CO.nr. 2.169.201
DEFINITIEF VERSLAG MT VERGADERING dd. 6 oktober 1992
AANWEZIG:H.BVD, Dl, D2, D4,

D5 (tot 15.30 uur}, D6, SPC, DLS

en

DLS/:
SPC/

en IEB resp. voor de punten 3 en 6

Afwezig : D3
1.CONCEPT VERSLAG MT VERGADERING dd. 29 sept. 1993.
Toevoegen punt 2: Wordt behandeld tijdens DLB overleg dd. 30
sept. 1992;
M.b.t. het BAS overzicht Ie alinea: Dit punt wordt ....i.p.v.
Beiden punten worden;
Toevoegen: punt
8,
4e alinea: (opm. D5
dd.
6 okt.:
contra-expertise heeft inmiddels plaatsgevonden. Het rapport
is/zal in samenspraak met VE worden vervaardigd.
Punt 9 (W.v.t.t.k.) Ie mededeling: resp. aktie D2 en D4.
Vervolgens wordt het verslag vastgesteld.
2. CONCEPT AGENDA GESPREK MINISTER - H.BVD dd. 2 nov. 1992.
Na
discussie
samengesteld:

wordt

de

agenda

(voorlopig)

als

Punt 1.
Presentatie prolifiratie. Hierbij dienen aanwezig te
en D4S/ ;

volgt

zijn

D4

Punt 2.
Afbreukpunt minderheden. Alvorens dit onderwerp op de agenda
te plaatsen, zal de notitie van D2S/
eerst nog worden
teruggekoppeld naar D3 en D4, waarna het op de agenda van het
MT dd. 20 okt. a.s. wordt geplaatst. (Opm.: Dit onderwerp
dient goed voorbereid te worden. Bijv. zal consultatie van het
RISBO en van andere practici dienen plaats te vinden. Aktie
Dl. )
Punt 3.
Presentatie
Punt 4.
Klankbordgroep.
Punt 5. (W.v.t.t.k.)
Interview met voormalige ministers van Binnenlandse zaken
door BVD historicus;
- Uitreiking Franse onderscheiding aan H.BVD dd. 22 okt. a.s.
- Vernietigingslijst (Aktie D6)

De
punten
integriteit bestuur/politie en georganiseerde
misdaad worden verschoven naar een ander tijdstip en dienen
nog eerst besproken te worden tijdens het reguliere onderhoud
H.BVD met directeuren D2 en D3.
Nog openstaande aktie punten gesprekverslagen Minister
H.BVD. Aandacht verdienen nog de volgende onderwerpen, t.w.:
- Nadere analyse op het kamerverslag van maart j.l.;
- Strategische relaties (aktie SPC);
- IDB (aktie D3);
- LAO versus Klankbordgroep. (Aktie Dl en D2);
. Momenteel bevroren;
- Sikhs. (Aktie D4);
- Relatie
. (Aktie D2 en KM);
- Taakveldrapportages. (Aktie SPC);
- Rechts extremistische organisaties. (Aktie H.BVD);
- Evaluatie
(Aktie D5).
3.BAS OVERZICHT 2e KWARTAAL 1992SPC/
geeft een heldere toelichting op het BAS rapport. De
gedachte die in het rapport is verwoord, wordt onderschreven.
Tijdens de discussie blijkt ten eerste dat er door Dl, D5 en D6
nu een
aantal werkzaamheden worden verricht die als direct
kunnen worden aangemerkt. Dit zal in een volgend BAS overzicht
worden meegenomen.
Verder blijkt de verhouding direct en indirect de laatste
kwartalen uit te komen rond de 50 : 50. Het streven was gericht
op de verhouding van 60 : 40.
SPC zal met een of meer afdelingen van de primaire directies
d.m.v. norm ontwikkeling trachten tot "normkengetallen" voor
die afdeling(en) te komen.
Voorts wordt opgemerkt dat het BAS systeem valt of staat met de
inzet en het enthousiasme van de mensen.
4.CONTOUREN DIRECTIEPLAN Dl
(Mondeling Dl)
Vanwege de tijd wordt dit onderwerp verschoven naar de volgende
week.
5.LIJST MET MEDIA - ITEMS EN INTERVIEW OVERZICHT
IEB geeft nadere toelichting op beide onderwepen. M.b.t. de
aktiepunten ministerstaf wordt opgemerkt dat deze eens per
maand in de directies dienen te worden uitgezet.
6.W.V.T.T.K.
- Voorgenomen bezoek van de vz. van de Algemene rekenkamer.
Aktie Dl (SPC/ );
- Bestuursraadvergadering. Op verzoek van H.BVD verzetten;
- Bezoek
. Geen bijzonderheden;
- Bezoek
. Geen bijzonderheden;

- Verslag van de Bende van Vier. Niet ontvangen. Verschoven
naar MT bijeenkomst van volgende week;
Verslag bezoek aan Kopenhagen. Niet ontvangen. Eveneens
verschoven naar volgende week;
- Bezoek van PH.BVD aan
. Geen bijzonderheden.
7.RONDVRAAG EN MEDEDELINGEN.
H. BVD
Van
is vernomen dat binnenkort hoofd van het
bureau de liaison (BR) van
op bezoek komt. Aktie Dl en
D5.
- Meldt dat de S.G. van A.Z. op 30 okt. a.s. een bezoek brengt
aan de Ned. Antillen. D3 zal SG informeren;

- Geeft impressies inzake de bijeenkomst dd. 5 okt. j.l. CPB
versus
. L. Hermans, de burgemeester van Zwolle,
fungeert namens het college van burgemeesters als voorzitter
van de Raad van korpsbeheerders;
Stelt de naam
voor als noemer voor
de
bijeenkomst van de Club de Berne volgend jaar op 13 en 14 mei.

Dl
Doet verslag van het bezoek van het Driemanschap aan de
minister hedenmorgen. Het kontakt verliep in een uitstekende
sfeer.
DJ.
Meldt wetenswaardigheden over zijn bezoek
week;
- Bezocht een receptie op E.Z. en sprak daar
van Delft Istruments.

aan

vorige

met

(fon.)

D6.
Wijst op het feit dat volgend jaar tijdens de verhuisperiode
(3e kwartaal) zwaarwegende zaken voor of na de verhuisoperatie
dienen te worden opgediend. Bijv. zou de
budgetterigsproblematiek nog voor de vakanties
afgewikkeld
kunnen worden.
SPC
Reikt de samengestelde produktenkalender uit (periode 1/10 t/m
15/10). Het betreft een proefuitdraai. De achter liggende
gedachte hiervan is, meer grip te krijgen op afspraken m.b.t.
de te leveren produkten. Op een volgend MT wordt dit onderwerp
meer uitgewerkt, aan de orde gesteld;
Binnenkort wordt een discussiestuk aangeboden m.b.t. de
uniformiteit van de directieplannen.
DLS/
8/14 okt. 1992

CO.nr. 2.169.698
DEFINITIEF VERSLAG MT VERGADERING dd. 13 oktober 1992
AANWEZIG: H.BVD en D2 komen later, Dl, D3, D5, D6, SPC, (vertrekt
eerder) DLS en DLSA ;
AFWEZIG : D4
1. CONCEPT VERSLAG MT VERGADERING dd» 6 oktober 1992.
Met enkele wijzigingen wordt het verslag vastgesteld.
2. CONTOUREN DIRECTIEPLAN Dl.
Dl geeft een toelichting op de contourennota 1993 waarbij de
volgende kernpunten in het daglicht worden gesteld, t.w.
Hoge werkdruk. Maar Dl blijft een kleine directie (WOB
verzoeken en het overwerkpercentage blijven punten van zorg);
Om grip te houden zullen er voortdurend bijstelling moeten
plaatsvinden. Deze worden veroorzaakt door in- en externe
factoren (MID, Politie, etc.);
Vanuit Dl dienen meer kontakten naar de werkvloer van de
primaire directies gerealiseerd te worden. (Penetratie voor
hulp en steun.) Dl zal meer de wei in moeten. Dit zal kunnen
gebeuren door bijv. meer deel te nemen aan het horizontaal
overleg);
- Commitment van hoog naar laag;
Ontwikkeling van de feedbackprocedures vooral naar de
strategische relaties
(verwezen
wordt
hier
naar
het
Communicatieplan BVD);
(Algemene opmerking van H.BVD: wellicht dat het
horizontaaloverleg in
dit opzicht
meer geactiveerd kan
worden.)
Voorts wordt opgemerkt dat het overleg m.b.t. het thema Inte
rnationaliteit (Europa) meer geactiveerd moet worden. Aktie Dl
en D5.
3. STAND VAN ZAKEN MBT IDB.
Dl meldt dat deze week de projectgroep bijeenkomt. Voor l jan.
1994 zal, met inbegrip van de Surinaamse ("Justitiële")
afdeling, liquidatie van de IDB een feit zijn.
Dl merkt nog op dat vanwege externe factoren het tussenrapport
aan de stuurgroep enkele punten moet openlaten
(nadere
inventarisatie bij S.G.'s, overnemen van personeel).
Het wetsvoorstel is zonder wijzigingen geaccordeerd door de
Ministerraad.

4. GESPREKVERSLAGEN MINISTER - H.BVD.
Deze stukken m.b.t. de periode aug.'91
alsnog het MT worden aangeboden.

t/m

mrt.'92 zullen

5. BELEIDSGROEP INFORMATIE VOORZIENING (BIV).
Dl memoreert uit het BIV- overleg dat het informatieplan BVD
1992 - 1994 met lof is ontvangen op het departement. Voorts
blijkt dat de Dienst op dit punt voor ligt op het Departement.
Het verslag over dit onderwerp wordt verspreid. Aktie Dl.
6. KERSTPAKKETTEN.
Voor dit jaar wordt besloten dat niet dienstbreed, maar dat
iedere directie zelf de keuze bepaalt met betrekking tot de
invulling van de geste. De uitgaven dienen uit het budget
voor beloningsdifferentiatie geput te worden.en wel uit het
niet belastbare deel.
7. STUKKEN TER KENNISNAME.
A. De bijeenkomst van de Club de Berne zal plaatsvinden op 11,
12 en 13 mei 1993 en niet op 13 en 14 mei zoals dit in het
vorige verslag staat vermeld. De naam voor deze bijeenkomst
wordt
i.p.v.
B. Geen bijz.
C. Opgemerkt wordt dat mw.
(Denemarken) niet wordt
genoemd onder de aanwezigen. D2 en D4 zullen binnenkort
tijdens hun bezoek aan
zaken als:
(draaiboek),
prolifiratie en het rechts extremisme onder onder de aandacht
brengen. Verder vertelt H.BVD enkele wetenswaardigheden over
zijn bezoek aan Kopenhagen. O.m. gesproken over instellen van
een werkgroep prolifiratie o.l.v.
, CTF,
Europa,
veiligheidsonderzoeken, en
8. MEDEDELINGEN H.BVD.
Aandachtspunten m. b. t. de Bestuursraad:
- Het instrument veiligheidsonderzoeken en de follow up;
- Wet veiligheidsdiensten;
Zaken die voor het einde van de kabinetsperiode
afgewikkeld dienen te worden;

nog

Georganiseerde misdaad versus integriteit van openbaar
bestuur, (integriteitsverankering) . Dit laatste dient in ieder
geval op de (eerstvolgende?) agenda gesprek Minister - H. BVD
geplaatst te worden. (Opm. H. BVD: het eindpunt dient hierbij

te aijn.)
9. MEDEDELINGEN EN RONDVRAAG
H. BVD
Afstemming agenda's MT/H.BVD periode 20 okt. t/m 15 dec.
20 okt. H.BVD niet aanwezig;
27 okt. idem;
03 nov. H.BVD aanwezig (van 16.00 uur tot 17.15);
10 nov. H.BVD aanwezig;
17 nov. H.BVD niet aanwezig;
2 4 nov. MT zoveel mogelijk kompleet i.v.m. aanwezigheid van
prof.
inzake aftrap leergang bestuurskunde
15 dec.: het MT dient ook zoveel mogelijk kompleet te zijn
i.v.m. lezing dhr.
over het onderwerp reorganisatie
politie.

D2
Memoreert een aantal punten uit het overleg met KC Stoutjesdijk.
D3_

Doet melding van
met H.MID en dhr.
van Buiza;

zijn bezoek aan de Spaanse ambassade. Sprak
f >Maakte daar
ook kennis met de SG
^\ Doet verslag over een aantal onderwerpen u

de Nato Security Committee. Aan een uitgebreid verslag wordt
gewerkt. Aktie D3;
- Er is een gesprek gevoerd met de Intourist vertegenwoordiger in
Nederland dhr.
;
Met
DGPZ Buiza is gesproken over de accreditering
van de ambassadeur van Iran.

D5_
Doet melding van het kontakt met een delegatie uit Z.Afrika.
Verslag hiervan is in aantocht. Aktie D5
- Ontmoette mensen in het kader van de training van

D6_
Doet verslag inzake de vorderingen project Nieuwbouw. Een nota
(verhuisscenario's) van de deelprojectgroep organisatie wordt op
de agenda van het MT dd. 27 okt. a.s. geplaatst. Aktie D6;
Het MT wordt uitgenodigd voor een bezoek aan het toekomstige
onderkomen van de BVD. Voorlopige datum 16 nov. D6 regelt de
details;

DLS/]
22 okt. 1992

A G E N D A NR.:

D1921103/101
CO.nr. 2.17( .145

B.:

CO.:

DEFINITIEF VERSLAG MT VERGADERING dd. 20 oktober 1992.
AANWEZIG: D2, D3, D4 (voorz.), D6, SPC, DLS en DLS/
KM i.v.m. punt 5.
AFWEZIG : H.BVD Dl en D5.
1.CONCEPTVERSLAG MT VERGADERING DD. 13 OKTOBER 1992,
Met enkele wijzigingen wordt het verslag vastgesteld.
2.DE BVD EN DE
KOERSBEPALING.

ZORG

VOOR

DE VEILIGHEID VAN ALLOCHTONEN; EEN

D2 geeft toelichting op saillante punten uit het rapport. Het
MT is het niet helemaal eens met het uitgangspunt van het
rapport. Uitgangspunt zou moeten zijn de bescherming van de
vrije uitoefening van grondrechten van
alle inwoners in
Nederland. Dat uitgangspunt moet helder zijn ter voorkoming dat
er verwarring ontstaat over de benadering van de Dienst t.o.v.
de minderheidsgroepen in Nederland, waarbij zij beurtelings als
bedreiging en als slachtoffer worden gezien.
3.ONDERUITPUTTING DECENTRALE V EN O BUDGETTEN.
De nota wordt geaccordeerd.
4.GESPREKVERSLAGEN MINISTER - H.BVD PERIODE AUG. t/m MRT. '92.
Verslag dd. 12 stept. 1991
- punt 4. NCA
kontakt met D5 leerde dat e.e.a. reeds is afgerond.
Verslag dd. 28 nov. 1991
- punt 2.
komt ter sprake tijdens bezoek aan Minister dd. 2 nov., waarbij
aanwezig D4 en D4T/NI.
- punt 3. Schiphol
D4 doet mededelingen over de huidige stand van zaken. Na
discussie wordt besloten dat D3B/ , D4B/
o.l.v. D4T en
i.s.m. KJA deze speciale problematiek zal worden aangepakt.
Rapportage over dit onderwerp kan medio november a.s. gereed
zijn. Aktie D3 en D4.
Opm.: Het zwaartepunt ligt voornamelijk op de bevragingen van
de criminele antecedenten. Wellicht dat de NVLS en de KMAR
hierin een bijdrage kunnen leveren.

Verslag dd. 18 dec. 1991
B punt 4. RaRa
D2 zegt toe de
-rapportage voor 13 nov. gereed te hebben
- punt 11. Sikhs
D2 zal H.BVD hierover inlichten
Verslag dd. 7 okt. 1991
- punt 2. Suriname
D3 meldt dat een eindrapport aan de stuurgroep reeds via de
Minister uit is. (D2 stuurt D3 nog een exemplaar).
- punt 5.
D3 licht de stand van zaken toe en zal hiertoe aktie ondernemen.
- punt 8. Philips
D4 deelt mede dat inmiddels is gerapporteerd aan de Ministers.
Verslag dd. 25 mrt. 1992
- punt Analyse Tweede-Kamerstukken
Nog onder de aandacht van SPC en KJA
5.OPERATIONELE MEDEDELINGEN.
Hiertoe uitgenodigd doet KM verslag uit het BIM- overleg. Een
discussie onstaat over het begrip veiligheid in relatie tot de
proportionaliteit en de rechtvaardigingscriteria.
D4 licht het besluit toe inzake de oprichting van een platvorm
OPIM. Het platvorm wordt gevormd door: DXO, KM, SO, HT en 513
en een secretaris. Besloten wordt dat om de twee weken de
directeuren van 2, 3, 4 en 5 gedurende een half uur tijdens het
MT
de gelegenheid krijgen een operationeel onderwerp te
presenteren.
D3 zal hiermee starten op 27 okt. en wel met een video
presentatie. Uiteraard kunnen ook de andere MT- leden hun
operationele mededelingen gedurende dat half uur doen.
6.W.V.T.T.K.
Themabijeenkomst Biza - BVD m.b.t. de onderwerpen
Veiligheidsonderzoeken
en
Disrupties,
wordt
i.v.m.
afwezigheid van Dl verschoven naar de volgende week.

de

7.RONDVRAAG

DLS
Verzocht om grotere zorgvuldigheid t.a.v. MT- stukken: graag
tijdig en compleet toezenden, voorzien van nummer, rubricering
een paraaf van de betrokken directeurs.
D2_

Heeft op

27 okt. a.s. een onderhoud met

K.C. Brand i.v.m. het

bezoek van de Driehoek Haaglanden aan de Dienst op 4 nov. a.s.
D3

Maakt melding van de nieuwe Russische wet op de Inlichtingen en
Veiligheidsdiensten.
2i
Kondigt zijn voorgenomen reis naar Kopenhagen aan en doet
verslag van zijn ervaringen tijdens het bezoek aan Duitsland.

DLS/
22 oktober 1992

CO.nr. 2.170.628
DEFINITIEF VERSLAG MT VERGADERING dd. 27 oktober 1992
AANWEZIG: Dl, D2, D3, D4, D5, D6, SPC, DLS en DLS/
D3T/
i.v.m. punt 5.

.

AFWEZIG : H.BVD
l.CONCEPTVERSLAG MT VERGADERING dd. 27 oktober 1992.
Met enkele wijzigingen wordt het verslag vastgesteld.
2.OPERATIONELE MEDEDELINGEN.
De video-presentatie van D3 wordt verschoven naar het
MT-overleg van 10 nov. a.s. De presentatie dient tevens als
testcase voor de presentatie aan de Minister.
- Volgende week zal D4 de operatie
onder de aandacht
brengen. Dit onderwerp wordt tevens toegevoegd aan de agenda
gesprek Minister - H.BVD dd. 2 nov. a.s.
3.CONCEPT AGENDA "GESPREK MINISTER

H.BVD dd. 2 november 1992.

Dl geeft toelichting op de vermelde punten, waarna de
wordt vastgesteld.Video-presentatie gaat niet door.

agenda

4.VERHUIZING.
MT accordeert scenario C.
Met het oog op de komende verhuis periode is het gewenst dat
alvast aandacht wordt geschonken aan onder meer het volgende:
- het vernietigen van overtollig papier;
- het evt. prive-meubilair en andere overtollige zaken : wat
moet mee en wat niet ?
- een "verlofbeheersing' wordt overwogen voor diverse
afdelingen
voor de periode 15 aug. t/m 15 okt. 1993;
- D6 zorgt nog voor een (informele)notitie voor H.BVD.
5.TEAM
D3T/
geeft toelichting
op
het
rapport 'Joegoslavië,
onverminderd brandhaard in Europa'. Besloten wordt het rapport
te ontdoen van de beleidsaanbevelingen en het als naslagwerk
toe te zenden aan de 'werkvloer'. De
samenvatting en de
beleidsaanbevelingen zullen afzonderlijk aan de strategische
relaties (die ook het eerste rapport ontvangen hebben) worden
toegezonden.

En marge van de bespreking van dit rapport merkt Dl op:
-"draag
zorg
voor
evenwichtige verdeling
van
externe
rapportages over taakvelden"
- "externe rapportages dienen via de Dienstleiding te lopen en
te zijn voo rzien van een verzendlijst".
6.DISCUSSIE NOTA PROCEDURE UITGAAANDE STUKKEN.
Wegens afwezigheid van H.BVD wordt de nota aangehouden.
7.WERKGROEP LEASE.
Geaccordeerd conform voorstellen echter met de aantekening dat
de nota eerst de O.C. wordt voorgelegd alvorens er een bredere
verspreiding aan te geven.
8.W.V.T.T.K.
Omdat Dl de vergadering eerder verlaat wordt het onderwerp:
Thema-bijeenkomst Biza - BVD verschoven naar de volgende MT
vergadering;
Het gespreksprogramma
Financien (drs.
SPC nader bepaald;

m.b.t.

het bezoek van de S.G. van
), wordt nog i.o.m. H.BVD, Dl en

En marge van de vergadering vraagt BB2 de aandacht voor mw.
. Afgesproken dat D6 i.o.m. VE,D1 op 28 okt. a.s.
hierover nader zal informeren;
- Voorstel MT conferenties 1993 (data). Men gaat accoord met
het voorstel maar met de aantekening dat de sessie in juni te
Noordwijk wordt gehouden;
D3 vraagt de aandacht voor de kwestie intimidatie van
Marokkanen in Nederland. Dit n.a.v. een TV uizending over dit
onderwerp van afgelopen zondagavond, (noot DLS: D2 en D3 dragen
zorg voor een notitie voor de Minister)
9.RONDVRAAG.
D5.
Meldt zijn afwezigheid op 2 en 3 nov. a.s. i.v.m. een
vergadering inzake CTF te Londen.
D6.
Meldt dat telefooncentrale vanwege onderhoudswerkzaamheden op
18 december a.s. van 16.45 tot 17.00 uur buiten bedrijf is.
SPC
Meldt de aanbieding van het Jaarverslag 1991 van de BVD aan de
Tweede-Kamer.
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Definitief verslag MT-vergadering 3 november 1992.
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Aanwezig: HBVD, PHBVD, SPC, D2 , D3 ,D4, D6 en DLS.j Dl 9 2 1 1 1 3 / "l
Afwezig: D5 (met kennisgeving).
>
' '
1. Concept-verslag mt-vergadering 27-10-92
Met
enige wijzigingen door
concept-verslag vastgesteld.

DLS

te

verwerken

"is"

2. Operationele mededelingen.
D4 bespreekt enige operationele zaken met de mt-leden.
3. Beleidsvoorstel organisatie, taken
BR.

en werkwijze van

de

afd.

Wegens afwezigheid van D5 en BR wordt dit agendapunt verschoven
naar de vergadering van 10 november a.s..
4. Taakveldrapportage 'INTERVENTIES'.
Naar aanleiding van deze rapportage wordt in algemene zin
geconcludeerd dat taakveldrapportages zeer belangrijk zijn voor
de interne huishouding van de dienst : deze rapportages maken
zichtbaar, waar we staan en waar de vragen liggen. HBVD voegt
eraan
toe
dat
'tijdigheid'
van
de
taakveldrapportages
belangrijker is dan de 'voldragenheid'. De rapportages geven de
mogelijkheid om strategisch te sturen en vervolgens kunnen ze
eventueel geschikt gemaakt worden voor externe verspreiding. HBVD
spreekt zijn tevredenheid uit over de huidige gang van zaken (het
openbreken van dichtgetimmerde rapportages ; het geeft aan hoe
ver we zijn en leidt tot de nuttige vraag 'wat is er dan verkeerd
gegaan?' Wat de rapportage 'interventies' betreft: het geeft
helder aan hoe eea gegaan is, doch wat ontbreekt is een antwoord
op de vraag 'hoe nu verder?'
Conclusies:
- taakveldrapportage 'interventies' behoeft verdere bewerking
op korte termijn verzorgt D3, op hetzelfde strategisch niveau,
een nota omtrent de plannen inz. dit taakveld
- m.b.t. de verdere benutting: evt. jaarbericht (actie SPC), evt.
IOVC (actie D4), CVIN (kort stukje door D3)
- notitie omtrent de verdere plannen mbt dit taakveld komt terug
in het MT.
5. Discussienota procedure uitgaande stukken.
De nota is bedoeld om lijn te brengen in de controle op- en het
dienstbrede zicht op de uitgaande stukken. De zgn 'oplegnotitie'
wordt als zeer belangrijk beschouwd. Het handboek AO is op dit

-2 punt nog onvolledig. Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee
soorten informatie:
a. informatie die operationele gegevens bevat en/of die op een of
andere wijze te herleiden is naar operationele gegevens
b. andere rapportage
HBVD wijst in dit kader nog op de wet, m.n. de artikelen 11, 12
en 13. Indien het gaat om het verschaffen van operationele
gegevens dan
moet
het wettelijke traject gevolgd worden.
Voorlopig wordt afgesproken:
- de dienstleiding moet de uitgaande stukken zien, desnoods
achteraf
- D6 stelt nog nadere regels op omtrent het mandateren
- SPC en D6 verzorgen een nota hieromtrent (voor 31-12 in MT)
- uitgaande stukken die operationele gegevens of persoonsgegevens
bevatten gaan, voorzover die verzonden worden naar instanties
niet zijnde collega-inlichtingen/veiligheidsdiensten in
Nederland, te allen tijde via HBVD of via de directeuren (namens
HBVD).
6. Overzicht lezingen e.d..
Geen opmerkingen, behalve dat het goed is
compleet te houden. ledere maand even t.k.
toekomen svp.

om dit overzicht
aan het MT doen

7. Thema-bijeenkomsten BIZA - BVD.'
PHBVD maakt de MT-leden attent op de thema-bijeenkomsten, n.a.v.
het verslag van dhr.
. PHBVD spoort de directeuren aan om
zelf ook zo nu en dan een dergelijke bijeenkomst te organiseren
en/of met suggesties te komen. Het onderwerp
'veiligheidsonderzoeken' past goed ihkv de wijziging van de wet I
en V. (zou al eens met BIZA I besproken zijn, doch onbekend door
wie en wanneer). Ook 'disrupties' kunnen mogelijk tijdens een
dergelijke bijeenkomst besproken worden.
Conclusie:
Over drie maanden opnieuw agenderen (actie:DLS) met nadere
voorstellen
omtrent
bijeenkomsten
inz. beleidsonderwerpen.
Voordien moet tenminste een thema-bijeenkomst georganiseerd zijn.
8. T.K.-stukken.
PHBVD licht de nota GREMIA toe. Verzoekt de leden te bezien of
het overzicht compleet is. Het betreft uitsluitend internationale
gremia ihkv de Europa-notitie. Evt. aanvullingen inleveren bij
DLS. Op 17 november wordt dit onderwerp opnieuw geagendeerd.
9. Welke toekomst voor het Nederlandse buitenl. beleid?
Was t.k. bedoeld. HBVD wenst het bij nader inzien toch zsm op de
agenda, (actie:DLS). Bespreken wanneer HBVD erbij is. SPC maakt

•«• ,J •"•

notitie bespreekpunten als toevoeging.
10. Automatisering
Er zal zoals gebruikelijk een contract worden opgesteld.(Ook KJA
zal hierbij betrokken worden) Het MT gaat accoord.
11. Personeelssituatie KJA.
PHBVD vraagt om begrip bij de MT-leden wegens de te verwachten
onderbezetting als gevolg van het vertrek van KJA/: . Het komt
erop neer dat er voorlopig een aantal werkzaamheden niet verricht
zal worden. KJA/
wordt voorlopig het vaste aanspreekpunt voor
de directies D3 en D6.
12. Voorstel tot geïntegreerde aanpak van de disruptie-functie.
D4 licht de nota toe. D4 verzoekt de MT-leden rekening te houden
met de capaciteit mbt de directieplannen. Tijdens de volgende
MT-vergadering wordt dit onderwerp wederom besproken om te bezien
wat er mee gedaan kan worden.
13. W.v.t.t.k..
1. Gesprek Minister - HBVD.
- Verslag gesprek d.d. 2-11 komt volgende week op de agenda.
- Volgend gesprek stond gepland op 24-11 ; dit wordt verschoven
naar een nog nader te bepalen datum.
2.
: DLS heeft HBSG verzocht de presentatie op de agenda
van de Bestuursraad te plaatsen voor vrijdag 13 november.(Noot
DLS: Inmiddels is de presentatie op verzoek van HBSG geplaatst op
de agenda van 27 november. D2 is ingelicht. D2 verzorgt tijdige
toezending van de stukken in 13-voud.)
3. Mej.
: Overleg tussen o.a. PHBVD en VE heeft
geresulteerd in
het besluit de
in
kamer
20 opgeslagen
gerubriceerde documenten zsm terug te brengen naar het dept,
aangezien de kluis weer gerepareerd is. Ook zal mej.
ism met enkele dienstmedewerkers starten met de schoning van haar
bestand.
4. D4 doet verslag van zijn reis naar Denemarken; gesproken over
proliferatie, Deense dienst hieraan ook begonnen.Evt.
samenwerkingsafspraken volgen nog. Disrupties: In Denemarken
schijnt men veel problemen te hebben met de Hells Angels.
5. D3 meldt dat de MID een nota omtrent de reisbeperking in het
CVIN aan de orde wil stellen. D3 is het niet eens met het stuk.
6. D2 meldt het bezoek van de Driehoek Haaglanden aan
op 4 november.

de dienst

-47. PHBVD meldt:
In de Euroberaadgroep is gesproken over het PSO-budget inz. de
steun aan Oost-Europa : ook de BVD kan gebruik maken van die
regeling om de diensten daar te helpen bij de democratische
inbedding. PHBVD krijgt nog nadere info toegestuurd.
In Brussel zijn plm. 750 detacheringsplaatsen, waarvan er 75
door Nederland zijn bezet (er is geen quotering).
Uitbreiding zit er niet in. Bij het openvallen van posten kan het
zijn dat wij ook verzocht worden een medewerker daar voor de duur
van maximaal drie jaar te plaatsen. Er is al een lijst opgemaakt
waarop
aangegeven
is
voor
welke
directies
de
dienst
belangstelling heeft. De detachering wordt geheel gefinancierd
door Brussel.
8. HBVD kaart de zaak . aan.
Hoe kan dit gebeuren? KM heeft een onderzoek hiernaar afgerond.
Dit verslag kan over de MT-leden verspreid worden, (actie:KM) Er
volgt nog een intern onderzoek waarbij alle betrokkenen gehoord
zullen worden. Dit mede ter verkleining van de kans op een
volgende, vergelijkbare
fout.
Tevens
zullen
er
diverse
steekproeven in de dienst gehouden worden, waarbij oa naar
dossiers gevraagd zal worden om te bezien hoe het elders in de
dienst gesteld is met de documentatie.
14. Tenslotte enkele losstaande opmerkingen:
Dhr.
voor.
Dhr.
wenst
bereidt dit voor.

wenst de dienst te bezoeken: D6 bereidt dit
de

dienst

te bezoeken(incl. lunch): SPC

- Sociaal statuut: D6 ziet toe op verdere verloop.
- HBVD verzoekt de leden de MT-stukken tijdig aan te leveren ; de
afspraak was : 10 dagen tevoren bij DLS inleveren (in 13-voud met
volledig ingevulde oplegnotitie, dus ook een korte beschrijving
van de inhoud, en een paraaf van de desbetreffende directeur).
HBVD verzoekt SPC nog even een notitie te wijden aan de
afspraken omtrent de overzichten inz. taakveldrapportages en
produkten. Deze notitie zal aan het MT ter bespreking worden
voorgelegd. De directies zullen zorgdragen voor een nieuwe
produktkalender tot 1-7-93.
DLS
4-11-92

Co nr.
Definitief verslag MT-vergadering d.d. 10-11-1992
Aanwezig: HBVD,D2,D3,D4,D5,D6,SPC,KM(inz. punt
toelichting punt 2,BR (inz. punt 3) en DLS.
Afwezig: PHBVD (met kennisgeving).

2),

D3T/

(tbv

N.B.: D6 deelt mee dat het departement moet gaan bezuinigen;de
dienst zal dat ook moeten; De mate waarin wordt nog nader
vastgesteld.
1.CONCEPT-VERSLAG 3-10-1992
Met enige door DLS te verwerken wijzigingen wordt
vastgesteld.

het verslag

N.a.v.:
- taakveldrapportage Interventies: Suriname: D3 zal de recente
ontwikkelingen aan de notitie toevoegen , anders zou het stuk
te optimistisch overkomen.
- punt 13/3: HBVD wenst op de hoogte gehouden te worden omtrent
de ontwikkelingen.
- 13/4: Hells Angels: D2 neemt dit onderwerp wederom mee bij het
volgende bezoek aan Denemarken.
- punt 13/7: Onderwerp 'Europa' komt op agenda van 24
november(notitie en verslag gesprek met Minister inz. Europa).
- punt 13/8: "
: concept-brief aan ombudsman is nu bij
HBVD.
2.
D3
de
D3

OPERATIONELE MEDEDELINGEN.
bespreekt de operatie
. HBVD houdt er rekening mee dat
Ministers van BIZA, BUIZA en Justitie moeten worden ingelicht.
bereidt de evt. presentatie voor.

3. BELEIDSVOORSTEL ORGANISATIE, TAKEN EN WERKWIJZE VAN DE
AFDELING BR.
Discussie leidt o.m. tot de volgende conclusies:
- het hoofd van de dienst is, op basis van artikel 13/2 van de
wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten verantwoordelijk
voor het onderhouden van de verbindingen met I-en V-diensten
van daarvoor in aanmerking komende vreemde mogendheden.
- BR is verantwoordelijk voor contacten met buitenlandse
delegaties
- BR ontvangt en begeleidt vertegenwoordigers in Den Haag
( - uitzonderingen blijven mogelijk, doch worden te allen tijde
gemeld via D5/ , met rapportage-verplichting via het
-systeem)
- de externe regels worden nog aangepast doch gelden nu al wel.
De interne regels dienen nog helder te worden opgesteld
- op verzoek van D3 wordt de nota nog uitgebreid t.a.v.
D3B-contacten met buitenlandse relaties.

-2- de in de bijlage vermelde opmerkingen omtrent socialisatie
wordt gevoegd bij de interne regelgeving.
Het stuk komt niet meer terug in het MT. Na verwerking van de
voorgestelde aanpassingen zal de nota geïmplementeerd worden en
in het BIM besproken worden.
4. DE VOORGENOMEN REORGANISATIE PER 01-01 -1993.
Conclusies:
a. Er is nog sprake van een verschil tussen de beoogde formatie
en de uitwerking, t.w. 2 formatieplaatsen, te vinden bij D3
en D6.Hieraan wordt aandacht besteed.
b. De forraatieve sterkte wordt nader vastgesteld tijdens de
december-conferentie.
c. De voorgenomen reorganisatie wordt naar 1-3-93 verschoven.
5. WELKE TOEKOMST VOOR HET NEDERLANDS BUITENLANDS BELEID ?.
Naar aanleiding van de septemberlezing van Minister van den Broek
wordt de rol van Nederland nader besproken. SPC heeft de lezing
samengevat en deze notitie aan de MT-leden overhandigd.

6. VOORSTEL TOT GEÏNTEGREERDE AANPAK VAN DE DISRUPTIE-FUNCTIE.
De Mt-leden komen tijdens de discussie tot de conclusie dat deze
taak ook belangrijk is. Het komt echter nog onvoldoende uit de
verf. Enkele voorbeelden worden genoemd, zoals het vooronderzoek
naar wapenhandel, de Antillen, de computerinbraak bij het GBA, de
Filippino's, het bericht omtrent de 23 Amerikaanse organisaties
die hier actief zouden zijn. Kortom, er
zijn dienstbreed
voldoende voorbeelden, doch deze komen niet vanuit een team. Er
wordt derhalve ingestemd met het opzetten van een dienstbreed
overleg.
D4 zal in overleg met SPC en D5 een nader voorstel uitwerken,
dat terug zal komen in het MT.
7. VERSLAG GESPREK MINISTER-HBVD d.d. 2-11-92.
Onder punt 7c :RPA wijzigen in MPA.
N.a.v. punt 7c: D3 meldt dat het gesprek met de heer
inmiddels heeft plaatsgevonden.
-2-

-3-

8. CONCEPT-AGENDA GESPREK MINISTER-HBVD d.d. 8 DECEMBER.
Dit onderwerp komt op 24 november wederom op de agenda.
Evt. voorstellen svp tijdig bij DLS inleveren.
9. VOORTGANG TAAKVELDRAPPORTAGE.
- de volgorde dient niet te worden gewijzigd
- schema klopt nog niet
- SPC neemt contact op met de directeuren om de agenda bij te
stellen tm juni 1993
- HBVD wenst geen nummers op het overzicht, doch ziet graag een
indicatie waarover het gaat
- na bijstelling komt deze nota op de agenda van 24-11 a.s..
10.CONCEPT-AGENDA MT-CONFERENTIE DECEMBER 1992.
Het programma voor de eerste en tweede dag wordt omgewisseld.De
herziene agenda komt op 17 november wederom op de MT-agenda.
11. RAPPORT REORGANISATIE BVD 1989-1992.
Het betreft de uitkomsten van de MT-conferentie september 1992
mbt dit onderwerp. Deze notitie zal
als voorwoord worden
toegevoegd aan het Kernconsult-rapport.
12. RAAMNOTITIE INTEGRITEIT.
Deze notitie is niet besproken en komt terug op
november a.s.
Evt. opmerkingen gaarne bij D3 inleveren.

de agenda van 24

13. BVD-BIJDRAGE AAN DE CVIN-VERGADERING VAN 19 NOVEMBER.
Er worden twee onderwerpen aangedragen:
- D3: Joegoslavië (d.d. 10-11 nog niet ontvangen)
- D4: Inspecties te Irak (d.d. 10-11 nog niet ontvangen)
14. REISVERSLAG HONGARIJE : komt op 24-11 terug op de agenda.
15. VOORBEREIDING GESPREK HBVD MET DE MINISTER VAN DEFENSIE :
komt op 17-11 terug op de agenda.
16. VOORBEREIDING GESPREK HBVD MET DHR.
staat uit bij SPC.
17. NOTITIE OMTRENT DE PROBLEMATIEK ROND HET DIENSTWAPEN;
wordt verspreid en komt op 17-11 wederom op de agenda.
DLS
13-11-92
-3-

-1Co nr. 2.171.764-88
Definitief verslag MT-vergadering d.d. 17-11-92.
Aanwezig: PHBVD, SPC, D2, D3, D4, D5, D6 en DLS.
Afwezig : HBVD (met kennisgeving).
1. Concept-verslag MT-vergadering d.d. 10-11-92.
Met enige wijzigingen door DLS te verwerken wordt het verslag
vastgesteld.
N.a.v.:
punt 4a:D3 heeft een notitie geschreven gericht aan HPZ en D6.
punt 6: H BVD heeft een nader voorstel gedeponeerd:a. dienstbrede
denktank ; b. indien besloten wordt tot onderzoek, dan wordt dat
gedaan door de disruptie-teams van D4.
punt 13: CVIN-bijdrage: Inspecties te Irak wordt vervangen door
een notitie omtrent de Poolse inlichtingendiensten (actie:D3).

2. Taakveldrapportage Concurrerend Vermogen.
Discussie leidt tot de volgende conclusies:
- Het is een goed rapport ; geeft de stand van zaken goed weer.
- doorgaan in de incidenten-sfeer opdat de taak van de Dienst
geconcretiseerd kan worden.
- D4 zal een notitie opstellen tbv de Minister waarin conclusies
en voorstellen voor de Minister.
3. Nota produktenkalender.
SPC licht de nota toe. Tijdens de MT-conferentie wordt hierop
nader ingegaan. Besloten wordt deze nota te bespreken in het
directie-overleg van de directies, waarna het onderwerp op
1-12-92 wederom op de agenda komt.
4. Concept-agenda gesprek HBVD - Minister van Defensie:
a. Notitie D2 omtrent hekkenknippers (wordt door SPC en de meest
betrokken directies besproken en komt op l december terug op
de agenda)
b. Notitie van D3 omtrent het convenant BVD - MID.
c. notitie van D4 omtrent 'rare contacten'.
d. notitie van Dl omtrent st. v. zaken inz. de afwikkeling IDB.
5. Opheffing PG
(P-62).
Accoord met de opheffing. Punt van orde is de verdere uitwerking.
Dient aandacht aan besteed te worden.
6. Opening zij-ingang gebouw 15.
De sluiting van diverse ingangen blijkt een probleem te vormen
voor oa operationele medewerkers. Inmiddels is voor gebouw 15
reeds een oplossing gevonden. Voor gebouw 25 is er geen goede
oplossing te vinden. Naar aanleiding hiervan zal D5 dit onderwerp
ook tav de nieuwbouw, safe-houses etc. in het BIM aankaarten.
-l-

-27. Herziene agenda MT-conferentie.
Accoord.
8. Discussie-nota Dl omtrent beveiligings-advies-funktie van de
dienst.
Gesteld wordt dat
de dienst inderdaad behoefte heeft aan
standpunten hieromtrent. Er zijn al meerdere werkgroepen die zich
over dit onderwerp buigen. Deze nota wordt beschouwd als een
goede aanzet voor een discussie. Er zou l beleidsstuk moeten
komen op dit gebied. De discussie omtrent dit onderwerp kan
leiden tot een dienstbreed project (bijvoorbeeld bestaande uit
degenen die er op dit moment mee bezig zijn, t.w. de hoofden
beveiligingsadvies plus SPC. D3 bewaakt de gang van zaken en zal
er vorm aan geven. Een eerste, probleemstellende nota dient voor
8 december gereed te zijn, opdat deze tijdens de MT-conferentie
besproken zal kunnen worden.
9. Dienstwapen.
D6 herinnert zich dat een zekere
ooit een schildje voor de
dienst heeft ontworpen, op basis waarvan een kunstenaar gevraagd
is een kunstwerk te vervaardigen.
D4 zal contact opnemen met deze
en eea terugkoppelen naar
IEB.
10. Mededelingen en rondvraag.
a. Notitie 'Gremia' van Dl: slechts 2 reacties ontvangen; komt
24-11 opnieuw op de agenda ter afsluiting.
b. PHBVD vertelt het eea nav het PDG-beraad: PHBVD heeft hierbij
de aandacht gevraagd voor project BIZA-BVD ; geen van de drie
had er ooit van gehoord. PHBVD heeft toegezegd een exemplaar
van de eindrapportage te zullen sturen.
c. Het MT heeft maandag jl. een bezoek aan de nieuwbouw gebracht.
PHBVD stelt zeer trots te zijn op dit nieuwe gebouw.
d. Bezuinigingsronde: De dienst ontspringt de dans deze keer ; er
is gekozen voor structurele kortingen op beleidsuitgaven. De
verplichtingenstop blijft echter wel tot nader order van
kracht.
e. PHBVD is op 16-11 bij de Adviescommissie Rijksdienst geweest.
Als sprekers traden hier oa op: dhr.
:, dhr.
en
dhr.
.Onderwerp van bespreking was oa 'hoe gaat de
Rijksoverheid om met Brussel?'.
f. PHBVD meldt de bespreking met de S G AZ, waarbij oa de
problematiek rond de afluistertechniek aan de orde geweest is.
Aan de dienst is hieromtrent een vraag gesteld die reeds
uitgezet is bij HT.
g. D4 meldt dat dhr.
benoemd is tot D4B.
h. D6 meldt dat het bestedingsplan uit is.
Omtrent mej.
wordt op korte termijn het e.e.a.
geregeld.
DLS
24-11-92
-2-

-l-

Co nr. 2.171.958-65
Definitief verslag MT-vergadering d.d. 24-11-92.
Aanwezig: HBVD (na behandeling punt 1,2 en 4), SPC,
D2, D3, D4, D5, D6 en DLS.
Afwezig met kennisgeving : PH BVD
Tevens aanwezig ivm agendapunt 10:
Prof.
met assistent, SPC/

, D2S, D3S, D4S en PMO/

1.Concept-verslag MT d.d. 17-11-92.
Met enige wijzigingen wordt het concept-verslag vastgesteld.
2.Operationele mededelingen, gecombineerd met punt 4,
nota voortgang
.
D2 combineert de agendapunten 2 en 4.
hoogte van enige operationele zaken.

D2 stelt het

MT

op

de

3.Raamnotitie Integriteit.
DLS verzorgt een apart verslag t.a.v. dit onderwerp.
4 .Nota voortgang

._

Reeds bij punt 2 behandeld.
5.Verslag gesprek Minister - HBVD d.d. 2-11-92.
Het MT heeft kennisgenomen van het verslag. Geen commentaar.
6.Concept-agenda gesprek Minister - HBVD d.d. 8 december 1992.
a.
b.

c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
1.

Besloten is tot de volgende agenda:
; stand van zaken (geen stukken nodig, behalve het
verslag van het gesprek met dhr. Nordholt)
Presentatie
' ". (D2 zal niet aanwezig zijn ; HBVD zal
dit onderwerp persoonlijk toelichten met behulp van een door
D2 te leveren bijgestelde versie van het stuk dat voor de
Bestuursraad voorbereid wordt)
Integriteit overheid.(stand van zaken , mondeling )
Integriteit politie.( volstaan kan worden met een door D3 te
leveren verslag van het gesprek met dhr.
)
GOS. (D3 levert een notitie)
Verslagen reizen HBVD naar Kopenhagen en Boedapest.
PG Opheffing IDB (stand van zaken ; mondeling)
Operatie
(mondeling)
Ontwikkelingen rond veiligheidsonderzoeken Schiphol.
(stand van zaken ; actie D4)
Stand van zaken MID.
(zelfde notitie als voor Min. van Defensie)
Stand van zaken mbt gesprek Defensie
Klankbordgroep.(voorbereiding 14 december)
-l-

-2Nav punt l, de klankbordgroep: D3 levert een operationele
bijdrage tbv de klankbordgroep-bijeenkomst op 14-12-92.
7.Bijgestelde nota voortgang taakveldrapportage.
Naar aanleiding van de notitie van
volgende opmerkingen gemaakt:

SPC

en

Dl

worden o.a.

de

- de grondreden van taakveldrapportages is verantwoording
tegenover de Minister en worden derhalve in principe voor de
Minister geschreven.
- bij behandeling in het MT kan bepaald worden wat er met de
rapportage gedaan wordt en in welke vorm het gegoten wordt.
- dit geldt voor alle stukken
- de stand van zaken en denken verschilt per taakveld,
dat dient nadrukkelijk uit te komen
- laat vragen/vraagtekens ook in het stuk naar voren komen
en doe niet net alsof er geen vragen zijn
(voorkom de 'het gaat goed'stijl.
- 15 december komt dit onderwerp wederom op de agenda van het MT.
(met bijstellingen door SPC/
ism resp. directeuren)
8.Verslag bezoek HBVD en BR aan Boedapest.
Het MT heeft kennisgenomen van het verslag.Alvorens het aan de
Minister aan te bieden zal D3 er nog een korte passage aan
toevoegen.
9.Rondvraag en mededelingen.
D3: maakt het MT attent op een bericht in de krant omtrent
benoemingen bij BUIZA van : dhr
, thans ambassadeur te
Moskou, wordt DGPZ; dhr.
wordt ambassadeur te
Washington.
D3 meldt dat de toespraak van Bouterse verschoven is naar
vrijdag a.s..
D4 maakt het MT attent op een publicatie in de dagbladen
omtrent aan bedrijven gerichte dreigbrieven. D2 zal zich hierover
buigen.
D5 overhandigt HBVD een brief van BR/
omtrent de wisseling
van de wacht op de ambassade te Washington
D5 heeft enige opmerkingen van SPC/
gekregen nav de laatste
CVIN-bijeenkomst. Dit onderwerp komt op de agenda wanneer PH BVD
aanwezig is bij het MT.
SPC is aanwezig geweest bij de bijeenkomst van analisten.
Positieve ervaring, was een nuttige bijeenkomst.
- HBVD meldt dat er een interview in de maak is met P. Witteman.
DCOM heeft een zgn. time-frame opgelegd, waardoor het interview
enige structuur krijgt.
- HBVD meldt gesprekken met de heren
en
- HBVD verzoekt het MT na te denken over een programma voor
eenieder die met het publiek in aanraking komt. DCOM denkt
hierbij aan dhr.
; nadere voorstellen volgen.
DLS
27-11-92
-2-

Co nr. 2.172.511-A4

-1-

Definitief - verslag MT-vergadering d.d. 1-12-92.
Aanwezig: PHBVD, SPC, D3, D5, D6 en DLS
Afwezig : HBVD, D2 en D4, allen met kennisgeving.
1. Concept-verslag d.d. 24-11-92.
punt 6 e :'GOS' wijzigen in 'Activiteiten van de Russische
inlichtingendiensten. Verslag d.d. 24-11-92 vastgesteld.
N.B.: Namens D4 wordt nadrukkelijk gesteld dat de inspanningen
van de heren
en
inz. de beveiligings-adviesfunctie
(zie verslag d.d.17-11) bijzonder op prijs gesteld worden. Indien
een verkeerde indruk gewekt is dan wordt dat beslist betreurd.
2. Procedure dienstjaarbericht.
De opmerkingen worden door SPC verwerkt, waarna dit onderwerp op
15-12 wederom op de agenda geplaatst zal worden. Voorgesteld
wordt
een meelees/redactie-groep
te formeren. Een voorstel
hiertoe wordt ook opgesteld door SPC. Op 15-12 wordt het stuk ter
finale goedkeuring aangeboden,
3. Reorganisatie afd. facilitair bedrijf.
Discussie leidt tot de volgende conclusies:
a. D6 bekijkt het stuk nog even.
b. het MT stemt in met het reorganisatievoorstel
c. het voorstel wordt als voorgenomen maatregel aan de OC
aangeboden
d. het MT gaat accoord met de realisatie per 01-03-93.
4. Bespreking commentaar op nota voortschrijdende
produktkalender.
Het MT reageert zeer positief op de nota. Besloten wordt de
volgende
benaming
te
hanteren;voortschrijdende dienstbrede
produktkalender. Dit om begripsverwarring te voorkomen. De nota
wordt binnenkort ook nog in het BBO besproken.
Het MT gaat accoord met de inhoud van de nota; besloten wordt het
«~rste voorstel begin januari 1993 op de MT-agenda te plaatsen
(actie: SPC)
*5. Nota omtrent antimilitaristisch activisme.
Kernpunt van de discussie betreft de vraag of de dienst aandacht
behoort te schenken aan hekkenknippers e.d. en zoja, welke
middelen de
dienst inzet
om
de benodigde informatie te
verkrijgen. Blijkt al een oud discussiepunt te zijn.
-l-

-2De militairen verwachten van de dienst tijdig op de hoogte te
worden gesteld omtrent op handen zijnde acties, terwijl de dienst
van het standpunt uitgaat dat het vaak neerkomt op 'openbare
orde'-problemen.
Ook de samenleving schijnt te verwachten dat de Dienst hier
aandacht aan besteedt. Duidelijkheid is daarom gewenst.
De
dienst kijkt weliswaar naar groeperingen die politieke
doelstellingen willen bereiken middels systematische / heimelijke
acties, doch de inzet van middelen is sterk afhankelijk van de
dreiging die van de acties uitgaat. Hekkenknippers bijvoorbeeld
vormen meer een uitvloeisel van dergelijke activiteiten.
In de praktijk leidt dit tot het handhaven van een bescheiden
aandacht voor deze groeperingen, waarbij overleg met de MID
noodzakelijk geacht wordt. Het volgende wordt besloten:
a. handhaven menselijke bronnen
b. overleg met de MID op basis van artikel 9 : hoe overbruggen we
het verschil ?
o. D2 en D3 overleggen nog met elkaar en gaan een gesprek aan met
de MID.
d. de D2-notitie wordt bijgesteld nav deze discussie.
6. Beoordeling ontwerp van de nieuwbouw.
Het MT gaat accoord met het advies. Opgemerkt wordt dat het
huidige meubilair niet voldoet aan de zgn. NEN-norm. Klopt
inderdaad. De
blauwe stoelen die thans aangeschaft worden
voldoen daar wel aan.
De nota zal aan de OC worden voorgelegd.
7. W.v.t.t.k..
a. Notitie inz. mej.
:
; bij afwezigheid
van DLSt zal Dl een vervanger aanwijzen.
b. CVIN-bJjdrage tbv vergadering 17-12:
D3 : geactualiseerde taakveldrapportage interventies.
D4 : Irak-notitie
Nav een notitie van D3 inz. de vorige CVIN-bijeenkomst heeft Dl
°«n brief opgesteld voor de coördinator(iaa HMID)
r. D3 meldt een notitie te hebben ontvangen van de IDB ; zal deze
aan D2 doorgeven om aan het LCC te overleggen en ook aan HBVD om
m» t de Minister te bespreken.
d. D2 stelt voor de video-opname van het Capitool mee te nemen
naar de conferentie ; kan volgens D2 nog veel van geleerd worden.
p. SPC was aanwezig bij een bijeenkomst van DxO ; was zeer te
spreken hierover , was een nuttige bijeenkomst ;verslag volgt.
f. SPC meldt op de eerste conferentie-dag verhinderd te zijn.
Komt aan het eind van de eerste dag.
g. DLS meldt dat de heer
liever niet op de 15 e
december komt. De lezing omtrent de reorganisatie van de politie
zal in januari gegeven worden. DLS zal zorgdragen voor een nieuwe
afspraak met dhr.
-2-

AGENDA NR.
j 0'930122/IU
Co nr.

2.173.273-62

CO.:

j r.

j5£.tT>liTteFverslag MT-vergadering d.d. 15-12-92.
Aanwezig: HBVD, PHBVD, D2, D3r D4, D5, D6, DLS, IEB(inz.pt.la)
IOR (inz. pt. 5).
1. CONCEPT-VERSLAG d.d. 1-12-92.
Ongewijzigd vastgesteld.
la. PRESENTATIE

RELATIEGESCHENKENPAKKET.

IEB
presenteert
het
nieuwe
BVD-pakket,
samen
met
de
Biza-geschenken.
Als
uitgangspunt wordt een 'terughoudend beleid' voorgesteld.
Besloten wordt conform
de voorgestelde regels, met
enige
aanpassingen door IEB te verwerken. IEB zal een nieuwe versie aan
het MT doen toekomen.
2. Operationele mededelingen.
Wordt verschoven naar 5-1-92.
3. Voorbereiding gesprek HBVD - hr.
Nota omtrent minderheden ontbreekt nog. Een exemplaar zal door
DLS worden opgevraagd en ook aan D2 en SPC worden toegezonden.
Verder niet besproken.
4. Raamnotitie integriteit.
Zie separaat verslag van D3.
5. Eindrapport DIV.
De MT-leden reageren zeer positief op het eindrapport. Ook blijkt
dat
de betrokkenen er positief tegenover staan. De
term
'coördinator' dient anders te worden omschreven. De algemene
teneur wordt door het MT onderschreven. In overleg met HPZ zal er
nog gekeken worden naar de voorgestelde functie-waarderingen en
het personeelsplan. DIV-1 komt in januari terug in het MT. T.a.v.
DIV-2 is D4 aangewezen als portefeuillehouder ; een projectleider
moet nog benoemd worden. Het MT gaat accoord met de beslispunten,
onder aantekening van bovenstaande opmerkingen. Het bijgewerkte
rapport
komt
terug
in
het
MT
met
evt. bijgestelde
schaalvoorstellen en een overzicht van de
personeelsconsequenties.

-l-

-26. Taakveldrapportaqe-kalender

1992-1994.

Vastgesteld. De kalender komt eenmaal per jaar
Afwijkingen dienen tijdig te worden gemeld.

op

de MT-agenda.

7. Terugrapportage MT-conferentie.
Mede aan de hand van het beknopte verslag van DLS hebben de
directeuren
hun directie-medewerkers ingelicht
omtrent
de
besproken onderwerpen tijdens de conferentie. Een uitgebreid
verslag zal t.z.t. worden geagendeerd.
8. Verslag gesprekken HBVD - Ministers Biza en Defensie.
a. Nieuwe afspraak met Minister van Defensie: 19-01-93.
b. Volgende afspraak met Minister v. Biza: 11-01-93.
Verslag gesprek Min. v. Biza - HBVD volgt nog.
Concept-agenda gesprek Minister v. Biza - HBVD d.d. 11-01-93:
a. taakovername IDB
( CVIN + :voorbereiden ; Suriname)
b. stand van zaken overleg Financien
c. buitenland
d. stand van zaken driemanschap (vernietigingslijst)
e. operationele zaken: o.a. operatie
f. outline t.b.v. de conferentie: welke bewindslieden wil de
Minister spreken ?(Defensie, V en W, Minister Kok etc.)
g. w.v.t.t.k..: o.a. klankbordgroep.
9. Procedure dienstjaarbericht.
Accoord met het actievoorstel en de herziene procedure.
10.Biza-projectenpool .
De volgende onderwerpen zullen door
DIV-2,
financiële
rechtspositie,
veiligheidsnotitie.

HBVD

worden

ingebracht:
en
een

11.Taakveldrapportage interventies.
Het MT gaat accoord met de verbeterde versie. Deze rapportage kan
naar de Minister verzonden worden. Een aangepaste versie van deze
taakveldrapportage is reeds naar het CVIN verstuurd.

-2-

-1Co nr. 2.174.011-98
Definitief verslag MT-vergadering d.d. 22-12-92
Aanwezig:HBVD, PHBVD, D2, D3, SPC, DLS en SPC/

inz. pt.6)

1.Concept-verslag d.d. 15-12-92.
Met een wijziging onder punt 4, door DLS te verwerken, wordt het
verslag vastgesteld.
N.a.v. punt 4, Eindrapport DIV: het DIV-voorstel heeft ook
consequenties voor de bedrijfsbureaus (o.a. t.a.v. het wegvallen
van personeel, de functie en positie van het afdelingshoofd en de
achterblijvende administratieve functies ? BB3 zal dit onderwerp
in het BBO ter sprake brengen, waarna het z.s.m. in het MT
gebracht kan worden.
N.a.v. punt 8, concept-agenda gesprek Minister van Biza - HBVD
d.d. 11-01-93: Op verzoek van HK wordt aan de agenda toegevoegd
het onderwerp 'binnentredingsbevoegdheid'.
2.Richtlijnen strafbare feiten.
Het stuk voldoet nog niet.
Besloten wordt tot het volgende:
a. Er moet een procedure-regeling komen.
b. bekeken moet worden hoe de interne richtlijnen er bij Justitie
eruitzien (actie Dl/SPC) (enerzijds uitgaande van de PG en
anderzijds van HBVD
c. t.a.v. de inhoud: er dient nog een omschrijving te komen
t.a.v. het gebrek aan materiele wederrechtelijkheid.
d. Dl herneemt de regeling ; dit onderwerp komt op 2 maart 1993
terug op de MT-agenda.
3.Europa.
De Europa-nota van
zal nog door DLS aan de MT-leden
worden gestuurd. PHBVD zal een inventarisatie maken van de tot op
heden voorhanden zijnde nota's over Europa en evt. het nodige
eraan toev oegen. In de huidige nota's wordt alles uitvoerig
beschreven, maar de vraag blijft wat we nu eigenlijk doen.
Het volgende dient nog uitgewerkt te worden:
a. Wat doen we zelf ?
b. Wat dragen we bij aan het ministerie van Binnenlandse Zaken ?
c. Wat dragen we bij aan de ministeries van Justitie,
Buitenlandse Zaken en Economische Zaken ?
Dit onderwerp komt op 2-3-93 terug op de MT-agenda.
-l-

-2Naar aanleiding hiervan meldt PHBVD het gesprek met dhr.
(verslag PHBVD hiervan volgt nog): Dhr.
""
zal voor ons
uitzoeken welke werkgroepen bij de Raad voor ons van belang zijn.
Er zal een bespreking op de PV belegd worden, waar een delegatie
van de Dienst zal kunnen overleggen met sleutelfiguren terzake.
De vraag blijft of de Dienst in de sfeer van
detachering/werkgroepen nog ergens aan deel zal nemen.(wordt
later op terug gekomen).
4.Relatie banken/financiën.
Wegens ziekte van D4 wordt dit onderwerp eind januari
opnieuw geagendeerd. D3,D4 en D5 werken e.e.a. uit.

1993

5.Arbo-jaarverslag.
Alhoewel de huidige situatie nog slechts voor een periode van
plm. negen maanden van toepassing is, is men van oordeel dat
hieraan toch gewoon aandacht besteed dient te worden. Er wordt
naar gestreefd om de nota (actie D6) op 8 januari gereed te
hebben. Realistischer is rond twintig januari, waarna de nota aan
het MT wordt aangeboden.
6.Bas-overzicht derde kwartaal 1992.
Wegens het feit, dat er tijdens deze vergadering te weinig
MT-leden aanwezig
zijn,
wordt
dit
punt verschoven naar
12-01-1993. De opmerkingen en vragen zullen door SPC/
nader
worden uitgewerkt i.s.m. de bedrijfsbureaus.
HBVD verzoekt de directeuren tijdens de Bas-presentatie een
schatting mee te brengen (overleg met het
BB hiertoe is
toegestaan)
7.Overzicht gehouden lezingen/interviews in 1992.
Geen opmerkingen. Evt. aanvullingen bij IEB inleveren.
8.Mededelingen en rondvraag.
PHBVD:
- Nav de laatste CVIN-vergaderin g: een copie van een notitie
de
hand
van
HIDB
omtrent
de
onderbrenging
van
Suriname-projeet zal aan het MT worden verzonden. De MICIV
hierover een beslissing nemen ; het CVIN+ op 23-1 vormt
voorbereiding hierop. Een notitie van PHBVD volgt nog.
-2-

van
het
zal
een

-3Op 19, 20 of 21 januari wordt het jaarverslag van de Commissie
v. I en V behandeld. Zodra er meer bekend is wordt dit onderwerp
op de agenda geplaatst ter voorbereiding.
- Opening nieuwbouw: HM
niet verrichten.

de Koningin zal

de openingsplechtigheid

PHBVD heeft voorgesteld een centraal adressenbestand te maken,
mede ihkv de komende verhuizing. De inventarisatie ivm de
verzending van de kerstkaarten was al een goed begin.
D3: TVR omtrent spionage komt op 19-01-93 in het MT.
D2: heeft met D5 en HPZ gesproken over operatie 'burenhulp'. Eind
februari zal de eerste tranche gereed zijn. De bevindingen zullen
in het DLB besproken worden.
D3: De nota 'reisbeperkingen' is in het CV IN niet meer aan de
orde gekomen. Een notitie hieromtrent zal door D3 via de BVA aan
HBVD worden gezonden.
SPC: heeft gisteren een analisten-bijeenkomst bijgewoond. Vindt
het een goed initiatief. De groep heeft aangegeven t.z.t. ook
alleen het eea te willen gaan bespreken.
HBVD:
Reis naar Bonn op 26-1-93: Minister van Binnenlandse Zaken,
HBVD
en
dhr.
bezoeken de
Duitse Minister van
Binnenlandse Zaken,
Seiters. Voorlopige
gespreksonderwerpen:
binnenlandse veiligheid,
,
Schengen, rechts-extremisme,
analyse over rechts, reacties politie/brandweer op
openbare-ordeverstoringen en minderheden. Van de zijde van de BVD
worden de volgende onderwerpen voorbereid:
- Minderheden: geen extra voorbereiding nodig; rapportages (o.a.
) volstaan.
rechts-extremisme: D2 verzorgt recent overzicht voor
de
Minister en HBVD.
- Schengen/
: uitleg voor Minister voor te bereiden door
Dl/KJA/: )
- innere Sicherheit: 't gewone stuk ; geen vertaling nodig.
- projectenpool: nav de bespreking van dit onderwerp in de
Bestuursraad: op het onderwerp ' welke verantwoordelijkheden
heeft de Minister tav de veiligheid ?' wordt nog teruggekomen
door HBSG. (SPC wordt hierbij betrokken).
Vlaams blok: mede nav een rapportage op televisie maakt de
Minister zich zorgen over
het Vlaams blok. DLS
zal
de
video-opname opvragen. Op 19-1-93 komt dit onderwerp op de agenda
in combinatie met een update van rechts (actie D2).
-3-4-

HBVD heeft gesproken met. ae
CVIN=-vergadering. Voorbereiding:
1. hoe loopt het met het projectplan ? (zou klaar liggen)
2. rondreis voorzitter stuurgroep: echte requirements doet HBVD
zelf.
3. notitie Suriname van D3: naar HBVD verzenden zodat HBVD nog
commentaar kan leveren.(actie: D2)
4.
Oost-Europa/criminaliteit:
D3T/
zal
hieraan
werken
(actie:D3)( Wie doet wat ? (Justitie/BVD))
5. omtrent kosten van afluisteren spreekt HBVD eerst nog met de
coördinator ; nog geen actie dus.
- Op 8 januari komt het onderwerp 'afluisteren mobiele zaken' in
de MR aan de orde: de Minister moet hierover worden ingelicht
(actie:Dl)
N.a.v.:(d.d.5-1-93) MR-stuk ligt inmiddels in MR-besprekingsmap ;
aan de roeptekst wordt gewerkt)

DLS
30-12-92
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