Definitief verslag MT-vergadering 2 juli 1993
Conr: 2.184549-29
Aanwezig: PHBVD (voorzitter), D2, D5, D6, DLS, IEB
1.

Concept-besluitenlijst
Accoord. Definitief verslag wordt door DLS verspreid.
N.a.v. het verslag:
IEB doet voorstel - na overleg in BIM - voor casus, die met
DCDB bekeken kunnen worden op publicitaire aspecten (in
MT/najaar).

2.

Mobiliteitsbevorderende maatregelen (nota D6) en rapport "Van
binnen naar buiten (MLO)
Algemeen commentaar uit de directies is positief. Men heeft
begrip voor de noodzaak en de problematiek van
van positieve uitstroom. Men vraagt
aandacht voor relatie met MD-beleid, continuïteit in eigen
huis en dwingt aan op een niet te strakke,
instrumentele benadering. Uitstroom moet een natuurlijk proces
zijn; een normaal onderdeel van de personeelsbegeleiding.
D6 refereert aan een mini-symposium met de MLO-groep op 2
julli 1993. Hier is o.a. het Stappenplan van de MLO-groep
besproken. Bezwaar tegen het stappenplant te strak,
instrumenteel.
Afspraken
D6 verzamelt commentaar op de rapporten van de directeuren;
maakt oplegnotitie op stappenplan (eind augustus: stand van
zaken notitie in MT).
Het MT gaat accoord met de voorstellen uit het PZ-rapport.
Men acht self-assesment bruikbaar en is positief over
uitwisselingsprogramma's met andere organisaties in diverse
vormen.

3.

Differentiatie in beloning (nota D6)
Voorstel accoord: is reeds naar OC verzonden.

4.

Adviesrapport "laptop" (nota D6)
Voorstel accoord. De komende periode geen uitbreiding naar
andere functiegroepen. Eerst verder ervaring opdoen in
functiecategorie operateurs.
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5.

6.

Kopieren in nieuwbouw (nota D6)
Voorstel accoord onder de aantekening dat
beveiligingsvoorschriften alleen werken als ze door een ieder
worden opgevolgd. Men dient elkaar daar ook op aan te
spreken.

7.

Reorganisatievoorstel IEB (nota Dl)
Voorstel accoord. Wordt door Dl aan OC voorgelegd.

8.

Operationele facilitaire eenheid (nota D5)
Accoord onder de aantekening dat voorzichtigheid geboden is
ten aanzien van het presenteren van case-histories.
Mocht t.z.t. blijken dat deze eenheid een permanent karakter
krijgt, dan dient een reorganisatievoorstel te worden
voorgelegd aan MT en OC.

9.

Convenant Bedrijfsgezondheidszorg (nota D6)
Accoord. Onvereenkomst treedt in werking met terugwerkende
kracht per 1/1/93. Na verloop van tijd bezien of RBB voldoet.

10. BVD - FIOD (nota D2)
Voor stel accoord.
11. Evaluatieproces opdracht (nota D6)
Accoord.
12. Overzicht lezingen, etc, (nota Dl)
T.k.n. HBVD wordt a.s. maandag geinterviewd voor Financial
Times (
).
13. Deelnemers
(nota Dl)
Indeling accoord. PMO/IEB dragen zorg voor uitnodigingen. De
functiegroep van operateurs wordt meegenomen in het
vervolgtraject.
T.k.n.
* Geheugensteuntje openstaande MT-nota's wordt aangepast door
DLS.
Toegevoegd wordt i voortgang "
"-project (actie: SPC).
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Rondvraag
RaRa : het MT is positief gestemd over manier waarop het
team zijn werk doet. De ontploffing van de botn bij
SoZaWe is een grote tegenslag, maar doet aan de waardering
voor dat werk niets af.

Jaarverslag;
Heeft geleid tot de beslissing dat het niet deze
week, maar zodra de gedrukte versie klaar is, naar de Kamer
gaat. (gelijktijdig vindt dan de verzending naar eigen
medewerkers, strategische relaties plaats).
N.B. PG's zijn geïnformeerd over het uitstel.
IEB, 6 juli 1993

Cont5ept verslag MT-vergadering 6 juli 1993
Co.nr: 2.185.342 - 80
Aanwezig: PHBVD, D2, D5, D6, SPC, IEB
1.

Conceptverslag MT 2/7
Vastgesteld.

2

Acitviteitenplan automatisering 1993/2 (nota D6)
Het MT stemt in met de voorgestelde prioriteitenstelling en
de voorgenomen activiteiten.
Opmerkingen; in de directies heeft men de presentatie van Bas
^93 als lastig ervaren.
Vraagt heeft de OC belangstelling voor bespreking van dit
stuk? (D6 gaat dit na).

3.

Financiële ontwikkelingen in komende jaren (nota D6)
Het MT gaat accoord met de visie die in dit stuk is
neergelegd. Van groot belang is dat de beoogde houding top down wordt aangenomen. Visie: soberheid nastreven in het
totale bestedingspatroon en creatief omgaan met de
taakstellende budgetten.
Directeuren zullen dit in hun directie-overleg aan de orde
stellen. Insteek is: hoe gaan we scherp/creatief om met geld
en kunnen we met dezelfde middelen meer realiseren. De goede
voorbeelden uit de directies kunnen gebruikt worden om dit
danken dienstbreed te stimuleren.
Het MT is het eens met het voorstel om het G-artikel te
schonen. Dat wil zeggen dat het op zich gelijk blijft, maar
doorgelicht wordt op oneigenlijke besteding.

P«p. 1. i Rpunten
4.

Reorganisatie PZ (nota D6)
Voorstel accoord.

5.

Voorstel raambekleding Nieuwbouw (nota D6)
Voorstel accoord.
Vernietiging PID-archiefmateriaal (nota D2)
MT is accoord met het voorstel.
Het betreft hier vernietiging van duplicaten. Er is vooraf
overleg geweest met KJA en de adviesgroep.
De vernietiging geschiedt cf de geldende regels.
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7

Project Respect (nota D6)
Het MT gaat accoord met het idee. Dl stelt een stuurgroep
samen. De MD-functionaris wordt verzocht om een voorstel te
doen voor kandidaten voor de projectgroep (m. n. leiding). Het
project wordt eveneens opengesteld voor belangstellenden.
Over een andere naam voor het project zal worden nagedacht.
NB. de aandacht die in dit project uitgaat naar de
geschiedenis van de BVD, moet ook in de algemene opleiding
geaccentueerd worden. IEB zal dit met PMO opnemen.
( startmodule )

8

Koerswijziging Verdeelsleutel V & O - budget (nota D6 )
Voorstel accoord.

Rondvraag /mededelingen
Er zijn kamervragen gesteld door Lankhorst (Groen Links) over de
betrokkenheid van de BVD bij het onderzoek naar de RaRa-aanslag.
Wetsvoorstel I Se V is getekend door minister van Binnenlandse
Zaken. Het commentaar van de minister van Justitie wordt nog
verwerkt.
DS verzoekt om kort DLB in aansluiting op een volgend MT.
(onderwerp: bezetting post Caracas).
Terugmelding PHBVD over overleg met OC
verliep in goede sfeer.
n» OC:
zal schriftelijk bezwaar maken tegen het niet openstellen van
d» vacature Caracas;
beeft geen bezwaar tegen het reorganisatievoorstel IEB op
zich, maar wil e. e. a. bespreken in aanwezigheid van IEB/BA.
Voorstel zal informeel besproken worden.
notJtie mobiliteitsbevordering is accoord. De OC wacht op
notitie D6/PMO;
i n accoord met reorganisatie TBV en de instelling
i ^ accoord met de emancipatienota. Deze zal worden
herschreven;
i P accoord met de reorganisatie PZ;
neemt geen beslissing over "premie schadevrij rijden". Geen
sprake van principiële bezwaren, maar men wil het meenemen in
de discussie over het hele rechtspositionele pakket;
ir- accoord met RBB -convenant;
is accoord met afschaffen bijbanen in de BVD;
is niet accoord met voorstel catering nieuwbouw. Betreft de
hoogte van de prijzen.
D6 merkt n. a. v. dit laatste punt op dat de OC-af gevaardigde in
de voorbereidingsgroep van FB blijkbaar geen dekking heeft van
de OC.
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verslag MT-vergadering 13 juli 1993
Co.nr.2.l86.2l5-A9
Aanwezig: PHBVD, D3, D5, D6, SPC, DLS/

1.

Conceptverslag MT 06-07-93
pt.2 "in de directies" wordt "bij D5"
pt.3 "op oneigenlijke besteding" wordt "op ook naar het
huidig denken juiste besteding."
Rondvraaa/mededelinaen
"D5 verzoekt om kort DLB in aansluiting op een volgend
MT"; dit zal volgende week plaatsvinden. Onderwerpen zijn
de rechtspositie en keuze van kandidaat.
Terugmelding
2e gedachtenstreepje:
"heeft geen bezwaar tegen het reorganisatievoorstel IEB11
wordt "heeft geen bezwaar tegen een spoedige behandeling
van het reorganisatievoorstel IEB"
5e gedachtenstreepje:
"is accoord met de emancipatienota11 wordt "is niet
accoord met de emancipatienota"
10e gedachtenstreepje:
"is niet accoord met het voorstel catering nieuwbouw.
Betreft de hoogte van de prijzen" wordt "is accoord met
het voorstel catering nieuwbouw, doch enkele punten
behoeven nadere uitwerking i.o.m. FB."
Het conceptverslag wordt vastgesteld.

2.

Voorstel n.b.t. operationele beveiliging
Het MT gaat accoord met het voorstel, met dien verstande
dat het MT de nieuw aan te stellen part-time
"operationeel beveiligings adviseurs" vraagt de algemene
aandacht voor beveiliging onder al het personeel weer op
gang te brengen, zonder daarbij in procedurele regels te
vervallen. D5 raadt hier
voor aan.
Het MT zal het OPIM een vervolgopdracht geven om ook de
evaluatie bij binnenkomst en de beveiliging bij
exploitatie van informatie opnieuw te bekijken.

3.

Risico-analyse Islamitisch Fundamentalisme
De analyse heeft veel weg van de analyse van
, te
weten, te algemeen voor het MT om te beoordelen of over
te beslissen, hoewel de activiteiten vooral gericht zijn
op 6 specifieke groeperingen.
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Het onderzoek loopt nu, maar onduidelijk is waar het
fenomeen islamitisch-fundamentalisme onder moet vallen
(directie, opdracht, taakveld, analist?) en in hoeverre
de opdracht interdirectioneel is.
Het MT vraagt de opdracht te herschrijven, geheel toe te
spitsen op de 6 groeperingen en te concretiseren in op te
leveren zaken. Dl en SPC zullen overleg voeren D2 om het
standpunt van het MT de verduidelijken.
5.

Relatie: BVD - Kabinet der Koningin

6.

Verhuisdatum
N.a.v. de publicatie van de verhuisdatum in het
alternatief jaarverslag "Opening van Zaken" vraagt Dl om
meer voorzichtigheid bij alle personeel m.b.t. de datum.
D6 meldt dat verschuiven van de datum, of het lanceren
van een nep-datum, geen reële opties zijn, vnl. i.v.m.
extern te regelen zaken.

7.

W.v.t.t.k./rondvraag

Dl

Gesprek PHBVD - dhr.
Dhr.
meldde telefonisch n.a.v. de snelle reactie
van de Minister op de kamervragen van Wiebenga dat de
Minister van Justitie het betreurt dat hij niet eerst
geraadpleegd is.
PHBVD en dhr.
zullen elkaar nog spreken over:
Telecom, crypto
RaRa
Gesprek PHBVD - dhr.
Behandeld onder punt 5 van dit verslag.
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Gesprek PHBVD - DG PZ BuiZa
Gesproken is over:
PLO
Contactpunt voor de ambassadeur van Saoedie-Arabië
Brief Minister aan mevr.
De Minister heeft verzocht een brief op te stellen over
hoe nu verder.
Felix Rottenberct
PHBVD heeft hem een evaluatie van de persoonlijke
dreiging van RaRa gegeven.
Contacten NBV. MID inz. RaRa
Gesprek HBVD - Minister
PHBVD vraagt het MT na te denken over onderwerpen voor
het gesprek op 17 augustus.
D3

513

D6

Rapport "Sexuele Intimidatie"
Dit rapport is rechtstreeks aan HBVD gezonden. Half
augustus zal het alsnog aan het MT voorgelegd worden. D6
heeft bezwaar tegen het feit dat het rapport nieuwe
procedures als oplossing aandraagt.

D5

Caracas
D5 vraagt PHBVD bij het gesprek 3 augustus met onze
ambassadeur te Caracas, dhr.
vast een reisplan te
presenteren.

SPC

Achtergrondinformatie voor externen
SPC constateert dat achtergrondinfo inz. feitelijk
kennisniveau, c.q. een "loop-verbaal" over onderzoeken
als RaRa voor externen nog niet voorhanden zijn. Hij wijt
dit vnl. aan onjuiste wijze van berging. Hij vraagt KM
bij experts te peilen hoe dit beter geregeld kan worden.
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Definitief verslag MT-veraderin

20 luli 1993

Co.nr. 2.107.259

Aanwezig: PHBVD, D2, D3, D5, DLS/

1.

Concept verslag MT 13-07-93
pt.2 "Het MT zal de WG een vervolgopdracht geven om ook
de beveiliging bij exploitatie van informatie
opnieuw te bekijken" wordt "Het MT zal het OPIM een
vervolgopdracht geven om ook de evaluatie bij
binnenkomst en de beveiliging bij exploitatie van
informatie opnieuw te bekijken.
pt.4 " maar onduidelijk is waar het onder moet vallen ...
en in hoeverre het interdirectioneel is" wordt "maar
onduidelijk is waar het fenomeen islamitischfundamentalisme onder moet vallen ... en in hoeverre
de opdracht interdirectioneel is".
"Dl en SPC zullen overleg voeren net het team" wordt
"Dl en SPC zullen overleg voeren net D2".
pt.7

Het verslag wordt vastgesteld.

2.

Taakveldrapportage
Dit is een discussiestuk dat voorlopig nog niet naar
buiten gebracht mag worden.
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* Dl schrijft een conceptuele notitie, ondertussen moet de
TVR voorgelegd worden aan ter zake deskundigen in alle
directies, daarna moet de hele problematiek nogmaals aan
het MT voorgelegd worden. E.e.a. moet voorbereid zijn
vóór de komst van de externe bestuurskundige,
3.

Eindrapportage WG Vitaal

Het MT gaat accoord met de voorgestelde lijn van aanpak,
met de volgende aanpassingen:
Geïnventariseerd dient te worden wat voor de
overheid en het bedrijfsleven "gewichtige belangen"

zijn.
Daarna kan pas bepaald worden welke

onderdelen vitaal verklaard dienen te worden.
De inventarisatie moet op ministers-niveau c.q.
bedrijfsleidingsniveau opgestart worden, voorbereid

door de SCP's op lager niveau.
Het MT dechargeert de WG met dank.
4.
5.

Voorstel definitieve plaatsing BW.
afd. RO
Behandeld tijdens DLB 20-07-93.

6.

Concept-agenda gesprek Minister - HBVD d.d. 17-08-93
De agenda wordt aangepast en separaat toegezonden.

7.

Afsluitrapportage teamopdracht
-3
D2 meldt dat
-4 twee bijeenkomsten heeft gepland,
n.l. l intern en l intern + politiekorpsen. D3 merkt op
dat in de vervolgopdracht niet alle taken voortvloeiend
uit de dreigingsanalyse zijn terug te vinden; de
bijv. is niet meer opgenomen in de opdracht. Het
onderzoek wordt mogelijk overgedragen aan de politie, of
D3.
Dl wil in het algemeen meer duidelijkheid over hoe
"restproblemen", zaken die niet in een opdracht verwerkt
zijn, intern vast te houden en hoe bij uitbesteding te
regelen dat de BVD zijn politieke verantwoordelijkheid
kan waarmaken. Dit moet duidelijk zijn vóór voornoemde
externe presentatie.
Het MT gaat accoord met het advies.

8.

W.v.t.t.k./rondvraag
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bij de

D2

PKK
D2 meldt de voortgezette dreiging van PKK op toeristische
centra in Turkije.

Gespreksdaa
D2 meldt op 21 juli een dienstbrede gespreksdag over
informatiebeveiliging en computermisbruik te hebben
georganiseerd.
D3

D5
D5 meldt dat het programma van zijn bezoek aan
inhoudelijk veelbelovend is.
Caracas
D5 meldt dat hij mogelijk een introductie heeft bij de
venezolaanse autoriteiten.

Dl

r
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-1Co nr. 2.188.292-48
Definitieve besluitenlijst MT-vergadering d.d. 17-8-93.
Aanwezig: D4,D6,SPC,D2,IEB,HBVD( bij rondvraag) en DLS.
1. Concept verslag MT vergadering d.d. 3-8-93.
Punt 6 laatste zin vervalt. Hiervoor in de plaats dient te staant
" De afdelingshoofden vormen in dit geval het'bevoegd gezag'".
N.a.v.: MT d.d. 3-8-93 is vervallen.
N.a.v. punt 4: De foutieve cijfers in het jaarverslag* Erratum
beperken tot 2e Kamer ; niet alle geadresseerden zullen dit
erratum dus ontvangen. T.a.v. het Wetsvoorstel
Veiligheidsonderzoek zal de fout tijdig worden hersteld.
2. Taakveldrapportage aantasting grondrechten.
Algemeen: duidelijk, volledig doch daardoor omvangrijk. Kan
volgende keer korter, met minder uitleg en operationeler )meer in
de richting van 'stand van zaken'). Voor deze rapportage is het
toch wel goed om uitgebreid te beschrijven hoe men zover gekomen
is. De systematiek is aanzienlijk verbeterd.
D2 zal, mede aan de hand van het commentaar, een bijgewerkte
versie gereed maken ter verzending aan de relevante relaties.
Voordien zal deze bijgewerkte versie aan het MT als hamersttik
worden aangeboden.
3. Opdracht
Accoord met het advies. (Voor het MT is de feitelijke uitvoering
nog niet duidelijk genoeg uitgewerkt/beschreven; om een goede
beslissing te nemen is dat van groot belang)
4. Bijgestelde teamopdracht
MT stemt in met de opdracht.
(D2 zal D3 het commentaaroverbrengen)
5. Verslag bezoek

-l-
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6. Mededelingen en rondvraag.
D6: N.a.v. produktkalender: Vervoerplan 1-8: wijzigen in nota
omtrent vervoerbeleid eind augustus.
Meldtdoor BBO te zijn benaderd met het verzoek om de mogelijkheid
te bezien een ander ritme aan te brengen in de plancyclus. D6 zal
het BBO verzoeken voor- en tegen-argumenten op papier te zetten
om duidelijkheid te scheppen voor het MT. Ook zal het BBO
gevraagd worden aan welk' natuurlijk moment' gedacht wordt.
HBVD: Had op 16 augustus een afspraak met Minister Croes. Tot
zijn verbazing was ook Minister Roemer met de heer Croes
meegekomen. Onvoorbereid toch een openhartig en goed gesprek
gevoerd.
Gesprek met Minister Dales op 17-8 is goed verlopen. HBVD zal
verslag laten rondsturen.
TEB: M.i.v. l september wordt een stagiaire bij IEB geplaatst
(studente Frans).
Heeft met SPC wijziging aangebracht in MVT. Óók een artikel
opgesteld voor 'BIZA BALANS', waarin de correcte cijfers t.a.v.
vertr. functies en veiligheidsonderzoeken zijn verwerkt.
D2: Verzoekt zojuist uitgedeelde nota 'Risico-analyse Rara' op de
MT-agenda van 24-8 te plaatsen. (Inmiddels gebeurd).
Meldt dat D2T/
me t ingang van 16-8 met andere werkzaamheden is
belast binnen D2.
Doet
verslag
van
enige besproken punten tijdens gesprek
Minister-HBVD-D2 van hedenmiddag (zie verslag HBVD).
Het Minister gesproken over o.a. de relatie politie. De Minister
heeft toegezegd in principe aanwezig te zuilenzijn bij het
afscheid van PID'ers in oktober.
r>4: Meldt het overlijden van de heer
Woensdag 18-8 komt de IBB-commissie bijeen om een mogelijk
kandidaat te vinden voor Caracas: uitgenodigd zijn: H513, D4S en
D3T. Men hoopt tegen het eind van de week een beslissing genomen
te hebben.

DLS, 17-8-93
-2-

-1co nr. 2.189.094-38
Definitieve besluitenlijst MT-vergadering d.d. 24-8-93.
Aanwezigt HBVD, SPC, D3, D6, D2 , IEB, DLS.
1. Concept-besluitenlijst d.d. 17-8-93.
Concept-besluitenlijst ongewijzigd vastgesteld.
M.a.v.: pt. 2i TVR aantasting grondrechtent zal op 13-8 door D2
met HBVD worden besproken tijdens de WB, waarna HBVD de TVR aan
de Bstuursraad zal aanbieden. Pas daarna kan verdere verspreiding
plaatsvinden.
M.a.v. een opmerking van de OC wordt besloten voortaan dé
besluitenlijst van de OC aan het MT-verslag te hechten.
T.a.v. de verspreiding van de MT-verslagen wordt wellicht ten
overvloede de reeds bestaande afspraak herhaaldt
concept-verslagen zijn uitsluitend bestemd vóór MT-leden
;
definitieve verslagen worden naar de MT-leden verzonden, die het
def. verslag aan hun afdelingshoofden ter inzage kunnen sturen.
Een verdere verzending is niet gewenst.
2. Risico-analyse en plan van aanpak van de Rara-problematiek.
D2 heeft deze nota in een vroegtijdig stadium aan het MT
aangeboden om de stand van zaken te ëchetseh én evt. aanpassingen
te kunnen Verwerken. Ook de
-evaluatie ontbreekt nog aan
de nota.
Afgesproken Wordt dat D2 , rekening houdend met het commentaar,
de nota aanpast en opnieuw, samen met de evaluatie, aan het MT
zal aanbieden.
3. Teamopdracht
D3 zal
de opdracht, rekening houdend met het commentaar,
aanpassen. Het geheel komt, incl. het plan van aanpak, opnieuw
in het MT.
4. Voortgang realisatie A-planning.
Het MT gaat accoord met het advies.
HBVD merkt op dat dit een zeer prettige vorm van rapportage is.
5. Voorstel tot nieuw communicatiepatroon

BVD - DVZ.

Het MT gaat accoord met deze aanpak.
D6 ziet toe op opname van deze regeling in het handboek AO.
-l-

-2 6.

-onderzoek.( tussenrapportage).

Op basis van eerder in het MT gemaakte afspraken is deze
tussenrapportage aan het MT aangeboden. Met inachtneming van het
commentaar zal het onderzoek worden
voortgezet.

7.

Verkoop van oud meubilair aan personeel.

Het MT gaat accoord met de beslispunten.
8. Mededelingen en rondvraag.
HBVDJ
Op 13 oktober a.s. wordt een OC-MT-dag georganiseerd. Hieraan
zullen
o.a. deelnemen: de
OC,
enkele
MT-leden, vaieder
horizontaal overleg een vertegenwoordiger en enkele individueel
aan te wijzen medewerkers. Tijdens deze dag zullen de volgende
onderwerpen aan de orden komen: 1. Interne communicatie. 2.
MD-beleid. 3. Professionalisering.
- HBVD doet verslag van de Bestuursraad.
14 september vindt het volgende gesprek tussen de Minister, de
SG en H BVD plaats. HBVD verzoekt de MT-leden onderwerpen aan te
dragen voor de agenda van de Minister (o.a. de conferentie over
rechts, de integriteitsdiscussie en klankbordgroep). Ook verzoekt
HBVD ideeën aan te dragen omtrent de opstelling van BIZA bij de
Kabinetsformatie.
Na overleg besluit HBVD niet te zullen deelnemen aan het
Quadriga-diner op 15 september i.v.m. een andere afspraak op dat
tijdstip.
- HBVD doet in het kort verslag van de CV-IN-bi j eenkomst. HBVD
heeft tijdens deze vergadering opgemerkt dat er een nota moet
komen over de beheersing van de commerciële crypto, door de BVD
en de MID op te stellen.(t.b.v. het formatiedossier).
HBVD meldt zijn gesprek met dhr.
: SPC en D2 dienen een
stuk voor te bereiden voor de hoofdofficieren-conferentie.
Het verslag van het gesprek tussen de Minister en
verder bilateraal doorgesproken.

HBVD wordt

- Tijdens een van de volgende MT-vergaderingen wenst HBVD de nota
van D3: Samenwerking team
-regionale inlichtingendiensten
te bespreken i.a.v. dhr.
en een vertegenwoordiger van het TL-overleg.
-2-

-3Voordien dient deze nota in het TL-overleg te worden besproken.
De nota is aan de MT-leden toegezonden.
Voor de goede orde en evt. te leveren bijdragen meldt HBVD de
volgende punten uit zijn agenda:
27-8: Zweedse ambassadeur op bezoek (IEB gaarne Engelstalig
pakket voorbereiden)
1-9: DGPZ, dhr.
op bezoek (programma reeds bekend)
2-9: HBVD bezoekt dhr.
(Buiza) (SPC verzorgt enige
stukken tbv HBVD)
6-9: burgemeestersconferentie (geen voorbereiding voor HBVD
nodig, behalve een evt. vernieuwde versie van de
SPC-overzichtskaart, waarvan HBVD dankbaar gebruik maakt)
7-9: lunch HBVD met de heren
en
9-9: werkbezoek SG VenW, dhr.
(reeds voorbereid)
13-9: HBVD aanwezig bij bijeenkomst Zeeuwse burgemeesters te
Middelburg.(IEB regelt et. D3/D5)
14-9: volgend gesprek met de Minister en de SG.
23-9: dhr
(IRF) neemt afscheid van HBVD en stelt
opvolger voor (dhr.
)
30-9: diner met dhr.
(ond. o.a.: crypto, gerecht, lab.,
samenspraak 26e Korps)
24-9: HBVD bezoekt dhr.
(HOVJ Utrecht)
- last but not least: Op 9 november a.s. zal HBVD optreden in het
radioprogramma'een goeie morgen met
'.

DLS
25-8-93

-3-
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Definitief verslag MT-vergadering d.d. 31-8-1993.
Aanwezig: HBVD, D3, IEB, D6, SPC, SPC/

(tbv Bas) en DLS

1. Concept besluitenlijst MT-vergadering d.d. 24-8-1993.
Met enige aanpassingen door DLS te verwerken vastgesteld.
2.

Bas-presentatie eerste helft 1993.

SPC/
geeft een toelichting op de door hem kort tevoren
uitgedeelde Bas-overzichten. Het MT verzoekt SPC/
bij een
volgende gelegenheid de Bas-overzichten eerst met het BBO door te
spreken (mede n.a.v. een opmerking vanuit het BBO) zodat het
commentaar van het BBO meegenomen kan worden in de bespreking.
Ook de tien-dagen-termijn zou in dit geval op prijs gesteld
worden.
Enige opmerkingen cq vragen n.a.v. de presentatie: De taakvelden
worden in een van de volgende MT-vergaderingen besproken zodra
alle MT-leden aanwezig zijn.
Ten aanzien van 'afwezig' :
er wordt nog teveel in het
're stpot je' ge Stopt.
Studieverlof zou bij 'indirect' ondergebracht kunnen worden.(per
directie svp een overzicht, om te bezien of het een indicatie kan
opleveren.
T.a.v aanname-fricties en meet-fricties is het wenselijk, een
paar voorbeelden te geven van moeilijke sectoren, waarbij het
beeld als gevolg van dergelijke fricties verstoord zou kunnen
worden.
N.a.v. direct-indirect-discussie: D6 zal overzicht produceren van
produkten binnen D6, die als 'produkt' gezien zouden kunnen
worden (A-B-C-indeling)
Aan projecten wordt te weinig capaciteit besteed .(althans,
uitgaande van de Bas-gegevens, ook al is het in realiteit meer)
Een overzicht is gewenst van hetgeen met de. Bas-gegevens gedaan
wordt
t.a.v.
de directeuren,
de afdelingshoofden en
de
teamleiders (actie:BBO)
3. Procesbeheersing.
D6 geeft toelichting wegens afwezigheid IOR(steller van nota). De
discussie betreft voornamelijk de beheersing/begeleiding van de
activiteiten, zoals die tijdens de MT-conferentie in juni zijn
afgesproken. De vergadering is het erover eens dat eea, conform
het advies in de nota,goed geregeld dient te worden.

-l-

-2Besloten wordt, datt
- de opdrachten in het BAS-systeem worden ingebracht als project
- er een projectnaam aan gegeven wordt
- de verantwoordelijke medewerker aangewezen wordt
- een portefeuillehouder wordt aangewezen
- de inhoud van het project wordt vastgelegd.
De PG PWM wordt verzocht het proces te begeleiden en tevens
actief beschikbaar te zijn tbv overdracht van deskundigheid en
incidenteel als toezichthouder.
De PG wordt verzocht een overzicht/inventarisatie te maken en in
september een eerste rapportage aan het MT te richten, waarna in
december een 'stand van zaken'-rapportage van de PG PWM verwacht
wordt.
4. Archiefinventarissen BNV en CVP/BVD.
Accoord met de voorstellen onder punt 4.
5. Opvallende uitspraken ter zake Open Bronnen van gezaghebbende
personen uit
de Amerikaanse inlichtingenwereld en
daarmee
samenhangende (private) sectoren.
Interessant stuk. Het MT is geïnteresseerd in evt.
vervolgrapportage door RO.
Verder geen opmerkingen.
6. Concept-agenda gesprek Minister-SG-HBVD d.d. 14-9-1993.
Na bespreking van de door DLS opgestelde concept-agenda Wordt tot
de volgende concept-agenda beslotenJ
1. Bijgestelde opdracht
(D3 aanwezig
aanvullende notitie t.a.v IDB-overname)

; D3 verzorgt nog

2. Rusland-nota D3.(D3 verzorgt nota).
3. Stand van zaken buitenlandse reizen Minister (DLS et. Bureau
SG ter vaststelling programma's en voorbereidingen BVD t.a.v.
deze reizen)(DLS et met D5 hierover)
4. Openstaande vragen van de Minister: zie verslag d.d. 17-8 (v.
gesprek Minister-HBVD) Actie D2 en D3 ter beantwoording hiervan.
5. Klankbordgroep (SPC maakt inhoudelijk voorstel t.a.v. volgende
bijeenkomst en beziet de gekozen datum ivm enkele afzeggingen)
6. Recente bekladdingen grafstenen: D2 bereidt notitie voor.
Deze concept-agenda wordt tijdens de
wederom besproken en zonodig aangevuld.
-2-

volgende MT-vergadering

-37. Mededelingen en rondvraag.
D6: Op l september (vannacht dus) wordt het nieuwe kantoor te
Leidschendam aan de dienst overgedragen. Alles verloopt nog
volgens de planning.
HBVD: verzoekt de
MT-leden z.s.m.
opgave
te
doen
van
activiteiten/gebeurtenissen, waarbij de Minister betrokken kan
worden, (svp voor de volgende MT-vergadering bij DLS aanreiken)
HBVD: Kabinetsformatie: SPC en D6 bezien de nota van het bureau
SG.(DLS zal de nota aan de MT-leden doen toekomen.
Vraag: 'Wat kan er in het BIZA-formatie-dossier ?'(o.a. crypto)

DLS
31-8-1993

-3-

-1Co nr. 2190438-33
Definitieve besluitenlijst MT-vergadering d.d. 14-9-93.
Aanwezig: HBVD,D4, D6, D5, SPC, IEB, BR (ag.pt.3), BMW (ag.pt.3),
SF5 (ag.pt.9) en DLS.
1. Opening.
HBVD opent de vergadering.
2. Concept besluitenlijst MT-vergadering d.d.31-8-1993.
Vastgesteld.
N.a.v. Bas-presentatie merkt SPC op dat het BBO weldegelijk in
de gelegenheid is gesteld om het te bespreken, maar dat het
onderwerp om onduidelijke redenen van de BBO-agenda is
gehaald.
3. Beleidsnota Seksuele Intimidatie.
De discussie n.a.v. de nota van de werkgroep Woodstock leidt tot
de volgende conclusies en actiepunten:
a.
In
het
DLB
zal worden besproken wie
er evt.
vertrouwenspersonen kunnen worden aangewezen.De gedachte gaat
naar twee personen. De werkgroep zal een profielschets en
opgave van evt. geschikte personen aatt het DLB doen toekomen
bespreking eind september.(DLS neemt et. op met PMo/ )
b. T.a.v. een klachtencommissie zal
met D4.(Dit ivm de CIPB)

als
uit
een
ter

de werkgroep zich verstaan

c. T.a.v. de, met name schriftelijke, klachtenprocedure wordt HK
verzocht zich hierover te buigen (wettelijke grondslag) en
vervolgens een notitie hierover begin oktober- aan het MT aan te
bieden.
d. De BMW zal een voorstel opstellen t.a.v. de inrichting van de
voorlichting.(gedacht wordt o.a. aan een themadiscussie olv een
medewerker van het Bureau Bezemer/Kuiper met het lijnmanagement
en een meer algemene voorlichting dienstbreed).
e.
de rol van
verduidelijkt.

het

Sociaal

Medisch

Team

dient

te

worden

f. de werkgroep wordt voorlopig niet opgeheven, doch zal zeker
gedurende het eerste jaar in begeleidende en 'bewakende' zin
present zijn.
-l-

-2g.
de
werkgroep
zal
het commentaar verwerken
en
een
'timetable-achtig' voorstel aan het MT richten (eind september).
4. Vervoerbeleid BVD.
Het MT kiest voor de in de nota aangegeven variant '95-B.
E.e.a.
heeft
geen organisatorische consequenties en
komt
tegelijkertijd tegemoet aan de reductie-verplichting t.a.v. het
aantal kilometers en de eis, meer gebruik te maken van openbaar
vervoer, daar waar er geen operationele argumenten spelen.
Als groot voordeel van deze variant wordt gezien, dat middels
deze regeling het lijnmanagement een grotere verantwoordelijkheid
krijgt toebedeeld t.a.v. beslissingen op
het
gebied
van
dienstvervoer.
Tevens is het een goede stap in de richting van het uiteindelijke
doel, t.w. het aantal poolauto's op termijn tot nul te reduceren.
Besloten wordt eea als voorgenomen maatregel aan
bieden.

de

OC

aan

te

5. Overzichten DLS.
Niet besproken. De directeuren dienen
te
nog
uitstaande
opdrachten cq. toegezegde nota's z.s.m. opnieuw in te plannen,
zodat
dit tijdens de eerstvolgende werkbespreking met
de
dienstleiding behandeld kan worden.
6. Startmodule.
Accoord.
7. Ondersteuning vanuit de wetenschap.
HBVD zal deze nota nog met Dl bespreken in
werkbespreking. Overigens accoord.
8. Extern wetenschappelijk

de eerstvolgende

onderzoek.

Niet besproken. Deze nota komt volgende week terug op
samen met een scriptie-opdracht.

de agenda,

9. Dienstbrede piketregeling.
SF5 geeft korte inleiding, mede n.a.v. de OC-bespreking van
hedenochtend. Geconcludeerd mag worden dat de OC het in grote
lijnen eens is met de voorgestelde regeling. Ook n.a.v. de
OC-bespreking is de gehele nota nog eens zorgvuldig doorgenomen.
-2-

-3D5 draagt zorg voor een bijgewerkte nota(zowel pp basis van de
aan de OC gedane toezeggingen als de tijdens de vergadering
voorgestelde verbeteringen.SFS zal z.s.m. de herschreven nota
toezenden.
10. Stand van zaken

-trainingen.

Niet aan de orde gekomen. Komt volgende week terug op de agenda.
11. Laatste check verzendlijst uitnodigingen opening nieuwbouw.
De gehele lijst is zorgvuldig doorgenomen. De definitieve lijst
wordt z.s.m. opnieuw uitgedraaid. IEB neemt nog contact op met de
directeuren die niet aanwezig waren tijdens deze vergadering om
de lijst goed te laten keuren.
12. Lezingenlijst.
Niet behandeld. Komt volgende week terug op de agenda.
13. Mededelingen en rondvraag.
HBVD: Goed gesprek gehad met
een verslag.

de Minister. HBVD draagt zorg

CVINt geen bijdragen ontvangen. Er staan geen onderwerpen op
agenda die de dienst betreffen, dus er zal niemand heen gaan.

DLS
15-9-93

-3-

voor
de

-1Co nr. 2191153-38
Definitieve besluitenlijst MT-vergadering d.d. 21 september 1993.
Aanwezig: HBVD, PHBVD, D6, SPC, D3, D4, D5 en DLS.
1. .Concept besluitenlijst MT vergadering d.d. 14-9-93.
Accoord met een aantekening t.a.v. punt 3 (beleidsnota Seksuele
intimidatie): de onder 3b tm 3e genoemde activiteiten vallen
onder de verantwoordelijkheid van de werkgroep Woodstock.
N.a.v. pt 4 (vervoerbeleid) vraagt
uitputtingsoverzichten.

D3

de aandacht voor actuele

2.Voorstel probleem-definiëring B-I»
De vergadering gaat accoord met de denklijn.
De probleemstelling dient door D4 verder uitgewerkt te worden
i.s.m. SPC en SPC/BO. E.e.a. dient nogmaals te worden geagendeerd
in combinatie met de voorlopige resultaten van de
trainingen (actie D4 en IEB), waarna het opnieuw door D4 aan het
MT aangeboden zal worden.
3.Probleemstelling B-II.
De vergadering is van oordeel dat de hoofdlijn goed is. De
MT-leden worden verzocht evt. commentaar aan D3 te doen toekomen.
Met inachtneming van het commentaar zal D3 een herzien voorstel
als hamerstuk aan het MT voorleggen.
4. Rusland-nota.
De vergadering gaat accoord met de aanbevelingen en conclusies.
^.Afsluitrapportage opdracht
DP vergadering gaat accoord met
opdracht aan het MT voorleggen.

het advies; D3

zal

een

nieuwe

fi.Corporate Communicatiebeleid 1993-1994 incl. commentaar IEB.
Deze nota was op verzoek van HBVD geagendeerd, Inmiddels heeft
HBVD hierover uitgebreid van gedachten gewisseld met DCDB.Tijdens
volgend MT i.a.v. IEB nogmaals bespreken.

-l-

-27.Delegaties werkbezoeken bewindslieden aan het buitenland.
Op verzoek van HBVD geagendeerd ; ter kennisneming ; HBVD vraagt
naar aanleiding hiervan aandacht voor Midden-Europa.
B.Integriteit van het openbaar bestuur.
De vergadering gaat accoord met het projectvoorstel
, met
Inachtneming van het commentaar. Tevens wordt besloten dat D6 bij
het project zal worden betrokken.(actie D3).
SPC zal worden betrokken bij
Betr.
en
volgen nog opdrachtformuleringen (actie D3)
9.Bijgestelde teamopdracht
De vergadering gaat accoord met de bijgestelde opdracht.
10.Projectvoorstel vertalerspool.
De vergadering gaat accoord met het projectvoorstel.
D6 neemt contact op met PMO/
zodat eea op de agenda van het DLB
d.d. 30-9-93 geplaatst wordt.(aanwijzing projectleider).
11.Midden- en Oost Europa en Cuba.
D3 legt uit, dat deze nota bedoeld was om de MT-leden op de
hoogte te stellen van hetgeen thans wel en niet gedaan wordt
t.a.v. deze onderwerpen.
De vergadering gaat accoord met de inhoud van de nota.
Naar aanleiding van deze nota wordt gediscussieerd over de vraag
van
SPC,
hoe
de dienst
nu eigenlijk moet omgaan
met
onderwerpen/landen waarvoor geen operationele aandacht
meer
bestaat, maar waarbij het
toch
van belang
is
dat
er
hasis-informatie beschikbaar blijft. Hoe garanderen we
dat
dergelijke
zaken bijgehouden
worden
en. hoe
wordt
dat
georganiseerd ?
HBVD besluit op basis van de discussie dat de mogelijke vragen
aan de dienst in twee stukken kunnen worden verdeeld:
1. vragen aangaande instituties (zoals bijv. ambassades, handelsvertegenwoordigingen ) waarop toch al een oogje gehouden wordt
(D3 is met dit vraagstuk doende (ook D2 en D4 kunnen hieraan
meewerken).
2. vragen a la 'renseignements generaux' ; dergelijke vragen
zullen in de nabije toekomst beslist vaker aan de dienst gesteld
worden ; thans vooral betr. het buitenland, doch er zullen ook
vragen over binnenlandse aangelegenheden gesteld worden.

-2-

-3-

D3 en D5 en SPC werken dit onderwerp uit. (Dit onderwerp komt ook
op de agenda van de MT-conferentie in december)
12.In- en uitqanqscontrole.HBVD was nog niet aanwezig bij de
behandeling van deze nota.
Afgesproken is dat D6 op basis van het commentaar een aanvullende
notitie aan HBVD zal doen toekomen.
DLS heeft dit onderwerp na
de vergadering met HBVD
nog
doorgesproken. HBVD wenst dit onderwerp eerst met D6 in de
werkbespreking grondig door te spreken, alvorens de nota af te
handelen. D6 vervaardigt nog een aanvullende notitie n.a.v. de
discussie.
l3.Reisverslag PHBVD/BR.
PHBVD concludeert het volgende:
- veel positieve reacties van de diverse ambassades t.a.v. het
evt. plaatsen van een liaison
ook bij de dienstenveelal positieve geluiden
Tokio welhaast onbetaalbaar
- Japan sterk op het gebied van automatisering, doch de diverse,
bezochte, ministeries lieten het tegendeel zien: veel stapels
papieren en weinig te merken van automatisering.
- het verslag kan aan iedereen ter inzage worden verstrekt, doch
mag niet naar buiten gebracht worden.
14.Gespreksverslag Minister - HBVD d.d. 14-9-93.
HBVD heeft met
gesproken over de reis
programma wordt toegevoegd: o.a. Midden-Europese
veiligheidsproblematiek, (actie D5 en D3)

naar Praag.Aan

DLS wordt verzocht te inventariseren wat er nog bij de Minister
ligt aan stukken e.d. die nog met haar behandeld dienen te
worden. DLS zal dit aan het MT rapporteren.
-3-

-4Verslag Minister - HBVD d.d. 17-8:
D2: profiel rechtse stemmerJ notitie volgende gesprek op de rol
(plus antwoord op de vraag: wat moet de Minister er verder mee?)
- NPA : D3 bereidt voor .
Gesprek met Minister Kooijmans: D3 bereidt voor, zowel in- als
extern.
D3 stuurt een notitie aan HBVD terzake de vijf genoemde
onderwerpen ter bespreking met de Minister.
15.Voorbereiding gesprek Minister-HBVD 11 oktober.
De vergadering heeft een aantal onderwerpen genoemd. DLS zal
concept agenda separaat verspreiden, evt. ter aanvulling
verbetering. D3 en D4 houden zich beschikbaar.

de
en

16.Extern wetenschappelijk onderzoek.
Niet behandeld. Komt terug
ideeën aan PHBVD te melden.

op

de

agenda.

HBVD verzoekt

evt.

17.Relevante items tbv de Minister.
De MT-leden worden verzocht een opgave te doen van
evt.
onderwerpen.
PHBVD zal dit tijdens de weekbespreking met HBVD nog nader
bespreken. Op verzoek van D5 wordt aan de reeds bestaande lijst
van D6 toegevoegd: crypto en tap.
Dit onderwerp komt binnenkort terug op de agenda van het MT.
18. S tand van zaken

-trainingen.

TEB afwezig; wordt volgende vergadering geagendeerd.
19.Lezingenlijst.
Doorgenomen. Accoord.
7O.MT-produktkalender sept-okt.De kalender is doorgenomen door
h^t MT. D6 meldt n.a.v. de V en O-plannen dat hij nog een
voorstel aan het MT zal doen toekomen t.a.v. de decentrale
h^stedeing. Voorts geen bijzonderheden te melden.
21.Overzicht belangrijke afspraken uit agenda HBVD.
Doorgenomen. Evt. spontane bijdragen ziet DLS tegemoet.
2 2.Mededelingen en rondvraag.
HBVD meldt dat de Quadriga-vergadering uitstekend is verlopen.
D6 kondigt een Email-bericht aan terzake de komende verhuizing:
degenen die tijdens het verhuisweekend niet ergens zijn ingedeeld
worden vriendelijk verzocht ook echt weg te blijven om de
voortgang niet te verstoren.

-1Co nr. 2191807-41
Definitieve besluitenlijst MT-vergadering d.d. 28-9-1993.
Aanwezig: HBVD, Dl, D2,
2), DLS.

D3,

D5,

D6, SPC, IEB, D2S/

(inz. pt.

1.Concept besluitenlijst MT vergadering d.d,21-9-93.
Met enige aanpassingen goedgekeurd.
N.a.v.: punt 12: In- en uitgangscontrole: Dl heeft et. gehad met
PMO: PMO zal presentatie voor OC voorbereiden.
2.Concept-taakveldrapportaqe 'Computermisbruik.
De vergadering is
rapport is. D2S/'
problematiek rond
aanpak.

het erover eens dat het een helder opgesteld
geeft een duidelijke uiteenzetting omtrent de
dit onderwerp en het voorgestelde plan van

3a.Voorstel probleemdefiniëring B-I.
Niet behandeld wegens afwezigheid van D4. D4 verzorgt nog,
zonodig in samenspraak met IEB ivm de
" -ervaringen,
een aangepaste versie van
dit voorstel voor een volgende
Mt-vergadering (niet 5 oktober).

-l-

-23b.Stand van zaken

>• -trainingen.

IEB brengt een positief verslag uit van de ervaringen opgedaan
tijdens de
i-trainingen tot op heden. E.e.a. kan D4
terug laten komen in het aangepaste voorstel B-I. De MT-leden
worden verzocht aandacht te schenken aan de follow-up door de
afdelingshoofden.
De trainingen worden voortgezet.
4.Corporate communicatiebeleid

1993-1994.

Naar aanleiding hiervan deelt HBVD mee, inmiddels met Dl

en

IEB

te hebben gesproken over het communicatieplan (IEB maakt nog een
gespreksverslag). Geconstateerd werd dat we grotendeels op schema
liggen v.w.b. de uitvoering van het plan.
De discussie n.a.v de DCDB-nota is nog niet afgerond. T.a.v
ontwikkelingstrajecten zijn er nog geen concrete gedachten.
De 'thematische aanpak' gaat nog niet goed. Dit onderwerp komt in
de december-conferentie aan de orde: Kunnen we een aantal thema's
voor 1994 bedenken, waaromheen je iets kunt doen ? (die gedachte
dient meer vorm gegeven te worden)
Als voorbeeld wordt genoemd: de Europese veiligheid (langdurig
detacheren
van medewerkers
van
bijv. Buitenlandse Zaken,

Economische Zaken en Algemene Zaken).
5.Verhuisweekend.
Accoord.
N.a.v. een vraag omtrent de telefonische bereikbaarheid van de
dienst wordt opgemerkt, dat op l oktober alle relaties ingelicht
zullen

worden

middels

telefoonnummer ook

nog

een

verhuisbericht

en

dat

in gebruik blijft totdat het

het

oude

oude pand

definitief overgedragen zal zijn.
Tenslotte wordt D6 gecomplimenteerd met de uitstekende opzet en
regeling t.a.v. de verhuizing.
D6 merkt op dat het niet uitsluitend D6-medewerkers betreft, maar

dat het goede verloop vooral te danken is aan de buitengewone
inzet van al diegenen die hun medewerking hieraan hebben verleend
en dat nog steeds doen, zoals de verhuiscoordinatoren.
Naar aanleiding
verlopen is en
prijs stelden.
vanuit ons pand

hiervan meldt D6 dat de buurtdag zeer goed
dat de buurtbewoners het initiatief bijzonder op
Grote belangstelling bestond voor het uitzicht
op de privé-woningen ivm de privacy.

6.Differentiatie in beloning.
De vergadering onderschrijft de conclusies.

-2-

-3De voor differentiatie bedoelde budgetten dienen ook
daadwerkelijk individueel te worden toegewezen en dus niet
directiebreed te worden aangewend voor bijv. Kerstpakketten en/of
directiebrede cadeaubonnen-acties.
T.a.v. 1993 besluit de vergadering dat er geen Kerstpakketten
worden verstrekt. Indien er dergelijke collectieve initiatieven
in 1994 worden overwogen dient dit eerst in het MT te worden
aangekaart.
7.Relevante items tbv de Minister.
Mede op basis van de door enkele MT-leden aangeleverde items
wordt door de vergadering een definitieve lijst samengesteld,
(zal door DLS separaat aan de MT-leden worden toegezonden)
Besloten wordt dat de MT-leden een korte toelichting per item aan
DLS zullen doen toekomen ivm de behandeling van dit onderwerp in
de Ministerstaf d.d. 11 oktober a.s. in aanwezigheid van HBVD.
8.W.v.t.t.k..
a. Concept agenda gesprek Minister - HBVD d.d. 11-10-93: de
agenda zal door DLS aan de MT-leden worden toegezonden. De agenda
zal, met inbegrip van de benodigde notities, op vrijdag 8 oktober
aan de Minister worden toegezonden, dus svp uw bijdrage uiterlijk
donderdag 7 oktober bij DLS aanleveren.
b. De
SG
is
accoord
met
het discussie-onderwerpvoor
eerstvolgende bijeenkomst van de Klankbordgroep J disrupties.

de

c. Dl meldt aanwezig te zijn geweest bij de evaluatie van de
pilot-cursus RIDJ men was enthousiast. Dl wenst een compliment
uit te spreken t.a.v. hieraan hun deel hebben bijgedragen.
d. D3 meldt nog geen commentaar te hebben ontvangen
probleemstelling B-2. (D6 en D5 hebben reeds gereageerd)

op

de

e.IEB meldt de PlD-bijeenkomst op 12-10 a.s. (t.a.v de lokatie:
D2 en D6 contact).
Naar aanleiding hiervan worden de directeuren verzocht in het
directie-overleg aan de orde te stellen dat eenieder verzocht
wordt
ideeën
en evt.plannen t.a.v.
het
uitnodigen
van
gezelschappen schr iftelijk aan IEB te melden ivm de verdeling
van vergaderruimte en planning, ook ter voorkoming van te veel
drukte direct na de verhuizing. Men wordt verzocht om niet direct
tot uitnodigingen over te gaan, doch ontvangsten op basis van de
lopende werkzaamheden kunnen uiteraard gewoon plaatsvinden.
f. DLS valt de eer te beurt om mej.
uit te nodigen
voor een rondleiding in de nieuwbouw incl een dinertje. (DLS
neemt nog et. op met VE ivm evt. andere personen die van Biza
uitgenodigd kunnen worden om hierbij aanwezig te zijn.)
-3-

