
DL/91/020

KORT VERSLAG MT d.d. 08-01-91

Aanwezig: HBVD, Dl, D3, D4, D5, D6, D4/ , IEC/ , DLS en
D3S (ten behoeve van agendapunt 3)
BB6 , FB en FBH (ten behoeve van agend apunt 4)
KJA/ en FB (ten behoeve van agendapunt 5)

1 . Opening
HBVD opent de vergadering en geeft een korte toelichting op de
aanwezigheid van IEC/

2 . Verslag MT d.d. 17-12-90
2.1. tekstueel
geen op- of aanmerkingen;

2.2. i nhoudeli i k
2.2.1. ad punt 7
D4 meldt dat D4T/ geen zitting heeft in het "platform
-bedrijven- Golfcrisis"; wel in het "Platform Rijnmond";

2.2.2. ad punt 8
n.a.v. dit punt delt HBVD mee een drietal prioriteiten te hebben,
nl . :
* overlegstructuren
* tijdschrijven
* afwikkeling personele problematiek;

2.2.3. ad punt 12
D6 deelt mee dat het bestedingsplan op de MT-vergadering van
22-01-91 kan worden behandeld; de (voorlopige) begroting 1992 kan
op 29-01-91 in het MT worden behandeld.

3. PG M12.- V en Q 1991
Wordt verschoven naar de volgende vergadering.

4 . Interne verhuizing
BB6 geeft een korte toelichting op de gang van zaken. Voor wat
betreft de reinheid deelt FBH mee dat de fa. Cemsto een extra
specialistische ploeg in zal zetten.
Voor wat betreft het schilder- en borstelwerk zal FBH z.s.m. een
inventarisatie maken.
HBVD noemt de operatie meer dan geslaagd en spreekt zijn dank en
waa rde ri ng uit.
BB6 wordt gedechargeerd.

5. PG L14 (Schoning Bestanden)
HBVD schetst de achtergronden en geeft de importantie van dit
project aan in relatie tot het vernieuwingsproces. Hij geeft aan
dat de voortgang van dit project zal worden gewaarborgd.



Het ter vergadering aangereikte document m.b.t. schoning reis- en
visumbestanden (2e versie d.d. 04-01-91) wordt geaccordeerd.
Ten aanzien van de in punt 4 (van de bij de agende gevoegde nota)
genoemde beslispunten wordt als volgt besloten:
* punt A: accoord;

* punt B: doconcapaciteit:
D2: 0,5
D3: 0,5
D4: 1,5 (m.i.v. docon team)
D6: 0,5

* punt C: accoord.

6. Golfteam
Stand van zaken wordt besproken.
T.a.v. externe rapportages wordt besloten:
* special medio januari '91

* idem eind januari '91

* maandbericht medio februari '91.

De zogenaamde "koepels" van bedrijven zullen door zorg D4 in
overleg met LCC worden geïnformeerd

7 . IDB
Een tweetal projecten worden gemeld, te weten:
R32 IDB PH = D6 herschikking taken IDB
R16 BVD/buitenland PH = D5 BVD-liaisons

8. Voorbereiding overlegvormen
8.1. CVIN: Dl/SPC
8.2. : Dl/KJA
8.3. KOV:

exte rn: D5
intern: Dl/SPC/

8.4. CPB: D2
8.5. Bezoeken aan buitenland: D5/BR
8.6. Buitenlandse delegaties: DS/BR
8.7. SG-BiZa: Dl/DLS
8.8. Minister: Dl/DLS
8.9. NATO: Dl/SPC
8.10 Club de Berne: Dl/SPC
8.11. Nordic Meeting: Dl/SPC.

9. Mededelingen en rondvraag
9.1. HBVD
sprak met Pieter de Haan over een "security committee" bij de
EEG;
Dl doet voorstel de EEG als gastheer op te laten treden en
voorzieningen beschikbaar te stellen onder een roulerend
voorzitterschap;



* de VPRO zal a. s. vrijdag aandacht besteden aan ex-PID-chef
Zaandam; HBVD wacht rapportage af van werkgroep Oit en Tois;
HBVD zal Directie Communicatie inlichten.

9.2. Dl
* geeft een kort verslag van de BVD- -werkgroep;

* brengt het verzoek van het BBO over aan D2 , D3 en D4 om
aanwijzingen te formuleren voor analisten, die per risico de zgn.
"overviews" vervaardigen;

* brengt het verzoek van het MIM (via D2T) over om een
bijeenkomst van het MT met het MIM;
besloten wordt de in Wolfheze (dec. '90) afgesproken
"sturingsprincipes" te handhaven.

9.3. D3
* meldt dat daadwerkelijk tot PNG is verklaard en
geef f ectuee rd ;

* verspreidt ter vergadering de nota"De vestigingen van de
Chinese def ensi e- i ndust ri e in Nederland"; verzoekt de leden voor
vrijdag 11-01-91/17.00 uur hun commentaar kenbaar te maken;

* refereert aan de Wolfheze-beslissing om een analist aan te
wijzen voor het concipieeren van een "Suriname-nota" ; besloten
wordt na overleg D1/D2/D3 SPC/~ daarvoor aan te wijzen;

* meldtdat de Landelijke Stichting Vluchtelingen Hulp een
zwartboek concipieert m. b. t. het benaderen van vluchtelingen door
de Dienst (actie: D2).

9.4. DS
* meldt dat elke woensdagmiddag het zgn. BIM-overleg
P la ats vi ndt .

9 . 5 .
* meldt dat de computer op 23-01-91 om 12.30 uur op de
"nachtstand" gaa t;

* meldt de maatregelen in het kader van differentiatie in
beloning ten aanzien van "de verhuizers";

* zal de procedures m. b. t. schoning bestanden opnemen in het
handboek AO .

9.6. D2
* meldt het probleem van vertalers "Surinaams"; in overleg met
D6 op te lossen.

9.7. DLS
* verstrekt het conceptverslag van Wolfheze;
wijst de leden op de dienstbrede projecten, die in het



BAS-systeem moeten worden opgenomen.

DLS
11-01-91

*******************************************************



OCP

DL/91/027

KORT VERSLAG MT d.d. 15-01-91

Aanwezig: HBVD, Dl, D2, D3, D4, D5, D6, HSPC, D4/
DLS en
PMO (t.b.v. agendapunt 4),
BVA (t.b.v. agendapunt 5)

, IEC/

l. Opening
PHBVD opent de vergadering

Verslag MT d.d. 08-01-912.
2.1. tekstueel
* ad punt 9.1
aanvullen met: 'HBVD neemt dit voorstel over'

2.2. inhoudeliIk
2.2.1. ad punt 6
D4 meldt dat in overleg met EZ/Crisisplatform
(ongerubriceerde) brieven is verzonden;
de eerste brief aan de vitale bedrijven;
de tweede brief aan bedrijven, die EZ daarvoor selecteerde.

een tweetal

2.2.2. ad punt 8
de in dit punt aangegeven directie c.q.
voorbereiding en vormt het secretariaat;
de inhoudelijke voorbereiding geschiedt
aanmerking komende directies;

afdeling coördineert de

door de daarvoor in

2.2.3. ad punt 9.4.
D5 meldt dat het BIM-overleg op woensdag plaatsvindt.

3.
PHBVD geeft een kort verslag van de vergadering (d.d. 07-01-91)
van de interne -werkgroep.
Ter ondersteuning van de werkzaamheden van de -sectie binnen
KJA zijn diverse medewerkers (vooralsnog op parttime-basis)
a angewezen.
Eventuele capaciteitsproblemen (m.n. vertaalcapaciteit) zullen
opnieuw worden bezien.
De volgende vergadering van de werkgroep vindt plaats op
21-01-91.

4. PG M12 (VenO 1991)
PMO geeft een toelichting; van het budget van fl 1,2 miljoen is
een deel bestemd voor betaling van externe adviseurs (ongeveer fl
200.000 ,--) .
Desgevraagd geeft HBVD aan dat de kosten van MO-op l ei d ingen van
Dienstmedewerkers ook uit dit budget dienen te worden betaald.
D6 geeft aan dat gestreefd wordt naar een situatie waarin geen



overloop van verplichtingen van bet ene jaar naar het andere jaar
plaatsvindt.
Het daadwerkelijk te besteden budget zal bij de behandeling van
het bestedingsplan aan de orde komen.
HBVD complimenteert de PG met dit goede rapport.
Besloten wordt de aanbevelingen over te nemen met dienverstande
dat:
* blz 26, punt 3.4.: centraal budget instellen; omvang te
bepalen door 06; over de besteding van dit budget wordt in 2e
helft '91 beslist;
* blz 43, laatste zin: wijzigen in: "aanpassing attitude aan
nieuwe organisatie";
* blz 47, punt 6.4.: overdracht van activiteiten van (H)PB naar
PZ/ te regelen door DLS;
ten aanzien van de activiteiten van de externe deskundigen blijft
DLS door PMO geinformeerd.

Naar aanleiding van de tekst van bladzijde 67 verzoekt HBVD de PG
de interne opleidingen, als ook de consequenties van het
pr of essi ona li se ri.ngst ra j ec t te internaliseren in het
opleidingsplan.

5. Bewaking nieuwbouw
De BVA geeft een korte toelichting, waarbij hij o.a. meedeelt dat
in het RGD-budget t.b.v. de bouw een post bewaking is opgenomen
van fl 1,7 miljoen. De consequenties van deze nota dienen in het
contract met de aannemer te worden opgenomen.

6. Mededelingen en rondvraag
6.1. bulletlnboard
besloten wordt dat IEC/ de berichtenstroom ten behoeve van het
bul letinboard stuurt en coördineert; berichten kunnen i.o.m. de
opsteller ook in de weekeditie van het BVD-magazine worden
geplaatst;

6.2. HBVD
meldt het gesprek met de Minister van Justitie op 05-02-91;
geeft enige achtergrondinformatie omtrent de Nederlandse Antillen
en de positie van de VNA;
D6/IOA en D3T/ zullen (in overleg met HSPC) eind januari '91
een conceptplan gereed hebben;

6.3. IDE
de PG R32 (IDB) zal op 28-01-91 een plan gereed hebben; dit plan
zal worden besproken met HIDB; uitgangspunten zijn dat de
daadwerkelijke uitvoering niet later dan 01-09-91 plaatsvindt,
dat het sociaal plan t.b.v. IDB een AZ/IDB-zaak is en dat de
inventarisatie van IDB-activiteiten start per 01-02-91;

6.4. relatie MT-MIM
D3 zal nog een gesprek hebben met D2T;
n.a.v. een gesprek met AEF/ deelt HBVD mee dat de directeuren
het HIK aanspreken, in overleg met c.g. in samenwerking met
AEF/: ;



H6VD benadrukt de importantie van de communicatie (top down en
bottum up ) ;

6.5. di recteurendaq
deze dag o.l.v. Bestuursraad BiZa vindt plaats op 01-03-91;

6.6. bezoek Minister aan Koningin
dit bezoek is vastgesteld op 30-01-91; eventuele BVD-inbreng ware
tijdig te melden;
D4 zal contact opnemen met Veiligheidsdienst Koninklijk Huis en
D2 introduceren;

6.7. bezoek HBVD aan Minister
de datum van dit bezoek is 24-01-91; onderwerpen worden
doorgesproken ;

6.8. Bestuursraad BiZa
de te realiseren BVD-inbreng zal op een volgende NT worden
besproken,-

6.9. PHBVD
* meldt de ontvangst van een datacommuni catie- at las ;
D6 verzorgt leeswijzer;
* meldt het bezoek van de DG Rijksbegroting es op 13-02-91;
voorbereiding: D4/

6.10. D3
* stelt werving voor vacatures aan de orde;
actie: D6; draagt tevens zorg voor afstemming met OC; op agenda
MT van 22-01 of 29-01;
* archivering KT-stukken: actie D6 en DLS;
* vertaalwerkzaamheden van Dl: Dl doet (bilateraal) beroep op
D2, D3 of D4;
coördinatie: D5;

6.11. D4
* verzoekt leden om commentaar op sociaal statuut;
* definitiekwestie: een risico kent diverse risicogebieden;
* contacten di enstmedewerkers met TK-leden:

meld en aan AH;
opnemen met CRRS;
geen i nf o- ove rdracht ;
indien nodig- structureren op niveau directeuren;
eventueel melden aan Minister;

6. 12.
* meldt de bijeenkomst van het MIM-D5 op 05/06-02-91 te
Hoogerheide;
* meldt de voortgang van ;
vervolgaanpak bespreken in BIM-overleg; voorstel in MT ;

6.13. D6
* meldt de oplossing van het capaciteitsprobleem t. a. v.
vertaalwerkzaamheden Surinaams;



HBVD noemt
te reiken;

6.14. D4/

deze onaanvaardbaar; verzoekt D6 andere oplossing aan

Onze Minister heeft er in toegestemd dat er een onderzoek zal
plaatsvinden naar de fysieke beveiliging van kernmateriaal
inclusief transporten. Taken en bevoegdheden thans over meerdere
departementen verdeeld (EZ, VROM, BiZa). Huidige situatie is aan
verbetering toe waarbij overdracht van verplichtingen wellicht
nodig is. Ex plv.SG van EZ zal gevraagd worden onderzoek uit te
voeren. maakt deel uit van projectgroepje samen met VROM,
en EZ vertegenwoordiger.
T.z.t. een intern overleg-groepj e nodig met SPC, D4 en juridische
i nbreng.

7. BVD - FIOD
Afgesproken wordt dat een oriënterend gesprek D5 - HFIOD
plaatsvindt; waarna overleg plaatsvindt in BIM-over leg ,-
resultaten op agenda MT;
HBVD is het eens met de conceptbrief van de FIOD; een
schriftelijk antwoord zal volgen.

6. PG R34 (Jaarplan Relaties)
Het eindrapport van de PG wordt aanvaard; de PG wordt onder
dankzegging gedechargeerd. De voorbereiding en coördinatie van de
implementatie en de uitvoering is verantwoordelijkheid van HSPC.
Leden MT stellen HSPC in de gelegenheid de overige (ad-hoc)
activiteiten in de re l atie-ontwikkelingssfeer te bewaken en te
coördineren.
HBVD deelt mee een tweetal prioriteiten te hebben op het gebied
van re lat i e-ontwikkel ing nl.:
1. voorzitters politieke partijen; MICIV, Vaste Kamer Commissie
voor IV, alsmede DG's en PSG-blok binnen BiZa;
2. kernministeries (AZ, Def., BuZa, EZ) en de politiek.

9. Opdracht "Contra"
Een gepreciseerde, volgens afgesproken format
zal op een volgende MT worden besproken;
OM/CRI/Politie en HSPC.

opgestelde
a fstemming

ve rsie
met PG

DLS
21-01-91



-

DL/91/029 

KORT VERSLAG MT d.d. 17- 0 1- 91 

Aanwezig: HBVD, PHBVD, 
IEC/ , DLS 

1. Stand van zaken 

D 2 I 03, 04, 05, 06, 04/ , HSPC, 

HBVO meldt de stand van zaken en gebeurtenissen (zie de ter 
vergadering uitgedeelde verslagen). 
Meldt dat OGOOV een notitie m.b.t. "internering" heeft opgesteld. 
Afgesproken wordt dat HSPC contact onderhoudt met 
Justitie/PG's/LOvJ. 
Meldt dat ook nu de zgn. "preparatieparadox" zichtbaar wordt; 
tevens dat NCC en NVC operationeel is. 

2. Aandachtspunten 
2.1. Toelating/uitzetting 
HSPC "monitored" de problematiek; m.n. vanuit juridisch oogpunt. 

2.2. Minderheden 
HBVO memoreert het 
Islamitische wereld; 
gemeenschap. 

gesprek van DHM met 
tevens het contact van 

de 
OHM 

leiders 
met de 

van de 
Joodse 

Overwogen wordt een gesprek van de Minister met de "Islamitische 
leiders" danwel in ieder geval het afgeven van een "statement". 
Gewezen is op eventuele reacties van ''rechts". 
(Actie: 02.) 

Het Golfteam BVD zal een rapportage 
opstellen over de aard en omvang 
minderheden in/naar Nederland. 
(Actte: 03 en HSPC.) 

2.3. Mogelijke uitwijzing 

o.a. t.b.v. 
van (de 

HBVD en OGOB 
t e v e t· w a c h t e n ) 

T.a.v. de mogelijke uitwijzing van 
morgen (18-01-91) een gesprek met OGPZ. 

diplomaten heeft 03 

2.4. Voorlichting 
Geschiedt door NVC o.l.v. indien 
publieksvoorlichting wordt gestart gebeurt dit feitelijk bij WVC 
onder auspicien van het NVC. 
De "politieke" voorlichting is voor reken1ng van de PM. 
Indien medewerkers van de Dienst in dit kader worden benaderd, 
geldt de instructie; 

* 
* 
* 

geen commentaar 
verwijzen naar NVC 
melden aan BVA. 

2.5. Prio's/posterioriteiten 



pri o ' s

pos te r
*

*

3 . Organisatie
Structuur, personele bezetting en logistiek (etc) t. a. v. de
organisatie van het BVD- team volgen.

3.1. Interne beveiliging
D6 draagt zorg voor invoering van de maatregelen in de
desbetreffende BVA-notitie;
D 6 c . q . BVA draagt zorg voor een circulaire dienaangaande.

4 . Po l i c y- not i t i e m. b. t. te r r eu rd reigi ncr
Na afloop van het HT vindt over het door HBVD geschreven concept
nader overleg plaats in kleine kring.
(zie DL/91/1001 d. d. 17-01-91).)

Volgende vergaderingen:
* BVD Golfberaad: 18-01-91 16.30 uur,- boardroom
* MT-vergadering: 22-01-91 14.00 uur; boardroom
* BVD Golfberaad: 22-01-91 16.30 uur; boardroom

DLS
18-01-91



DL/91/043

KORT VERSLAG MT cl . d . 22-01-91

Aanwezig: HBVD , PHBVD , D3, D4 , D5, D6, D4-/ , HGPC , IEC/
DLS en
KBC (t.b.v. agendapunt 3),
KM (t.b.v. agendapunt 4)
PMO (t.b.v. agendapunt 10).

1. Opening
PHBVD opent de vergadering.

2. Verslagen MT
2.1. Verslag MT d.d. 15-01-91
2.1.1. tekstueel
geen op- of aanmerkingen;

2.1.2. i nhoudelx i k
* ad punt 2.2.3.
D I M - o v e r leg is op maandag;

* a d punt 6.6.
D 2 nRemt actie van D4 over.

2.2. Verslag MT d.d. 17-01-91
2.2.1. t r j k s t u e e l
g een u p o C aanmerkingen;

2.2.2. inhaudeli ik
ad P u n t 2.3.
is geëffectueerd.

3. PG M21 (Loopbaanbeleid)
T ij-n aanzien van de aanbevelingen (blz 2 notitie n r M21/065) wordt
besloten:
* eerste aanbeveling-,
a cc o ord;

* tweede aanbeveling:
a cc oord;

* derde aanbeveling:
a c c o o r d met de aanvulling dat de evaluatie zich . richt op het
beleid en het instrumentarium;

* vierde aanbeveling:
a cc oord, met de aantekening dat de PG een l i m i t a t i e v e opsomming
v d n de k ai; l p u n t f u n c t i o;:; aan het MT voorlegt;



* vijfde aanbeveling:
niet accoord; nader door PG uit te werken;

* zesde aanbeveling:
a c c o u r d .

D 6 neemt over dit onderwerp contact op met. O C .

4 . Destedina s P l a a '91
KM geeft t o e l i c h t i n g :
* budget t . b . v . S c h f? n g e n in d i v o r s e a n d e r e posten opgenomen;

* geen -budget opgenomen;
in dit kader alleen dinerkosten voor BVD; overige Jcosten uit
departementaal budget; (vermelden in brief DFEZ);

* budgetverdeling over de directies op grond van
er v a r i n g s c i j f e r s voorgaande jaren; zekere soepelheid betrachten;

* P- budget(verdel ing) volgt nog.

Besloten wordt:
* soepelheid in budgetverdeling;

* eind mei '91: stand van zaken uitputting budgetten;

* procedure m.b.t. behandeling begroting s-/bestedingsplannen in
MT: D6;

* passage m.b.t. Schengen- en -budget in brief aan DFEZ
opnemen;

* D6 peilt belangstelling OC voor dit. onderwerp.

5. Mededelingen en rondvraag
r. . l . -werkgroep I
Volgende MT • vergadering .

5.2. HBVD
5.2.1. daroage assessment
* i m p l e m e n t a t i e p l a n nieuwe Dienst;

* functioneren nieuwe organisatie;

* p i i o ' y in r e-1 a t i u tot Colfcrisis; (actie: D6 en DLS);

* vcrnieuwingsorganisatie; (actie: D 4 / );

5.2.2. openingsbileenkomst Nieuwe Dienst
* g a a t door, tenzij n J g e m e n e dreiging zich concretiseert, op de
BVD;

* opent; leden Bestuursraad BiZa h e b b t> n toegezegd aanwezig
te zijn;



5.2.3. gesprek Minister -• HBVD
* agenda-onderwerpen besproken;

* HBVD m e l d t dat de Minister is ingenomen met de
DVD-a ctivite i t en in het kader van de crisis richting het
bedrijfsleven.

5.3. PHBVD
attendeert op de brief van DCOOV inzake het vigerende beleid ten
aanzien van het onderhouden van contacten met politionele'
instellingen i ri Qos t-Eu rupa .

5 .4. D_3
maakt melding van het BVD-advies tegen de a c c r e d i t a t i e van de Rus

(fon).

5.5. D4
* meldt het werkbezoek van H.ECD es;

* secretarissen van KvK's zullen binnenkort worden gebrirfed
m . b . t . d e G o l f c r i s i E; .

5.6. D6
* verzoekt de verantwoordelijken in het Golfteam personele
aspecten te melden aan de desbetreffende A.H' n .

6 . Interne cursus beveiliging
Beslispunten l en 2 accoord; met dienversta nde dat
b e v e i l i g i ri y a a d v i s e u r s '/.onder ervaring absolute prioriteit
gen j. eten; en dat een tweetal cursussen voor de zomer worden
gehouden.

7• Verslag "Bende van 4"
Beuproken.

8. Bestuursraad
Nadere precisering BVD-inbreng op een volgende vergadering
(actie : Dl en HSTC) .

9 . Interne beveiliging
Aanvaard met dienverstande dat:
* r u b r i c e r i n g nota BVA: geheim;

* nadere precisering van de (afbakening v.in de)fasen; (actie:
D6)

* voortgang van de preparatie; geen uitvoering;

* overgang naar ( n a a s t) h o g e r e fase allpen in overig c.q.
overeenstemming met daarvoor in aanmerking komende g r o m i a
(TEC,CED);

* nota wordt onderdeel B V D - b e v e i l i g i n g s b e l e i d ;



* ook delen van het pakket, b e v e i l i g i n g s m a a t r e g e l e n kunnen worden
geïmplementeerd;

* info aan OC; actie: D6.

10. Strategie vacaturevervulling
n e s l o t G n wordt:
* prioriteiten accoor.d;werving starten;

* j n d i e n en v o o r K o v e r- er r u i m t 0 in P-budget ontstaat, nadruk
l e g g e n op werving administratieve m e d e w e r k e r s -,

* handhaving (H A. C - * p r o c e d u r e s; en zorgvuldigheidseisen;

* problematiek vertaler Arabisch nader te bezien (het gestelde
in punt 4 dj. s n aangaande is niet correct).

DLS
25-01-91



DL/91/049

KORT VERSLAG MT d.d. 29-01-91

Aanwezig: HBVD, PHBVD, (Oliesjeik) D2, D4 , DS, D6, D4/
HSPC, IEC/: , DLS en IOR (t.b.v. agendapunt 4)

1. Opening
PHBVD opent de vergadering.

2. Verslag MT d.d. 22-01-91
2.1. tekstueel
ad punt 6:
toevoegen: de BVA's nemen ook deel aan deze cursus;

2.2. inhoudeli ik
ad punt 10:
(HAC)personeelsproblematiek terug op agenda MT d.d. 12-02-91.

3. Rechtspositionele aspecten Golfteam
Accoord met vergoedingsregelingen v.w.b. punt a en c van de nota.
Nadere notitie v.w.b. de uitwerking van punt b (actie-. HPZ).

4. Implementatie nieuwe organisatie
Ter inleiding: D6 en IOR hebben 7 personen geinterviewed in
open-gesprekken (l HBB, 2 afd.hoofden en 4 medewerkers).

Ad l Overlegstructuren
+ + De top-down communicatie
(MT-directie-overleg-afdelingsoverleg) wordt als super-goed
erva ren.

De bottum-up communicatie daarentegen vindt men slecht. Van
ideeën/gevoelens die aan de bottom leven vindt men niets terug in
het MT.

+/- Horizontaal binnen de directies is de communicatie nog
moeizaam, dat begint echter beter te worden.

Slecht is nog de communicatie tussen de "overeenkomstige
afdelingen" in de directies.

Ad 2 "Tegendruk'Vmeedenken
a. Overwegend -
Men heeft behoefte aan een gesloten taakopdracht, t.w. doel en
methode moeten aangereikt worden.

Nieuwe organisatie vraagt om open taakopdracht, alleen het doel
i s bekend .

+ Incidenteel is er een positieve ontwikkeling, vooralsnog



worden er teveel vragen gesteld en te weinig voorstellen
ingediend.

-/ + VenO behoefte is zeer divers.
De zgn. " -cursus" wordt als zeer positief ervaren.

Ad 3 Teamopdrachten
Welke?/Begrepen? + -
Op zich wel, maar er ontbreekt een overzicht van wat er nog meer
bestaat (overlaps teams-directies 2, 3 en 4) , hierdoor ontstaat
competenti e-discussie.
Functie: AH +/-

medew. +/-
Wisselwerking: als het de een duidelijk is (AH) is het de ander
(medew.) ook duidelijk en omgekeerd.

Ad 4 Prio's MT

Ad 5

Ad 6 ARBO
Neutraal.
Er is begrip voor dat het in de gebouwen nog niet zo is als het
moet zijn (schoon!).

Terminals .
Er is een schreeuwende behoeft aan.

5. Piketregeling BVD
Eerste twee beslispunten zijn accoord.

Nadere uitwerking van beslispunt 3, met name v.w.b. de financiële
aspecten.

6. Mededelingen en rondvraag
6.1. Gesprek Minister d.d. 24-01-91.
Besproken.

6.2. Gesprek Minister d.d. 30-01-91.
Agenda-onderwerpen en deelnemers vastgesteld.

6.3.
Agendapunt 4.6. MT d.d. 05-02-91 v.w.b. beslispunt 4.1.
Beslispunt 4.2. accoord.



6.4. Vaste Cie voor Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten d.d.
30-01-91.
Besproken.

7. Voorbereiding Overleg
7.1. D6 zorgt voor verspreiding agenda aan leden MT.

7.2. Alle MT-leden zullen aanwezig zijn.

8. Voorbereiding werkbezoeken
8.1. Mevr.
Agenda en deelnemers besproken.
Organisatie: HSPC.

8.2. PG Den Bosch.
Agenda en deelnemers besproken.
Organisatie: HSPC.

8.3. Directeur Clingendael.
Agenda en deelnemers besproken.
Organisatie: D4.

8.4. EZ/
Agenda en deelnemers besproken.
Organsiatie: D4.

8.5. DG Rijksbegroting d.d. 13-02-91.
Agenda en deelnemers besproken.
Organisatie: HSPC.

8.6. " " d.d. 20-02-91 .
Agenda en deelnemers besproken.
Organisatie: HSPC.

8.7. RH Nijenrode.
Actie: D4.

8.8. Directeur Estec Europa.
Actie: D4.

IEC/









ACTIEPUNTENOVERZICHT MT 30-01-1991 -1

INITIATOR

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

11.

12.

13.

14.

HBVD/KB

HBVD/KB

HBVD

HBVD

HBVD

HBVD

HBVD

HBVD

HBVD

HBVD

HBVD

PHBVD

HBVD

HBVD

D. D.

030490

100490

040790

040790

150590

150590

090790

090790

090790

090790

090790

090790

090790

090790

ACTIEPUNT

evaluatierapport

inventarisatie

Operatieformulieren

Jaarbericht

Programma

notitie

advies

bezoek

bezoek

bezoek

bezoek

beleidslijn

rapport

rapport

ACTIE

rapport m. b. t. relatie dir. B - politie-
verbindingen

inventarisatie van operationele contacten,
die als .zijn aan te merken
(KB 10-04-90)

Beoordeling

Analytisch prospectieve toekomstvisie

bezoek programma HKMAR

voortgangsnotitie relatie BVD-DGOO&V

artikel 140

voorbereiding "driehoek" A' dam

voorbereiding "driehoek" R 'dam

voorbereiding "driehoek" Nijmegen

voorbereiding "driehoek" Groningen

beleidslijn met BuZa

'Union Chase

Chinese belangstelling high tech

ACTOR STREEFDATUM GEREED

PHB

QM *

MT i Jaarlijks

SPC eind '90/begin '91

KVB z.s.m.

PHBVD, HB, z.s.m.
HC, D6, KDS

KJA, HSPC okt. '90

HBVD, HC

HBVD

PHBVD, HB

HB

HC

HC dec. '90

HC dec. '90



ACTIEPUNTENOVERZICHT MT 30-01-1991

INITIATOR

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

HBVD

HBVD

HBVD

HBVD

HBVD

HBVD

HBVD

HBVD

HBVD

HBVD

HBVD

HBVD

D. D.

090790

090790

240890

030990

030990

030990

100990

100990

100990

130990

140990

140990

ACTIEPUNT

rapport

rapport

COBI

Follow-up/gesprek

Beleidsadviezen rl. Min.

Schoning just. bestanden

nader besluit

nader besluit

aanwijzing

conceptbrief

concepttekst

ACTIE

terrorisme compendium

Surlnamers

vaststellen mate van comp.bev. Intern

i. s. m. vz. CPB actie richting CPB
Voorbe spreken met Minister

- houding BVD rl. krakers
- bevindingen corr. politie
- wetgeving proliferatie (bevindingen)
- beheersing wapenhandel
- profijtbeginsel

voorbereiden / uitvoeren besprekingen
terzake t. b. v.

m. b. t. ongerubrlceerde periodiek

representatieve steekproef m. b. t.
periodieken

leden in "redactieteam"

formulering opdracht "team informatie-
voorziening"

m. b. t. vertrouwensfuncties

concepttekst brief m. b. t. profijtbeginsel

ACTOR

(P)HB, BT

D2

PG Ml 7

HBVD

Dl
Dl
Dl
Dl
Dl

HSPC

IEC

IEC

leden MT

PG L23
D2

HBVD, HD

HF
HSPC

STREEFDATUM GEREED

feb. '91

feb. '91

z . s. m.

eind jan. '91
eind jan. '91
eind jan. '91
eind jan. '91
eind jan. '91

na 010191

eind '91

medio '91

na 010191 *

z. s. m.

z.s.m.

z.s.m.



ACTIEPUNTENOVERZICHT MT 30-01-1991 -3

INITIATOR

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

HBVD

HBVD

HBVD

HBVD

HBVD

D4

HBVD

PHBVD

PHBVD

PHBVD

D. D.

050990

050990

050990

050990

060990

170990

240990

011090

011090

011090

ACTIEPUNT

dienstplan

directieplan

bijzonder karakter

nieuwbouw

EXIII

vervolggesprek

PG 014

voorlichting

schoning oper. kluizen

techn. acties

ACTIE

kader gereed per 010291

gereed per 010391

nader bespreken met PG M32

coördinatoren verzoeken om projectvoorstel

leveren overwerkcijfers op verzoek VZ-OC

vervolggesprek HBVD - v.Heesch (EZ)

bemensing PG

PID-medew. via KO en PID-conf.
BVI's/BVA's

voortg. rapp.

concipiëren noodregeling
aanvraag techn. acties

ACTOR

Dl/SPC

directeuren/
BB's

D3

PB

HPZ

HBVD

D5

MT
HD

KM

D4
K JA, CZW

STREEFDATUM GEREED

010291 ^

010391

z. s. m.

z . s. m.

z .s. m.

z. s. m.

november '90 *

voorjaar '91
nov/dec '90

010191

z. s. m.

37. PHBVD 081090 herhaalonderzoek

38. HBVD 151090 beheer

na discussie binnen PG (gewijzigd)
document opnieuw in MT

nadere bespreking over al dan niet
geïntegreerd systeem van programma-,
beheer- en plangegevens

PG Ml6

MT

z.s.m.

z. s.m.
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ACTIEPUNTENOVERZICHT MT 30-01-1991

INITIATOR

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

HBVD

HBVD

HBVD

HBVD

HBVD

PHBVD/
SVO

PHBVD/
SVO

PHBVS/
SVO

PHBVD/
SVO

HBVD

HBVD /KB

HBVD

D. D.

051190

051190

121190

121190

191190

200290

200290

200290

200290

130390

030490

040790

ACTIEPUNT

AG-planning

Migratiestromen

PG M21 (Loopbaanbeleid)

PG R20?

PG L14 (Schoning Best.)

projectopdracht

projectopdracht

kadernota

kadernota

toetsing

rapportage

beveiligingsbeleid BVD

ACTIE

Add. pro j. planning aanpassen

Nadere discussie t. b. v. D4 in MT

Bijstellen document mobiliteitsbevordering

Voorstel m. b. t. relatie BVD-Politie

Bijstellen bijlage schoningsvoorstel

Formuleren projectopdracht

Formuleren projectopdracht

kader waarbinnen bijz. opdracht c.q.
lijnactiviteit kan worden uitgevoerd

kader waarbinnen bijz. opdracht c.q.
lijnactiviteit kan worden uitgevoerd

evaluatie PG M23 (werkoverleg)

periodieke (tussen) rapportage m.b.t.'ÜCA

aankondiging rechtspositionele gevolgen

ACTOR

AG/D6

DLS

PG M21

PG R20

PG L14

PG R20

PG 016

PG R33

D6

D6

PG 014

PG M16,

-4

STREEFDATUM GEREED

jan. '91

jan. '91

dec. '90 *

z.s.m.

z.s.m. *

010690 ontw.

010693 ontw.

010191 nota

010190 ontw.

010191

-

25 • 8 • ui* —

51. HBVD 040790 hoofdredacteurendag

52. HBVD 121190 rapportage

organisatie

fasering rapportage aan MT m.b.t.
stand van zaken opdrachten

D4, D5

PG R22 (media) begin '91

BBO z.s.m.



ACTIEPÜNTENOVERZICHT MT 30-01-1991 -5

INITIATOR

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

HBVD

HBVD

HBVD

HBVD

HBVD

HBVD

HBVD

D. D.

261190

261190

261190

031290

101290

171290

080191

ACTIEPUNT

rapport

enquête

notitie

implementatie

rapport

evaluatie

aanwijzen

ACTIE

m. b. t. georganiseerde misdaad

zie projectprogramma PG

bundelingsfilosofie

definitief rapport

overlegstructuren

analist per risico (gebied)

ACTOR

D3

PG R20

D5

IEC

PG M31

I OR

leden MT

STREEFDATUM GEREED

z. s. m. —

z . s. m. —

jan. '91

z . s. m. —

z .s. m. —

jan. '91

z . s. m. —

60. HBVD 150191 integratie

61. HBVD 150191 contract

62. HBVD

63. HBVD

64. HBVD

65. HBVD

150191

150191

220191

220191

voorstel

voorstel

voorstel

voorstel

t.b.v. overvieuw

van interne opleidingen
professioneliseringstraject en
externe opleidingen

voorwaarden t.a.v. beveiliging
nieuwbouw in contract aannemer

m.b.t.

m.b.t. BVD-FIOD

P-budget (verdeling)

precisering fasen in beveiliging

PG M12

D6

BIM-overleg

D5

D6

D6

z.s.m.

z. s.m.

z.s.m.

z.s.m.
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C O N C E P T

DL/91/066

KORT VERSLAG MT d.d. 120291

Aanwezig: PHBVD, D2, D3,
(t.b.v. agendapunt 3),
agendapunt 4), D4T/7~ en

D4, D5, D6, D4/ , DLS
RO en enkele medewerkers
BVA/ (t.b.v. agendapunt 5).

en HPZ en KM
ROB (t.b.v.

1. Opening

PHBVD opent de vergadering en meldt, dat HBVD ziek thuis is.

2. Verslag MT d.d. 290191
2.1. inhoudeli ik
2.1.1. ad punt 8
D4 wijst op het belang van coördinatie van werkbezoeken van HBVD
en de directeuren; verzoekt om procedurele afspraken
dienaangaande;
PHBVD zal dit onderwerp bespreken met HBVD;

2.1.2. aIgemeen
Er ontstaat een discussie naar aanleiding van het verslag:
PHBVD
* verslag in zijn gecomprimeerdheid van weinig nut;
* niet toe naar een besluitenlijst, maar ook geen uitvoerig
geheel;
* verslag nu te cryptisch; je moet erbij geweest zijn om het te
begri jpen;
* uitvoeriger verslaglegging leidt tot een capaciteitsprobleem;

D3t
* mensen lezen het verslag, doch hebben ervan geen goede indruk;
* de contekst van c.q. m.b.t. agendapunten dient ook in het
verslag te worden opgenomen; dus meer informatie in het verslag
* verslag ook bestemd voor AH' s en TL's;
* zodanige verslaglegging dat lezen voorstukken niet nodig is;
* pleit voor top-down-informatie.

06.
* verslag niet nodig om top-down-communicatie op gang te brengen;
* uitvoerig verslag geeft aanleiding tot enerzijds een grotere
timelack tussen de MT-vergadering en het moment van
informatie-overdrach t en anderzijds wordt het MT-secretariaat in
ernstige problemen gebracht gua afgesproken deadlines en
capaciteit;
* gebruikt verslag als checklist achteraf ten behoeve van



* pleit voor een complete set (agenda en voorstukken) ter info
bij BB ' s ,-



* wijst erop, dat in MT- vergaderingen naast besluiten ook
meningen geventileerd worden en discussies worden gevoerd;
* pleit daarom voor verslag met complete klaarheid en
duidelijkheid; dus niet alleen een besluitenlijst;

PHBVD
* is geen voorstander van een verslag met complete klaarheid;
* pleit voor een verslag, dat iets duidelijker weergeeft wat aan
de orde is geweest;
* is geen voorstander van notulen, maar ook niet van een
besluitenlijst;

DL5
* wijst op het optredende capaciteitsprobleem bij meer
uitgebreide verslaglegging;
* wijst op de relatie tussen een meer uitgebreide verslaglegging
en de verspreiding van het verslag;
* vraag welke de doelgroep is, die met de verslaglegging dient te
worden bereikt;
* is van mening, dat de kennelijke problemen met betrekking tot
de interne (top down) communicatie worden afgewenteld op de wijze
van verslaglegging;
* stelt voor bij de behandeling van een agendapunt vast te
stellen welke elementen van de discussie / besluitvorming in het
verslag moeten worden opgenomen;
* wijst op de vergadercyc lus (MT, DO, afdelingsoverleg) zoals
voorgesteld door IAO en door hetMT geaccordeerd;

* geeft aan dat binnen D3 aan de bedoelde vergadercyc lus niet de
hand wordt gehouden;

P_2
* gebruikt het verslag als checklist ten behoeve van
directie-overleg;
* doelgroep is hte MT en het MIM (AH's + TL's);
* hanteert de afgesproken vergadercyc lus , doch constateert, dat
aan de cyclus niet volledig de hand wordt gehouden;
* bestempeld het verslag als handig om als besluitenlijst (aide
de memoire) achter de hand te hebben;
* is geen voorstander van uitgebreide verslagen;

&£.
* pleit voor het gebruiken van een besluitenlijst als aide de
memoire ter compensatie voor degenen die niet bij het
di ree ti e- over leg aanwezig zijn;
* die boodschappen uit het MT , die voor de eigen directie
belangrijk zijn, worden gemeld in het DO;
* wijst in dit verband op de relatief grote algemene
nieuwsgierigheid binnen de Dienst aangaande zaken buiten de eigen
directie;
* is van mening dat het belangrijker is, datgene te weten, dat je
nodig hebt in je taakuitvoering;
* de verslaglegging en de verspreiding van het verslag dient
gebaseerd te zijn op het principe "need to know" en niet op het
principe "nice to know";
* de taak van de secretaris is de bewaking van de kwaliteit van
de samenvatting van de discussie en de kwaliteit van de



besluitvormingsverslaglegging;

PHBVD
* door de verslaglegging aan de orde te stellen blijkt de
kennelijke behoefte aan bijstelling;
* het verslag wordt verspreid onder de leden van hte MT en onder
de AH's en TL's;
* smaakmakende onderwerpen worden meer aangekleed;
* tijdens onderdeelsover legg remi a wordt het verslag uitgelegd;
* gevoelige zaken, die mogelijk tot onbegrip leiden, kunnen gua
verslaglegging worden beperkt;

* herinnert aan de afspraak dat de probleemeigenaar de secretaris
een tekstvoorstel van een beperkt aantal regels aanlevert ten
behoeve van de verslaglegging;
* stelt voor deze afspraak te handhaven;

04
* heeft geen aanmerkingen van AH's en TL's ontvangen voor wat
betreft de verslaglegging;

PHBVD
* meer informatie in verslaglegging; verslag blijft een
samenvatting, waarbij uitleg nodig is;
* verslag kan beter, doch het wordt niet zo, dat het zonder nader
commentaar kan worden verspreid;

samenvatti na
* dit verslag is te cryptisch
* meer informatie in het verslag, doch geen notulen;
* besluiten helder en herkenbaar vermelden;
* verspreiding beperken tot MT en MIM.

2.2. tekstueel
geen wijzigingen voorgesteld.

3 . Begroting 1991
3.1. P-budget
* signalen dat er problemen zijn;
* en petit comité stategie richting Minister/departement bepalen
(actie: PHBVD);
* stukken gereed maken voor verzending aan FEZ (actie: D6)
* volgende MT -vergadering: prioriteiten vacatures (actie: DLS)j

3.2. M-budaet
* KM is van mening, dat de begroting sluitend is;
* eventuele re-allocatie als evaluatie van prioriteiten daartoe
aanleiding geeft;
* PG M12 (V en O-plan) nadere detailuitwerking gevraagd van en de
VOT-bedragen in 1992 (actie: PMO);

3.3. V en O-budget'91
* budget bedraagt £1.600.000,--;
* nadere verdeling in overleg PMO-directeuren (actie: PMO).

4. Relaties en Open Bronnen
4.1. presentatie ROB



* ROB/ stelt een aantal medewerkers van ROB voor;
* geeft aan de hand van enkele sheets een uitleg van de
werkzaamheden van ROB
* D3 verzoekt om een procedure met betrekking tot de contacten
die ROB onderhoudt; hoofd ROB geeft aan dat het concept gereed is
en zegt toe de procedure te verspreiden;

4.2. budget RO-periodieken
* besluit: keuze voor optie 2 met inbegrip van optie 4 zonder de
vastlegging van de exacte bedragen;
* HROB verzorgt ten behoeve van de besluitvorming in het MT:
* een lijst van thans aanwezige periodieken
* een voorstel met betrekking tot de afschaffing van periodieken
* HROB verzorgt aan belanghebbenden voorlichting m.b.t.
gebruik/nut van databanken;
* in gebruikname van databanken wordt eerst voorgelegd aan MT.

5. Informaticabeveilingsplan
Het plan en de beslispunten worden geaccordeerd met dien
verstande dat:
* punt "onderhoud" wordt opgenomen in de tekst;
* het punt "expertise van buiten" nader wordt gepreciseerd en
gebudgetteerd;
* een nader voorstel wordt gepresenteerd voor wat betreft de
"inventarisatie-audit", waarbij uitganspunt is, dat de
doorlooptijd wordt gehandhaafd; D6 zal de OC informeren.

6. Mededelingen en rondvraag
De punten 6.1. tot en met 6.5.: ter kennisname.

6.6.
beslispunt l is in onderling overleg 02-03 opgelost: accordering
van beslispunt 2;

6.7. Bezoek DG Rijksbegroting
uitgesteld;

6.8. Clinaendael
vaststelling aantal deelnemers aan cursus:
01 : l
02 : l
03 : 2
04 : l
reserve: l
bewaking/coördinatie: PMO;

6.9. Bezoek directeur Clingendael
deelname aan cursussen, uitwisseling van docenten, lezing t.b.v.
staf Clingendael.

6.10. D4/:..,
* meldt de eerste bijeenkomst in het kader van het
professionaliseringstraject d.d. 270291;
deelname: SPC/ , DLS, D2T, D3T, D4B, BBS, 06, IOA, PMO/
D2T/?, D3T/?, D4T/? en de overige HBB's;
(nader: plaats: Amerikazaal, Ministerie van Buitenlandse Zaken);
na 270291 zal dit punt op de agenda van het MT worden geplaatst.
* naar aanleiding van de laatstgehouden PCG-vergade ring zal op
210291 een voorbespreking PCG-PH's (portefeuillehouders) worden
gehouden m.b.t. de voortgang van de projecten;



* verzoekt de directeuren om een opgave van deelnemers aan de
cursus ten behoeve van beveiligingsadviseurs.

6.11. D4
kondigt de komst van een nieuwe opdracht binnen D4 aan;

6. 12 fl3.
meldt de bijstelling in teams naar aanleiding van de personele
bezetting in het Golfteam; nota hierover volgt;

6. 13
* meldt de vorderingen inzake de naturalisatie van ;
* meldt het verzoek van een Utrechtse studentenvereniging inzake
deskundige BVD-deelname aan een forum m. b. t. Europees terrorisme
d. d. 130191;

6 . 14 Ui
meldt het capaciteitsprobleem bij IEC.

7 . Aktieounteno verzicht
volgende vergadering

8 . Viering iubilea; recepties
Geaccordeerd .

DLS
190291



DL/91/077

VERSLAG MT d.d. 20-02-91

Aanwezig: HBVD , PHBVD, D2, D3, D4 , D6, D4/
en D3T/ (t.b.v. agendapunt 4)

, HSPC, IEC/

l. Qpeni na
PHBVD opent de vergadering.

2 . (Concept)verslag MT d.d. 12-02-91
2.1. Inhoudeli ik
2.1.1. Ad punt 2.1.1.
PHBVD meldt dat hij nog niet met HBVD heeft kunnen praten over
"coördinatie werkbezoeken HBVD - Directeuren".

2.1.2. Ad punt 2.1.2.
D2 en D3 vinden dit (concept)vers lag een stuk bruikbaarder dan
eerdere MT-vers lagen.

2.1.3. Ad 5, 3e *
D6 meldt nog niet met de OC gesproken te hebben over het
info rmati cabeveiligingsplan.

2.1.4. Ad punt 6.13.
BVD-deelname aan forum. D2 meldt dat BiZa DCom/:
uitzoekt wie er aan deelnemen. Afhankelijk van deelnemers zal BVD
pa rti ei peren.

2.2. Tekstueel
Blz . 2
D3 en D2 verzoeken om wijziging in de geciteerde uitspraken
m.b.t. de vergadercycl i: kan worden gehouden (i.p.v. wordt
gehouden).

Blz . 3
Punt 3.3. V en O-budget '91
Ie *: budget bedraagt fl. 600.000,--; toevoegen: netto, na
correctie.

Blz . 5
Punt 6.13 2e vermelde datum d.d. 13.01.91 moet 13-0_3_-91 zijn

3. (De)c ent ra l e registratie/besturingsconcept
Nota's van de PG 017 (Administratieve Organisatie)
3.1. Het MT gaat accoord met de voorgestelde in- en samenstelling
van de werkgroep Decreg. Decentrale registratie dient per
01-04-91 geëffectueerd te zijn.
Gekosen wordt voor optie 2 v.w.b. registratiepunten.
Organisatorische/personele maatregelen dienaangaande dienen door
werkgroep op korte termijn nader uitgewerkt te worden.



3.2.
Problemen registratie tot 01-04-91 (daarna "eigen
registratiepunt"). D6 zal FB verzoeken om hoogste
prioriteitstelling t.a.v. -registratuur.

3.3. Besturingsconcept
D6 meldt dat er vertraging is opgetreden bij het opstellen van
het besturingsconcept. Met het nu geformuleerde besturingsconcept
in hoofdlijnen gaat het MT accoord, alsmede met de voorgestelde
verdere aanapk op directie- en afdelingsniveau.
D6 zorgt voor verspreiding stukken en zal bij de
functiecategorieen op verzoek van D3 de functie vertaler-bewerker
laten opnemen.
HSPC meldt in dit kader dat niet eerder dan t.b.v. MT-conferentie
in april eerste output van planning en control kan worden
gegeven.

4. Deelresultaat PG 019 (Presentatie)
Betreft interne cursus presentatietechniek.
MT gaat accoord met de aanbevelingen van de PG met dien verstande
dat :
4.1. de doelgroep dient te worden beperkt tot:

directeuren;
teamleiders;
afdelingshoofden * l " " III'' ;
beveiligingsadviseurs f i tl nm v

analisten

De directeuren dienen voor deze doelgroepen nadere
prioriteitstelling aan te geven.

4.2. Inhoud en kwaliteitsbewaking: verantwoordelijkheid IEC
Er dient "expertise" van buiten te komen om een soort "examen" in
te bouwen aan het eind van de cursus.

4.3. Kosten t.l.v. centraal V en O-budget

5. Plan van aanpak m.b.t. beschrijven en waarderen functies
(nota PZ d.d. 06-02-91)
Het MT gaat accoord met het voorgestelde plan. HPZ zorgt voor
rondsturen boekje "beschrijvingsmethodiek".
Over 2 weken wordt een projectvoorstel inzake structuur ingediend
bij het MT, waar ook een tijdpad aan verbonden wordt:
functie-beschrijving en -waardering dient in oktober afgerond te
worden.

6. Prioriteiten in vacatures
Dit agendapunt wordt in de MT-vergadering van 26-02-91 behandeld.

7. Mededelingen en rondvraag
7.1. PHBVD
* uit het overleg OC van jl. maandag kwam de vraag waar de
piket regeling D5 blijft?;



* jaarvergadering OC van hedenmiddag
- lage opkomst (+. 18 personen)
- vraag naar "emancipatienota";

* meldt behoefte MIM aan bijeenkomst met MT dag na conferentie
in april;
* telefoontje DCom/: n. a. v. artikel in Forum over
BVD (ex-SD'ers als medewerkers).

EL2
* doet verslag van zijn bezoek aan Luxemburg;
* gaat morgen (na gesprek minister) naar Haarlem.

D4.
* meldt dat hij gesprek heeft gehad met Justitie/1
* ernstig zieke D4-medewerker .

* verslag bezoek aan I DB;
* D4 en KM gaan a. s. vrijdag over proliferatie praten bij IDB.

* samenwerkingsverband informatiebeveiliging
BiZa krijgt "licht coördinatiepunt" m. b. t. integrale aanpak
beveiliging openbare informatievoorziening ( BVD- deelname ).
fü is accoord met installatie interdepartementale commissie, die
ook de taken van de NVBR overneemt (kostenbesparing).

I EG/
* meldt capaciteitstekort IEC i.v.m. ziekte en afwezigheid
medewerksters. D6 zal PMO vragen naar dit probleem te kijken;
* verslaglegging/verspreiding verslag MT
afspraak dat:

niet alle standpunten worden in de verslagen opgenomen
(hooguit belangrijke pro's en contra's);
besluiten moeten er duidelijk in staan;
verslag mag best nog vragen oproepen voor "anderen";
doelgroep: MT + MIM;
verspreiding: MT + MIM;
Zij beslissen zelf aan wie ze het nog meer willen sturen.

8 . Actiepuntenli1st d.d. 30-01-91
* HBVD vraag om herziening van lijst door dir.secretaris en de

punten toe te delen naar de MT-leden;
* sommige punten kunnen er al af;
* HBVD kan daarna in zijn werkbesprekingen met de directeuren de

diverse punten doornemen;
* niet direct aan MT-leden toedeelbare punten worden door HBVD

toegedeeld;
* MT-actiepuntenli jst een keer per maand op de MT-agenda te

plaatsen.

8.2. Verslaglegging werkbesprekingen HBVD-di recteuren
HBVD ziet t.b.v. werkbesprekingen met de directeuren voortaan
graag:



* een agenda ; onde rwerpen :
- apo-lijst
- projecten waarvan directeur portefeuillehouder is;

* vers lag/actiepuntenlijst
- agenda-onderwerpen
- bilaterale afspraken

afschriften van agenda en verslag/actiepuntenli j s t naar PHBVD en
directiesecretariaat.

9 . Suriname-rapPortaae/D2 - SPC
Rapportage tijdens het MT verspreid. Eventuele opmerkingen naar
D2/SPC. D2 wil tijdens volgend MT rapportages retour.

10. Opdracht D4
Nota niet door iedereen ontvangen. Agendapunt MT d.d. 26-02-91.
D4 begint er wel vast mee.

11. Corporate communicatiebeleid
Staat op de agenda van de directeurendag (01-03-91). Wordt nu
niet besproken (HBVD is er 01-03-91 niet bij).

12. Project nieuwbouw (PG 013)
Voorstellen m.b.t. projectprogramma deelprojecten accoord,
behalve deelname SPC/ in basisprojectgroep. IEC koppelt
onderwerpen betreffende kunst/stijl terug naar SPC/ (vz .
deelproject kunst/stijl).

l 3. Tweede cursus computerbeveiliging
D4/ licht door hem verspreide nota toe.
Besloten wordt om lopende cursus t.z.t. te evalueren (kosten,
noodzaak) voordat een besluit wordt genomen.

14. Qpleidinqsbeqrotinq 1991
MT gaat accoord met de in de nota van D6 voorgestelde verdeling
naar de directies van het eerdergenoemde bedrag van fl.
600.000,--.

25-02-91
IEC/



DL/91/098

CONCEPT

Kort verslag MT d.d. 26-02-91

Aanwezig: HBVD, Dl, D2, D3, D4, D5, D6, D4/1 , HSPC, IEC/ , DLS
en
BVA (tbv agendapunt 3);
PMO/ (tbv agendapunt 4);
RO (tbv agendapunt 15).

1 . Doening
HBVD opent de vergadering.

2 - Verslag MT d.d. 20-02-91
2.1. tekstueel
2.1.1. ad punt 7.1.
gestelde onder "D2" wijzigen in:
"*doet verslag van zijn bezoek in het kader van aan
Luxembu rg;
* gaat op 27-02 naar de KC Haarlem;"

2.1.2. ad punt 11
aanvullen met: "nadere bespreking in een volgende
MT-vergadering".

2.2. inhoudeliIk
2.2.1. ad punt 2.1.1.
leden MT melden data werkbezoeken in MT-vergadering; besloten
wordt geen agenda van de weekbesprekingen DL-directeur te maken;
vaste agendapunten: actuele ri si co (-gebi eden ) ,- projecten, waarvan
directeur portefeuillehouder is; direet i e-apo; door de directeur
te concipiëren verslag zenden aan HBVD, PHBVD en DLS;
eerste interne werkbezoek HBVD aan D5; voor of vlak na de
buitenlandse reis in maart/april; daarna volgen voor de
zomervakantie werkbezoeken aan D4, D3, en D2 (actie: D2, D3, D4,
D5) ;

2.2.2. ad punt 2.1.4.
aan het forum zal D2, naast HCRI , deelnemen;

2.2.3. ad punt 7.1.. behoefte MIM
een bijeenkomst MT-MIM zal worden gepland na de MT-confe rent i e in
april a.s.;

2.2.4. ad punt 7.1.. piketregel ing D5
regeling is gerealiseerd;

2.2.5. ad punt 7.1. "D2"
doet verslag van zijn gesprek met de KC Haarlem.



3. Beveiligingsmaatregelen bil opschaling
De nota van de BVA wordt geaccordeerd.
HBVD verzoekt D6 de preparatie van het plan uit te voeren. D2 zal
D6 introduceren bij KC Den Haag en HKMAR.

4. Prioriteiten in vacatures
HBVD is van mening dat de voorliggende nota de instroom van
"nieuw bloed" belemmert.
Hij verzoekt D6 ten behoeve van de weekbespreking DL-D6 d.d.
05-03-91 een voorstel te concipiëren, waarin, middels een plan
van aanpak, de implementatie van instroom wordt gewaarborgd, de
activiteiten van de Bezwarencie en de HAC t i jdvoigordeli j k worden
vermeld en een (agenda)pianning van het DLB is opgenomen.
Eerstvolgende DLB is gepland op 05-03-91.

5. Voorbereiding MT-conferentie april '91
De gepresenteerde aandachtspunten worden doorgenomen, geamendeerd
en vastgesteld.
AEF/ zal worden gevraagd de conferentie bij te wonen (actie:
DLS) .
HSPC licht het model directieplan ten behoeve van de directies
D2, D3 en D4 toe. SPC is bereid de directies te ondersteunen bij
het concipiëren van de direet ieplannen.
Afgesproken wordt dat in ieder geval de hoofdstukken l, 2 en 3
voor de conferentie gereed zijn. Eventuele discussiepunten,
discrepanties en overlappingen dienen ook te worden gesignaleerd.
Eenzelfde benadering geldt voor het strategisch plan. Het
eindrapport van de PG M31 (Bijzonder Karakter) zal voor zover
nodig, worden opgenomen in het sociaal statuut (actie-. D4).
Op de MT-vergadering van 12-03-91 zal het programma worden
besproken (actie: DLS).

6. Mededelingen en rondvraag
6.1. HBVD
- gesprek met de Minister d.d. 21-02-91:
- Golfcrisis besproken; rapportage aangekondigd;

rapport met betrekking tot Surinaamse infiltratie besproken;
rapportage naar andere ministers;
- operatie : voortgaan;
- liaisons in het buitenland: minister ziet het belang ervan in
(onafhankelijk van bestaan van een IDB) en is accoord;
implicaties nader uit te werken; gereed medio april '91 (actie:
D5) ;

PID's: hoofdlijnen betoog HSPC geaccordeerd; nadere uitwerking
door HSPC;
- IDB: stand van zaken besproken;
- proliferatie: besproken;

- gesprek met Minister d.d. 13-03-91:
- proliferatie
- beweging
- PID's
- voo rbe reidi ng

MICIV



IDB
Suri name;

* leveringen Delf Instruments aan Irak: t.k.;

* meldt het gesprek van DGOOV en HBVD aan NRC-journal i s t; nadere
gesprekken worden voorzien;

* parafen directeuren
schriftelijke documenten die ondertekening/accordering van de DL
vergen, dienen voor "accoord" te zijn geparafeerd door de
directeur;
voor spoedeisende stukken geldt dat de denbetreffende medewerker
(als het kan in gezelschap van de directeur) dit zelf aanbiedt;
onderdeelsbij d ragen ten behoeve van in- en externe periodieken
("vormverantwoordelijkheid" bij PG 018 en IEC/ ) en ten behoeve
van externe gremia (eindverantwoordelijkheid bij Dl), zoals
bijvoorbeeld CVIN, en NATO, dienen eveneens door de
directeuren te zijn geparafeerd;

* terugmeldingen van gesprekken HBVD-medewerkers aan de
desbetreffende directeur is verantwoordelijkheid van de
medewerker;

* getalsmatig overzicht M- en T-acties per ris i c o(-gebied) : t.k.;

* IDB:
* brief Minister van Justitie aan leden MT (actie: DLS);
* projectvoorstel PG R32 (IDB) aan leden MT (actie: D6).

6.2. Dl:
* meldt dat de Minister in de TK Groen Links te woord heeft
gestaan naar aanleiding van een artikel in "Forum" over het door
de BVD in dienst nemen van ex-Nazi's.

6.3. D2:
* meldt de voortgang met betrekking tot de naturalisatie van

6.4. D_4:
* meldt zijn ervaringen met betrekking tot de besprekingen met de
IDB inzake proliferatie.

6.5. D5 :
* meldt dat voor 15-03-91 aanmelding voor de Club de Berne-cursus
dient te geschieden;
KJA/. zal op de cursus een lezing met betrekking tot

/Schengen verzorgen.

6.6. D6:
* meldt naar aanleiding van gesprek HBVD-D6 dat de volgende
prioriteiten voor BB's gelden:
* implementatie plannings-/t i j dsregistra t i e;
* d e c r e g ;



alle oveige activiteiten hebben een lagere prioriteit.

7. Voorbereiding gesprek PM
Naar de volgende vergadering.

8. Journalist AP
Naar aanleiding van dit voorval wordt de "standing order"
bevestigd, namelijk dat vragenstellers van de media worden
verwezen naar de directie Communicatie. Indien nodig beantwoorden
de directeuren de vragen van externe relaties.

9 . Opdracht D4
Geaccordeerd.

10. APQ
De APO is geschoond; directeuren worden verzocht na te gaan of de
schoning correct en compleet is; APO wordt in weekbesprekingen
doorgenomen.

11 . Voo rbe r ei d i ntr di r ec teurendag
HBVD geeft enige achtergrondinformatie en verzoekt de deelnemers
te bevorderen dat een concept van integraal management wordt
gerealiseerd.

12. Voorbereiding MICIV
Onderwerpen die aan de orde komen:
- IDB en Suriname;
onderwerpen die mogelijkerwijs aan de orde komen-.
- proliferatie en Baltische staten.
PE is Dl.

13. Prolecten
Het verslag van de PCG d.d. 25-02-91 inclusief de bijlagen worden
geaccordeerd met dien verstande dat:
- eventuele wijzigingen in personele samenstelling van de PG-en
worden doorgegeven aan D4/: ,-
- in de PG L23 (Decibel) worden opgenomen: D3B en D4B;
- SPC/ de BRF voor de directies Dl is.

14. Tussenbalans
De verwachting is dat de conseguenti es van de Tussenbalans de
Dienst niet onberoerd zullen laten. Implicaties zullen in het MT
worden besproken.

15. Schoning periodiekenbestand
Het voorstel van RO wordt overgenomen met de aantekening dat:
- een evaluatie plaatsvindt (actie: RO; 09-91);
- onderhouden van specifieke vak c.g. functie gerelateerde kennis
d.m.v. periodieken ook een zaak is van de individuele medewerker;

het VenO-budget niet wordt gebruikt voor de aanschaf van
periodieken;
- de selectie van periodieken, m.n. dagbladen, op een meer rigide
wijze mag worden toegepast.



DL/91/104

VERSLAG MT d^d. 050391

Aanwezig: HBVD, Dl, D2, 03, D4, D5, D6, D4/ , HSPC, IEC/ en
KJA/ t.b.v. agendapunt 4

1. Openi ng
HBVD opent de vergadering.

2. Verslag MT d.d. 260291

2.1. tekstueel
ad. 6.1. 2e*; gesprek met Minister is op 140391.

2.2. i nhoude lijk
2.2.1. ad. 6.1. 2e *: t.b.v. gesprek Minister op 140391 worden
agendapunten vastgesteld: - IDB

- proliferatie
- MICIV
- Su ri name
- Golf

PHBVD + D4 gaan mee, evt. D6 ook

2.2.2. ad. 6.5. Aanmelding Club de Berne.
Er worden suggesties gedaan voor afvaardigingen vanuit D2, D3 en
D4. Afspraak dat gaan:

(D3S)
(D2T)

Kosten worden betaald uit reservepot V&O.

3. Projectprogramma PG R33 (OM/CRI/Pol i t i e)
HSPC licht nota toe: is een vergaarbak geworden en het is nog
niet duidelijk waar ze moeten uitkomen.

HBVD en PHBVü zien g mag verhouding tot KMAR en BOD/douane erbij
betrokken.

D2 pleit voor (evt. afzonderlijk) bezien relatie met
burgemeesters die al dan niet korpsbeheerder zijn.

Projectprogramma akkoord, fasering aan te passen:
- standpunt m.b.t. de vragen t.a.v. de Beweging wordt voor 14.03
1991 a fge rond.
- eind eerste f as e/proj eet ontwerp: juni 1991
- voorbereiden / implementatie evt. in de lijn / kan steeds
aangepast worden.

4- ..S c honing bestanden (PG L14, PL: KJA/ )
- Het MT gaat akkoord met het voorstel van de PG ter uitvoering

van het persoonsniveau schonen, met dien verstande dat:
"Target-bes t and" van de voorgestelde procedure wordt



uitgezonderd (vorig jaar al "geschoond").
* het MT gaat akkoord met het voorstel van de PG m.b.t. schoning
op gegevensniveau nadat schoning op persoonsniveau heeft
plaatsgevonden (betreft verwijderen / vernietigen van "storende
mutaties"). PG inventariseert in overleg met Directies welke
categorieën daarvoor in aanmerking komen.

5. Mededelingen en rondvraag
5.1. * HBVÜ meldt bezoek 070391 van HIDB een de dienst.

* HBVD vertelt over zijn bezoeken aan Duitsland en
Engenland .
ad. 1: BND: moeizaam, rommelig, sfeerloos
ad. 2 : gesprekken met MIS - begin april hier.- onderwerp:

te rro risme
( I rakees)

MI6 - voorjaar hier : terrorisme
najaar hier : proliferatie

d rugs
t e r ro ri sme

Sir in april of oktober: high tech
proliferatie

*Volgende week voorlopig 7, i j n laatste MT: tijdig dringende
onderwerpen aankaarten.

5.2. D2 meldt dat, naast probleem met vertaler , nu ook
bewerkerprobleem heerst in Suriname-hoek

5.3. D5: meldt - bezoek aan
- bezoek aan Fiod
- 060391 in Hoogerheide

5.4. * D6 meldt dat hij zijn 4 interviews t.b.v. het Second
Impression Report heeft gehouden. Uitslagen volgende week in MT.
* Deereg. is v.w.b. financiën rond.
* Verplichtingenstop per 250291 (op M-budget)
* Dienstkunstwerk krijgt plaats in geb. 15, Ie etage i.p.v. in
kantine geb. 25.

6. Cl i ngendael
* BVD-bij d rage aan Clingendael-cursus presentatie Nieuwe Dienst

op 3 me i a.s.
* Bijdrage C 11ngendae l e rs aan onze belangen
* Lijstje namen en specialismen Clingendae l e rs. Aktie Dl.

IEC/

5-3-91



DL/91/117

KORT VERS LAG MT d , d . l 2 - 03 -_9 l

Aanwezig: HBVD, PHBVD, D3, D4, D5: Dfc, DLS en IOR (t.b.v.
agendapunt 9 )

l • O P e n j n g
PHBVD opent de vergadering.

'i • Verslag MT d .d . O 5_̂ 0.3::..9J,
2.1. t_e_ks..tjj_e_e_l.
2.1.1. ad punt 4:
toevoegen: "tijdsdruk schoning operationele kluizen is
verminderd; per 01-05-91 beginnen mot schoning; te vernietigen
m a t e r i a a l bewaren tot 1993; notitie hierover door PL PG L14
( K J A /! ) aan KM; Vaste Cie IV is voorstel gedaan; nog geen
reactie;

2.1.2. ad..._&unt ___&__, l .
"BND" wijzigen in-. "BRD".

2.2. inhoudeli ik
2.2.1. ad punt 2.1.
gesprek met Minister is verschoven naar 21-03-91;

2.2.2. ad punt 2.2.
D3 deelt mee dat. D3S niet deelneemt aan de cursus; deelname zal
opnieuw bekeken worden.

3 - Verslag MT-confe rent i e l 2/l 3.-.1.2-..90
3.1. tekstueel
geen wijzigingen;

3.2. inhoudelijk
ad punt 10
punt. 16 van apo laten vervallen, komt in MT-conferentie april '91
ter sprake.

4. RPD-advies
Ten aanzien van de beslispunten wordt het volgende besloten;
beslispunt i:
* financiële onderbouwing uit te werken;
* in beginsol iedere (potentiële) Dienstmedewerker een test laten

ondergaan (brede(re) testbatterij; wat wel/niet testen c.g.
meten: deferiities);

* eventueel voor beperkt aantal functies gerichte tests; nader te
definiëren
(actie: D5 eri D6).

HBVD geeft aan dat meer toegesneden tests dienen te leiden tot
daadwerkelijke verscherping van het beveiligings- en



carrièrebeleid;

bes l i spunt 2:
geaccordeerd, met
financiering in MT

dien verstande dat nadere onderbouwing van
wordt gebracht.

c-> • PG Q19L ̂ (Presentatie)
liet voorstel van de projectgroep wordt geaccordeerd, met
verstande dat de eindtoets van de deelnemers mede door
externe deskundige wordt beoordeeld.

dien
een

6 . Me de delingen e_n r ond v r a a g
6.1. PHBVD
* meldt dat het gesprek met de Minister is verplaatst naar

21-03-91 ;
* deelt mee dat op 14-03-91 een plenair TK-debat met betrekking

tot de I- G n V-diensten plaatsvindt;
* oppert de mogelijkheid van een crisisteam Oost-Europa; D3 zal

een opdracht "Joegoslavië" concipiëren, die op 26-03-91 in het
MT zal worden behandeld.

6.2. D4
* meldt dat de AH's en TL's van D4 op 13-03-91 confereren;
* meldt zijn gesprek met BuZa- func11onarjssen op 15-03-91 met

betrekking tot non-proliferatie;
* doet verslag van zijn gesprek met hot hoofd beveiliging PTT.

6
6

3 . EL2.
3.1. namens D2

* PID-conferenties verlopen succesvol;
Golfcrisis aangepast;

programma naar aanleiding

PG R33 verzoekt D2, D3 en D4 om een inventarisatie van de
g e p l a n d e inzet van PID/douane/KMar-ca pa c 11 ei t in opdrachten en
a anwi j z ingen;

3 op 13-03 on 14-03

6.3.2. D3-punten
* meldt zijn gesprek met BuZa-DEU;
* deelt mee dat AH's en TL directie

confereren;
* meldt dat rapport met betrekking tot de Baltische staten bijna

gereed is;
* meldt dat nadere afspraken worden gemaakt tussen D2, D3 en D4

ten aanzien van het bezoeken van de opvangcentra voor
asielzoekers.

6.4. DS
* meldt dat DS stagekandidaat ten behoeve van is

geaccordeerd;
* meldt de lovende reacties van de Economische Voorlichtings

Dienst naar aanleiding van een iezinq door een D4-medewerker
* doet verslag van zijn gesprek met Hoofd FIOD:
* meldt zijn ervaringen van D5-kaderconferentie.

6.5. H£VD.



* meldt zij n ervaringen naar aanleiding van het werkontbijt;
gesprekspunten: * wolk van dreiging; * duidelijkheid; aan de orde
stellen; * mate van vertrouwen in MT; * nieuwe dogma's; *
criteria/beginselen taaktoedeling; * externe adviseurs; heeft de
aanwezigen verzocht de bijeenkomst MT--MIM voor te bereiden en te
organiseren;
* meldt zijn contacten met een outplacementbureau;
* m o i d t de voortgang met betrekking tot de IDB;

rapportage van D 6 wordt door D6 aan leden MT verzonden;
* doet verslag van zijn bezoek aan de Raad voor o CRI;
* verzoekt SPC werkbezoeken te organiseren voor de heren

en ; idem voor wat betreft de lüden van de
Bestuu rs ra a d;

* meldt dat D3T/ voor twee jaar naar de Antillen wordt
uitgezonden.

6.6. DEL
* meldt dat naar aanleiding van de notitie van D4 met betrekking
tot de faciliteiten van het GCT hierover horizontaal overleg zal
worden gepleegd tussen BB6, BB4, BB3 en FB.

7. Conceptprogra mma MT-conferenti e
Beslispunt l: accoord;
beslispunt 2 : accoord;
beslispunt 3: volgorde is aangepast;
beslispunt 4: accoord
beslispunt 5: accoord.

8 - Centrum Democraten
In verband met de afwezigheid van D2 wordt. dit agendapunt
verplaatst naar de MT-vergadering van 19-03-91.

9• Second Impression Report

i O. Tussenbalans
De nota wordt geaccordeerd.
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DL/91/124

KORT VERSLAG MT d.d. 19-03-91

Aanwezig: PHBVD, D2, D3, D4 , D4/ , D6, HSPC, DLS en IOR (t.b.v.
agendapunt 3) .

1. Opening
PHBVD opent de vergadering en deelt mee dat agendapunt 4 op
26-03-91 zal worden behandeld.

2. Verslag MT d.d. 12-03-91
2.1. tekstueel
2.1.1. ad punt 4. 3e *;
aanvullen met: "i.o.m. diverse functionarissen in de dienst;"

2.2. inhoudeliIk
2.2.1. ad punt 6.3.1.
HSPC benadrukt het verzoek van SPC aan D2, D3 en D4.

3. Decentrale registratie
IOR geeft een toelichting op de nota van de werkgroep Decreg.

De 4 beslispunten worden geaccordeerd met daarbij de volgende
opmerkingen:

ad. 1: proces op hoofdlijnen accoord met dien verstande dat
m.b.t. de toekomst thans nog geen definitieve beslissing wordt
genomen; welke keuze uiteindelijk zal worden gemaakt is
afhankelijk van de resultaten van de Projectgroep AO en van de
ervaringen die dan in de dienst met decreg zijn opgedaan;

ad. 2: accoord;

ad. 3: accoord met aanschaf van 2 apparaten, alsmede een
diskfiledrive en 8 beeldplaten; de aanschaf van nog 2 apparaten
wordt aangehouden totdat er zicht is op de eventuele
onderuitputting van het H-budget; met de aanschaf zal in de
H-begroting '91 rekening worden gehouden; tevens zal bij Canon
worden geïnformeerd naar de kosten samenhangend met lease en/of
huurkoop (actie: D6);

ad. 4: accoord; er zal alles aan worden gedaan om dat ook te
halen.

De personele consequenties dienen op korte termijn te worden
gerealiseerd.

5. Mededelingen en rondvraag
5.1. PHBVD



* cursus teamwork/leidinggeven;
afsluiting van de cursus zal door D2 op 20-03 en door D6 op 22-03
worden verzorgd;

* Club de Berne
verzoekt de directeuren voorstellen te doen voor een topic
(gewapende organisaties in USSR; plaats inlichtingendiensten in
de samenleving; high tech);

* verzoekt de leden hun vakantiedata door te geven aan OLS;

* D6 zal de relevante stukken m.b.t. de PG R 32 aan de leden
toezenden;

* agendapunten voor het gesprek met de Minister d.d. 21-03-91
worden doorgenomen;

* herziening distributie RO en NO:
actie: PG 018 en PG R21 i.o.m. SPC.

5.2. D2
* verwacht een vervolg m.b.t. ex-chef PID Zaanstad;

* meldt zijn ervaringen m.b.t. het forum Europees terrorisme.

5.3. D3
* meldt dat nota m.b.t. de afbouw van het GCT bijna gereed is;

* n.a.v. de vraag naar observatie van de BVD-gebouwen wordt
medegedeeld dat hierover een circulaire zal worden verzonden.

5.4. D4
* meldt zijn ervaringen n.a.v. het bezoek aan EZ/CDU te
Groningen.

5.5. D6
* meldt dat het bezoek aan IBM d.d. 20/21-03-91 is afgezegd; wel
zal een aangepast programma voor die dagen worden afgewerkt;

* meldt dat een ops-room is ingericht m.b.v. oude apparatuur; de
(uitgeleende) apparatuur van het GCT zal aan de uitleners ter
beschikking worden gesteld.

5.6. D4/L—
* meldt de receptie n.a.v. het afscheid van de Directeur Kabinet
der Koningin;

* meldt het woordvoerder&chap bij het NSC te hebben overgedragen
aan D3B.

5.7 . HSPC
* meldt zijn ervaringen v.w.b. het bezoek aan de Raad voor de
CRI;



- verzoekt bij de GCT-evaluatie ook de S-P-C-elementen in
beschouwing te nemen; o.a. door een SPC-medewerker te betrekken
bij de evaluatie.

6. Centrum Democraten
De strekking van de nota wordt geaccordeerd. D2 zal, mede ten
behoeve van de Minister, een nadere uitwerking, waarin een lagere
inlichtingenfase tot uitdrukking wordt gebracht, vervaardigen.

7. CVIN
Naar aanleiding van de nota wordt het volgende opgemerkt:
- aandachtspunt 1: wordt meegenomen in de PG R32;
- aandachtspunt 2: HBVD zal worden uitgenodigd;
- vraagpunt 1: KB is gereed; wacht op ondertekening;
- vraagpunt 2: de noodzakelijkheid van deze bekendmaking wordt
betwijfeld;
- vraagpunt 3: actie D3B en BVA.
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DL/91/140

KORT VERSLAG MT d.d. 26-03-91

Aanwezig: PHBVD, D3 , D4 , DS, D6, DLS en KM (t.b.v. agendapunt 4)

1. Opening
PHBVD opent de vergadering.

2. Verslag MT d.d. 19-03-91
Geen op- of aanmerkingen.

3. Golf
3.a. verslag Golfberaad d.d. 12-03-91
geen op- of aanmerkingen;

3.b. interne organisatie
3 . b . l. beëindiging activiteiten GCT
nota: accoord.
De taakscheiding van afzonderlijke directies, overlappingen en
interdirectionele teams zijn onderwerp van bespreking op de a.s.
MT-conferenti e.

3 . b . 2. procedure reis- en visumgegevens
Accoord.

4. PG P59 (vervoer)
4.1. pro 1 eetP rogramma
Accoord.

4.2. voorstel regeling dienstvervoer
KM geeft toelichting.
D6 geeft aan dat bij de structurering van directie 6
decentralisatie het uitgangspunt is geweest. De decentrale
beheersverantwoordelijkheid t.a.v. vervoer is daarvan een
uitvloeisel.
De prio's t.a.v. vervoer komen nu te liggen daar waar ze horen,
nl bij de directeuren.
Een bijprodukt van de decentralisatie is o.a. dat AH's worden
gedwongen een reisplanning te maken; dus beleid(srichtl i jnen) op
te stellen.

D6 zorgt voor procedure-voorstel t.a.v. gebruik van auto's met
chauffeur.

Bes l i spunten
9a t/m 9g: accoord.
T.a.v. 9f: nadere uitwerking van de consequenties door D6.

De PG wordt onder dankzegging gedechargeerd.

5. PG P58 (formatiewerk)



D6 geeft aan dat een deel van het werk van deze PG behoort tot de
decentrale P-taken van de directies; met andere woorden de
beschrijving van de formatie en de functies is de taak van de
directeuren; het technische formatiewerk is een taak van PZ.

De PG wordt gedechargeerd, indien de complete formatie (de
functiebeschrijvingen en de functiewaardering) van de gehele BVD
is vastgesteld c.q. geaccordeerd door het departement.
De volgorde van de werkzaamheden van de PG is niet bepalend voor
individuele functiewaardering, noch op de formatie-omvang, noch
op het P-budgetvolume.

De functies vermeld in de bijlage zijn geen uitsluitende
BVD-aangelegenheid; vast te stellen doo r departement; zijn
zogenaamde sleutelfuncties in de Dienst.

Bes l i spunt
Geaccordeerd; personele invulling PG door PL i.o.m. directeuren
D2, D3 en 04. Nader projectprogramma t.a.v. formatiewerk voor de
directies Dl, D5 en D6.

6 . Mededel i noren/rondvraag
6.1. PHBVD
* meldt gesprek Minister d.d. 21-03:
- geeft kort verslag van gesprek;
- noemt de onderwerpen die besproken zijn;
- nota KJA m.b.t. TK-debat wordt de leden van het MT toegestuurd;

* begrotingstoelichting
HSPC is coördinator en stelt toelichting op i.o.m. leden MT en
KJA;

* BVD-werkgroep
doet verslag van de vergadering d.d. 25-03; schriftelijk verslag
volgt;

* Euroberaadgroep
meldt zijn aanwezigheid op de vergadering d.d. 25-03; verslag
volgt;

* Suriname
meldt het overleg o.l.v. SG op 26-03; op korte termijn: concrete
maat regelen;

* PG L14 (Schoning Bestanden)
totstandkoming vernietigingsl i j sten: PG O17 (AO) .

6.2. D4
* meldt zijn aanwezigheid bij de afsluiting van de cursus van
Kern Konsult "teamvorming/leidinggeven";
overal l-vers lag KK volgt voor de a.s. MT-conferentie.

6.3. D6
* meldt dat gewerkt wordt aan Third Impression Report; 150



medewerkers worden geënquêteerd.

6.4. D4/
* meldt goede ervaringen met de cursus t.b.v. beveiligings
adviseurs. Evaluatierapport volgt.
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