produktagenda
De punten 6 en 8 zullen tezamen in oktober-november worden
behandeld. De periode juni/juli wordt opengehouden.

5. Voorbereiding MICIV
De onderwerpen van gesprek worden besproken a.h.v. een notitie
van SPC/ aan SPC.
Deze betreffen:
- notulen vergadering van 7 april 1991;

Nationale Inlichtingenbehoefteplan;
bijdrage van MID is binnen; Dl vraagt de directeuren dit te
lezen;

(actie: D5);

- ontwikkelingen in Midden- en Oost-Europa en het GOS (actie:
D3);

Suriname en misschien informatiebeveiliging en RaRa (actie:
D2) .

Het voorbereidend CVIN is op /25 maari. In e.k. gesprek met de



Minister zal ook over het MICIV worden gesproken.

Voorgesteld wordt om dit onderwerp over 2 weken terug te laten
komen in het MT (14/2)

6. Directieplan Dl
Dl geeft een toelichting.
Het volgende wordt geconcludeerd:

er komt een bespreking tussen Dl, D5, SPC/ , KJA/ en BR
over het buitenlandbeleid: wie bereidt welke vergadering voor?;

R en D-onderzoek goed afstemmen met de operationele directies
(wie doet wat) (actie: SPC);

- SPC/ maakt een voorstel m.b.t. onderzoeken die extern worden
gedaan. Dit komt in MT (18/2) (actie: SPC).

7. Mededelingen en rondvraag
7.1. detachering t.b.v. Dl
voorstel Dl wordt besproken; oplossing wordt gevonden.

7.2. Dl.
- meldt overleg met DGOOV, dhr. en KJA/ op 3/2 inzake
toekomst , m.n. het te voeren beleid.
Uitgangspunten BiZa:

welke thema's in Europa worden behandeld door BiZa?
in welke gremia moet BiZa zitting nemen?
in welke gremia zit de Minister?

De heer en KJA/: buigen zich over deze vragen;

vanochtend heeft eerste beleidsoverleg plaatsgevonden tussen
BVD-CRI (LOvJ, HCRI, dhr. , Dl, SPC en D2T/! );
verslag volgt;

meldt brief van de SG inzake vragen Eerste Kamer
Ri j ksbegroting;

meldt brief Home Office inzake liaison officer.

7.3. D2
meldt het laatste over helicopter-aanslagen.

7.4. D3
- meldt overleg morgen tussen MID-BVD-CRI-KMAR.

7.5. D5_
meldt IBB-procedure HT-schap;

- meldt artikel in Haagsche Courant gisteren inzake IDB;

- heeft bezoek gebracht met H513 aan nieuwe 513-garage.

7.6. D6
- individuele machtiging alleen bij 15000 km of meer (actie:



allen);

uitzendkrachten t.b.v. AO; voorstel om personeel te zoeken
onder familieleden van dienstmedewerkers; ze zullen alleen
typewerk opgedragen krijgen (ETC/email); hij vraagt de
directeuren behoefte te checken bij AH-en; prioriteit ligt bij
D2.

DLS/:



CO nr 2.157.647

KORT VERSLAG MT PD 11 02 92

Aanwezig: PHBVD, D2, D3, D6, DLS en KM (tbv agendapunt 3)

1. Opening
PHBVD opent de vergadering en verontschuldigt de afwezigen.

2. Verslag MT dd 040292
2.1 tekstueel

ad punt 7.6:
"(ETC/Email)" wijzigen in "(stand alone PC's)"

2.2 inhoudelijk
ad punt 7.1:
de gevonden oplossing diende geredresseerd te moeten
worden;
oplossing wordt gezocht in snelle (externe) werving;
BS5 zal miv 170292 voor een periode van maximaal 4 weken
bij DLS worden gedetacheerd;
daarna wordt eventueel de kwestie opnieuw
in het MT besproken.

3. Begroting '93
D6 en KM geven een toelichting.
PHBVD spreekt zijn waardering uit en complimenteert alle
medewerkenden.
Ten aanzien van het CTF signaleert hij de nodige scepsis;
dit punt zal waarschijnlijk onderwerp van bespreking zijn in
de eerstvolgende MICIV-vergadering.
D2 noemt de in de nota genoemde internationalisering een goede
zaak.
Wel dienen op dit terrein prioriteiten te worden gesteld;
tevens geeft hij aan, dat dit onderwerp om een pro-actieve
benadering vraagt; wellicht een thema voor een
MT-conferentie.
Voorts merkt hij op, dat de passage over de PID's de nodige
reacties zal oproepen.
D6 schetst hierop de achetrgronden van de bedoelde passage.
Besloten wordt de BVD-begroting '93 op basis van de
"FEA-voorsteHen" bij het departement in te dienen.



De KM zegt de aan- en afwezigen een complete begroting '93 toe,
welke alsdan ter finale afronding in het wordt besproken.

4. Voorbereiding TK-debat
PHBVD deelt mee, dat het debat mogelijk in week 8 zal
plaatsvinden.
Ten aanzien van de (logistieke en inhoudelijke)
standby-regeling zal KJA/ de leden inlichten.

5. Piketregelinq
D6 geeft een toelichting op de nota, waarna vervolgens diverse
aspecten uitvoerig worden besproken.
Besloten wordt de nota in de DO's te bespreken; de leden
worden verzocht hun commentaar aan D5 kenbaar te maken.
Het onderwerp zal op de MT-vergadering van 250292 worden
afgerond.

6. Strategische relaties
Dit onderwerp wordt verschoven naar de vergadering van 180292.

7. Mededelingen en rondvraag
7.1. nota PG P61

van de nota wordt kennis genomen;
7.2. PHBVD

doet verslag van zijn gesprek met de Minister en SG;
schriftelijk verslag volgt;

7.3. D2

voorstel wordt geaccordeerd'
7.4. D3_

* meldt een gesprek met de ex-ambassadeur van IRAK;
* meldt het as. gesprek tussen SG-Buza en de Russische
ambassadeur.

DLS
12 02 92



Nr.ï 2.158.062

Kort verslag MT d.d. 18-02-1992.

Aanwezig: HBVD, Dl, D2, D5, D6, SPC, DLS.

1. Opening.

HBVD opent de vergadering.
Besloten wordt dat in een driewekelijkse cyclus de
volgende onderwerpen op de agenda zullen staan: RARA;
IDB; meerjarendienstplan.

2. Verslag MT d.d. 11-02-1992.

Geen op- of aanmerkingen.

3. Taskforce IDB.

Ter vergadering worden enige relevante brieven/nota's
met betrekking tot de herschikking van de taken van de
IDB uitgereikt.
De eventuele consequenties voor de Dienst zullen door
de taskforce, bestaande uit PHBVD, D3, D5 en D6, worden
bestudeerd.

4. Plenair TK-debat.

Het debat is tenminste een week uitgesteld. De
logistieke en inhoudelijke voorbereidingen (zie email
KJA/ ) blijven van kracht. Indien het debat in week 9
plaatsvindt, kan dit consequenties hebben voor het
werkprogramma (o.a. MT/MIM-dag).
Afgesproken is, dat de inhoudelijke voorbereidingen op
24 februari a.s. gereed zijn.

5. Voorbereiding werkbezoeken.

5.1 bezoek van WD-delqatie
voorbereidingen zijn getroffen
(zie SPC/008/92 en CO nr. 2.158.079);

5.2 bezoek aan fractie Groen Links
conform concept (SPC/016/92);

- l -



SPC licht Dcom in.

6. Strategische relaties.

De nota zal aan de Minister worden aangeboden, met
dienverstande dat:
- SPC de tekst van punt 3.5 i.o.m. KJA aanpast;

een passage wordt opgenomen, waarin melding wordt
gemaakt, dat HBVD over de volgorde en data van de
bezoeken met de Minister zal overleggen;
de kalender wordt geschoond van de data.

7. De +10/-10 procentsexcercitie.

HBVD geeft aan, dat de exercitie is bedoeld als
oefening; wanneer het passend is, kan er mogelijk
uitvoering aan worden gegeven, danwei indien de Dienst
op dit punt wordt geforceerd is de exercitie
richtinggevend.
D2 merkt op, dat de inkrimping van het -team is
gebaseerd op een interne D2-discussie

Aan de productagenda van het team zal de hand worden
gehouden.
Waarschijnlijk zal het zwaartepunt van dit team bij D3
komen te liggen.
D5 merkt op, dat het onderzoek naar de opschaling van
513 vanuit de Dienst voortkomt uit een behoefte aan
hoge kwaliteit in relatie tot de prioriteitstelling.
Een aantal zusterdiensten is reeds verzocht om
informatie ten behoeve van het onderzoek. Mogelijk dat
meer volgploegen nodig zijn.

8. Mededelingen en rondvraag.

8.1 Dl
meldt de in maart '92 te houden Oost-West-
ontmoetingsconferentie; op de BiZa-dag zal o.a. KJA
de inleiding verzorgen;
meldt de ontwikkelingen inzake de Euroberaadgroep;
meldt de beslissing van de Europese Cie. voor de
Rechten van de Mens de zaak versus de
Nederlandse Staat;

8.2 D2_
meldt de reden van de vertraagde reactie op het CTF
uit Denemarken;

8.3 D5_
- meldt enige ontwikkelingen ten aanzien van

technische inlichtingenmiddelen;
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8.4 D6.
- operatie "uitzendburo"t behoefte 5,5 FTE's; 13

kandidaten;
project "Transfusie" ligt op schema;
voortgang ter bespreking in DLB;

8.5 SPC
naar aanleiding van onduidelijkheid bij de
operationele directies ontstaat de SPC-nota over de
opdrachten zal SPC hierover overleggen met de D2T's
en D2S'n; HBVD merkt op, dat de opdrachten voor de
scanteams mede naar aanleiding van bovengenoemde
overleg herschreven dienen te worden (streefdatum!
920401);

8.6 HBVD
doet verslag van "de Bende van 4";
schriftelijk verslag volgt.;

- meldt uitkomsten van het gesprek HBVD/D6-FEZ;
D6 zal een claimbrief ten behoeve van de
besluitvorming door de Minister voorbereiden.

9.
Voorbereiding werkbezoek .

Afspraken zijn gemaakt.

10. Voorbereiding gesprek HBVD-SG.

De nodige onderwerpen zijn aangedragen.

11. MID-inlichtingenbehoe fteplan.

Dit onderwerp zal op 250292 worden besproken;
finale afronding in de vergadering van 03 of 100392.

12. Meerjarendienstplan.

Na een uiteenzetting van HBVD wordt besloten:
1 instelling taskforce meerjarendienstplan;
2 leiding taskforum bij D6 en SPC;

verdere personele invulling door zorg D6/SPC;
3 streefdatum; 920501;

presentatie eerste opzet op de MT-maart-conferentie,

DLS, 24-02-1992
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Nr.: 2.158.516-

Kort verslag MT d.d. 25-02-1992

AGENDANR:

D1930805/102

CO..
...J

Aanwezig: PHBVD, D2, D3, D4, D5, D6, SPC, DLS en RO, ROB/
(t.b.v. ag.pt. 3).

Opening.

PHBVD opent de vergadering.

2.1

7.2

Verslag MT d.d. 18-02-1992.

tekstueel
geen opermerkingen.

inhoudelijk
ad punt 4: mede naar aanleiding van dit punt wordt
besloten de MT-maart-conferentie in de tijd te
verschuiven.
ad punt 7: inmiddels is besloten het zwaartepunt van
het -team bij D3 te leggen.

3. Samenwerking open bronnen.

De gedachte, die in de notitie is verwoord, wordt
onderschreven.
Op grond van strategische/taktische overwegingen wordt
besloten de contacten op dit terrein te beperken tot
het uitwisselen van expertise; om verdergaande
incidentele samenwerking wordt op ad hoc basis
besloten. Een hernieuwd voorstel wordt op termijn
ingewacht,
(streefdatum: 920601).

4. Teambuilding MT.

Het MT is van mening dat het aspect teambuilding MT de
nodige aandacht verdient.
Voor wat betreft het onderhavige voorstel wordt
besloten, dat het de MT-leden vrij staat zich in te
schrijven.

- l -



5. Programma MT-MIM-daq.

Het conceptprograirana wordt geaccodeerd.

6. Meerj arendienstplan.

SPC en D6 geven een toelichting op het model (zie
bijlage).
Dit model zal op de MT-MIM-dag (27-02-1992) worden
gepresenteerd; het MIM zal dan gevraagd worden
invulling te geven aan het model.
PHBVD geeft aan, dat aan het model het aspect
"meetsysteemen" nog moet worden toegevoegd.
De personele samenstelling van de task force
meerjarendienstplan is: D6, SPC, KM, IOR, TE, D4S, D3O
en D2T(/..).

7. Mededelingen en rondvraag.

7.1 PHBVD
- meldt, dat het "Driemanschap" op 02-03-1992 een

bezoek aan de Dienst brengt;
meldt, dat aan de Minister een voordracht is
verzonden inzake de kandidaten voor de
Klankbordgroep;

7.2 D2_
meldt de ervaringen inzake de presentatie van
CRI/IDB met betrekking tot Suriname;
voorziet capaciteitsproblemen van/binnen D2;

7.3 D3_
meldt het gesprek van SG-BuZa/Ambassadeur USSR;
meldt zijn reis naar Praag
(schriftelijk verslag volgt);
meldt de stand van zaken inzake de samenwerking BVD-
MID;

7.4 D4_
meldt dat een principe-uitspraak nodig is;
dit naar aanleiding van de indicatie, dat
bedrijfsgeheimen in handen van buitenlandse
mogendheden worden gesteld;

7.5 D5
meldt, dat wellicht voor 513 nieuwe huisvesting
benodigd is;

7.6 D6
verzoekt de documentatie betreffende de evaluatie
reorganisatie voor 26-02-1992 in handen te stellen
van D6/HPZ.
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8. MID-inlichtinaenbehoefteplan.

Ter behandeling op de vergadering van 10-03-1992

DLS
27-02-1992
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Nr.: 2.158.814

Kort verslag MT d.d. 03-03-92

Aanwezig: HBVD, Dl, D2, D4, D6, SFC, DLS en
IEB (t.b.v. agpt 3)
HPZ (t.b.v. agpt 10.2 en 10.3)

1. Opening
PHBVD opent de vergadering.

2. Verslag MT d.d. 25-02-92
2.1. tekstueel
geen op- of aanmerkingen;

2.2. inhoudelijk
* ad punt 6:
SPC deelt mee dat een samenvatting zal worden gemaakt van de
tijdens de MT-MIM-dag aangeleverde activiteiten; deze
samenvatting zal in de taskforce worden besproken.

3. After Conference Communieation
IEB geeft aan dat de gelijktijdige terugmelding door de
directeuren aan de AH's positief is ontvangen. Daarnaast
signaleert zij enige selectiviteit en diversiteit bij de
terugmelding aan het personeel.
Afgesproken wordt dat ook bij volgende conferenties een
"hand-out" zal worden gehanteerd; dat IEB de terugmelding zal
blijven volgen en dat daarbij ook de terugmelding van de
"werkvloer" aan de AH's zal worden betrokken.

4. Taskforce IDB
PHBVD geeft een toelichting op het ter vergadering uitgereikte
document (DL/92/042).
Tevens doet hij verslag van de eerste projectgroepvergadering die
op 2 maart heeft plaatsgevonden. HBVD deelt mee dat chef CZW
heeft uitgenodigd mee te denken over de door BiZa in te brengen
wijzigingsvoorstellen van de Wet op de IV-diensten en over de
consequenties van de wetswijzigingen.

5" *. Suriname
HBVD memoreert zijn ervaringen naar aanleiding van de
IDB/CRI-presentatie inzake Suriname. Hij maakt melding van de
instelling van een Evaluatiecommissie onder leiding van de DGPC.
Tot de taak van deze commissie behoort onder andere te bezien
wie, waar en op welke wijze kan worden vervolgd.

f. Voorbereiding MICIV



HBVD somt de volgende agendapunten op:
gevolgen en consequenties besluit opheffing IDB;

- consequenties veiligheidsscene Oost-Europa;
telecommunicatieproblematiek;
inlichtingenbehoefteplannen;

(eventueel:
taakveld proliferatie
(zie D4/026/92)

Suriname.

7. Voorbereiding Tweede Kamer-debat
Dl zal eventueel de conceptspreekteksten actualiseren.
Dit agendapunt zal op de MT-vergadering van 10-03-92 wederom aan
de orde komen.

8. Project
Ter behandeling op MT-vergadering van 10-03-92.

9. Project
Besloten wordt dat de ingediende projectopdracht spoedig zal
worden gevolgd door een projectprogramma (streefdatum: 92-03-24),
waarin alle TGKIO-aspecten (waaronder kostenbeheersing en relatie
met leverancier) zijn opgenomen.

10. Mededelingen en rondvraag
10.1. AEP
Dl geeft een toelichting;
(reserve-)deelnemers worden vastgesteld;

10.2. Transfusie
instroom van twintig functionarissen in kader van dit project
wordt geaccordeerd;
tevens wordt besloten dat bij gelijke geschiktheid de voorkeur
aan vrouwen wordt gegeven;

10.3. Reorganisatie
HPZ deelt mee dat hij voldoende informatie van de directeuren
heeft ontvangen; hij signaleert enige knelpunten in de
personeelssfeer;

10.4. HBVD
* doet verslag van zijn gesprek met de Minister

* meldt enige ontwikkelingen vanwege de rapportage inzake de
mensenrechten in Irak;

10.6. Dl.
* maakt melding van de behandeling van de BiZa-begroting in de
Eerste Kamer op 17-03-92;

* MT-OC-dag
nader programma voor die dag (09-03-92) door D6 en DLS;



D2, D3 en SPC zijn die dag afwezig; Dl en D6 zijn vanaf 16.00 uur
niet beschikbaar;

10.7. DIS
* MT-conferentie
de alternatieve data (zijnde 19 en 20 mei a.s.) voor de
MT-conferentie blijkt niet haalbaar;
HBVD pleit voor een mei-conferentie van korte duur (l avond + l
dag): actie: D6;

* Onderzoek KernKonsult
een onderzoek naar het verloop van het reorganisatieproces binnen
de BVD wordt in beginsel geaccordeerd (actie: D6).

11. Pilot presentatietechniek
De beslispunten worden geaccordeerd.

12. Vergoeding extern optreden
Met de voorstellen wordt ingestemd.
Het stuk zal ter informatie aan de OC worden gezonden.

13. Directieplan D6
Dit agendapunt zal op 10-03-92 worden behandeld. HBVD geeft aan
te verwachten dat de directeuren aangeven welke consequenties en
(on)mogelijkheden dit plan voortbrengt.

DLS
5 maart 1992



Nr.: 2.159.234

Kort verslag MT d.d. 10-03-1992.

Aanwezig: HBVD, PHBVD, D2, D4, D5, D6, DLS en
BR/ (t.b.v. ag.pt. 3)
D3T (t.b.v. ag.pt 11).

1. Opening.

PHBVD opent de vergadering.

2. Verslag MT d.d. 03-03-1992.

2.1 tekstueel
ad punt 10.2: "besloten" wijzigen in:
"herinnerd aan de afspraak, dat";

2.2 inhoudelijk
geen opmerkingen.

3. BR-activiteiten.

BR doet verslag van zijn ervaringen te Washington. Hij
zegt toe overleg te plegen met de directeuren.

4. Project

Ter vergadering wordt het concept projectprogramma
uitgereikt.
Afgesproken wordt, dat de leden hun commentaar aan D2
kenbaar maken voor 14-03-1992.
Het, eventueel bijgestelde, projectprogramma wordt op
de volgende MT-vergadering afgedaan.

5. Voorbereiding TK-debat.

De door de directies aan te leveren spreekteksten
zullen op 13-03-1992 aan KJA worden toegezonden.
Op 16-03-1992 zal het debatdossier aan de Minister
worden verzonden.

— l —



6. Voorbereiding CVIN d.d. 19-03-1992.

De agenda geeft geen aanleiding voor opmerkingen.

7. Voorbereiding MICIV d.d. 27-03-1992.

Naast de reeds bekende onderwerpen zullen de punten
en "CTF" worden opgevoerd.

D4 meldt het onderwerp aan.
Het onderwerp "Suriname" zal niet op de agenda prijken.

8. Piketregeling.

Naar aanleiding van de bespreking wordt besloten, dat
een bijgestelde notitie zal worden vervaardigd (actie:
D5, D6), zodat op de MT-vergadering van 17-03-1992 dit
onderwerp kan worden afgehandeld.

9. MID-inlichtingenbehoefteplan.

Besloten wordt een brief aan HMID te zenden
(actie: Dl; D3T; streefdatum: 920313).

10. Organisatiebeschikkingen BVD.

De organisatiebeschikkingen werden geaccordeerd met
dienverstande dat:

in punt II het woord "juridische" vervalt;
punt III vervalt;
zodanige wijzigingen worden aangebracht, dat recht
wordt gedaan aan de situatie per 01-04-1992.

Het mandaat besluit financiële bevoegdheden wordt
geaccordeerd met dien verstande dat de laatste zin van
in artikel " uitgeoefend door het
(plaatsvervangend) hoofd van de BVD ....". Beide
besluiten zullen als voorgenomen maatregel aan de OC
worden voorgelegd.

11. M- en T-lasten.

De nota zal in de DO's worden besproken en op de MT-
vergadering worden afgedaan.
De goedgekeurde nota zal in het handboek AO worden
opgenomen.

12

D2 geeft een toelichting op de stand van zaken. Op de
MT-vergadering van 17-03-1992 zal het onderwerp wederom
worden besproken.
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13, Suriname•

Ter vergadering worden enige documenten uitgereikt.
DGFC zal nog een aangepast Suriname-notitie
vervaardigen.
(inmiddels ontvangen).

14, Stand van zaken reorganisatie.

Op 9 maart jl. is informeel overleg gepleegd met de OC
over de evaluatievoorstellen van de reorganisatie.
Dit overleg zal worden vastgezet op 24 maart a.s. in
aansluiting op de MT-vergadering.
Besloten wordt, de personeelsleden die de gevolgen van
de reorganisatie zullen ondervinden hierover te
informeren.

15. Directieplan D6.

Het plan geeft geen aanleiding tot opmerkingen.

16.

16.1

16.2

Mededelingen en rondvraag.

HBVD.

projectendag te houden eind april/begin mei
(actie: D6);

besloten wordt elke MT-vergadering een half uur in
te ruimen voor operationele zaken,
(actie: D2, D3, D4, D5);

met betrekking tot de directiedagen ten behoeve MT-
leden wordt besloten dat D5 en D6 voor de
zomervakantie een directiedag organiseren.
( actie: D5, D6);

vergaderdata:
- 170392: EK; begroting BiZa
- 180392: Vaste Cie
- 190392: plenair TK-debat
- 190392: CVIN
- 250392: CVIN
- 270392: MICIV

Dl

projecten
signaleert dat PG-en (te) weinig betrokken worden
bij implementatie van zaken, die naar de lijn zijn
overgedragen; oppert, dat wellicht te snel besloten
is tot overdracht naar de lijn; aandachtspunt voor
de projectendag;
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16.3

- PG IDB
meldt, dat het plan van aanpak gereed is; zal op
120392 in de Stuurgroep worden besproken; vraagt
aandacht voor vervolgtrajecten van reeds afgebouwde
IDB-taken;
besloten wordt BR aan te wijzen als dienstbreed
postadres voor IDB-zaken; elke directie zal eveneens
een postadres aanwijzen de directionele postadressen
zullen een inventarisatie maken van de aard en
omvang van de IDB-zaken
(streefdatum: 920415);

jaarbericht
Het jaarbericht dient op l april 1992 gereed te zijn
(actie: allen);

D4_

meldt zijn deelname aan de afscheidsbijeenkomst van
NS/ploegen;

verzoekt de leden om commentaar op sociaal statuut;

16.4 D5_

meldt zijn reis naar Londen inzake het CTF;

16.5 D6

MT-september-conferentie.
- 22/23-09: teambuilding m.m.v.
- 24-09 : overige onderwerpen.

DLS
27-02-1992
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Kort verslag MT d.d. 17 maart 1992

Aanwezig: PHBVD, D2,D3,D4,D5,D6,SPC,IEB
Afwezig:HBVD,DLS

1. Opening

PHBVD opent de vergadering.

2. Verslag MT 10-03-92

Het verslag is accoord. Naar aanleiding van punt 9 verstrekt D3
aan PHBVD een kopie van de brief van HBVD aan MID. Afgesproken
wordt dat ook de andere MT-leden een kopie ontvangen van D3.

3. D3-risico

D3 meldt dat het stuk op hoofdlijnen klaar is, maar dat er nog
discussie is over nadere invulling en vorm. Het stuk komt
volgende week in eerste concept op de MT-agenda. (D3 verspreidt
de stukken).

4. Voorbereiding CVIN dd 250392

Punt 6 van de agenda - voorbereiding MICIV - wordt meegenomen in
deze bespreking.
Voor de vergadering van het CVIN zijn alle stukken binnen. De
bijdrage over het GOS moet nog worden voorzien van een
oplegnotitie toegespitst op de taak van de dienst t.a.v. het GOS.
Verwacht wordt dat de MICIV zich hierover nader zal uitspreken.

De stukken voor de MICIV zijn binnen. Ten aanzien het onderwerp
is de vraag of het nu wel of niet op de agenda komt.

Hierover zal PhBVD afstemmen met HBVD. Het onderwerp Trade
facility center staat inmiddels op de agenda van de MICIV.

PHBVD zal bij SG AZ insteken dat het inlichtingenbehoefteplan MID
op de agenda komt.

5. Voorbereiding gesprek Minister-HBVD dd 250392.

Als onderwerpen worden voorgesteld:

-Nasleep kamerdebatten
-MICIV
-Bezoek van D3 aan Ned. Antillen en de VS in relatie tot Suriname
(D3 bereidt een verhaal voor dat op korte termijn aan het MT
voorgelegd zal worden.)
-Bezoek aan Tsjechoslowakije
-Claims in de Begroting 1993.



6. Zie onder 4.

7. Voorbereiding vergadering VC IV-diensten dd 180392

SG heeft bij het debat de ziekteverzuimcijfers nodig van de
dienst, het departement en het Rijk. HPZ is hiermee bezig. De
rest van de voorbereiding is rond.

8. Piketregeling

Behandeling verschoven naar volgende MT

9. Rondvraag en mededelingen

Dl - Het programma voor het Atlantic and Pacific Exchange Program
is binnen. Ligt nu bij DLS. De periode is 4 - 11 september.
Deelnemers zijn SPC, D5 en D3.

D2 vraagt aandacht voor de negatieve uitstraling binnen de dienst
van de berichten in het AD. De MT-leden besteden hier zorg aan.

meldt dat het motorschip Nadia is onderschept met munitie en
onderdelen van wapens aan boord. Het ligt nu aan de ketting.

is begonnen met gespreksronde langs politiechefs over

- werkt mee aan congres van IAASP op 2 juni 1992 en aan het
congres Politie 2000 (datum?). De aanvraag voor medewerking aan
eenIBM-congres is nog niet afgedaan.

D3 - meldt voor de volgende vergadering het agendapunt
"samenwerking MID - BVD" aan. (D3 verspreidt het stuk).

geeft een korte impressie van zijn bezoek aan de Antillen,
Aruba en Curacao. Met de Veiligheidsdienst Aruba is gesproken
over samenwerking. Op
Curacao bestaat behoefte aan gegevensuitwisseling met de dienst.
Samenwerking lijkt zinvol.
D3 zal zijn verslag ter kennisneming rondsturen aan de MT-leden.

D4 - wil graag op de hoogte gehouden worden van informatie bij de
directies over (Philips).

D5 - verzoekt om ideeën voor een topic t.b.v. de Club de Bern in
mei.

SPC - deelt het plan Task force uit. Verzoek om in week 12 tot en
met 18 een inventarisatie te houden binnen de directies. Daarna
komt e.e.a. in het MT aan de orde.

10.



11.
Naar aanleiding van het projectplan rijzen de volgende vragen:
1. hoe wordt de organisatie van de projectgroep geregeld? Welke
functies kunnen binnen D6 gedaan worden?
2. Kan de informatiehuishouding ondergebracht worden bij
D6.?Voorstel is om hier een aanwijzing voor te
formuleren, waarbinnen zorggedragen wordt voor de technische
realisatie van de informatieuitwisseling.
3. Hoe wordt de afstemming met de projectgroep 33 geregeld?Kan
een klankbordgroep de functies van deze pg overnemen?
4. Is het zinvol - gezien de breedte van het project - om e.e.a.
uit elkaar te trekken in deelprojecten?
5. Kan in het eerstvolgende DLB gepraat worden over de bemanning
van het geheel?

D2 ontvangt graag tussentijds voorstellen. Het projectprogramma
komt op de agenda van het eerstvolgende MT terug.




