
DL/91/261

MT-veraaderina d.d. 02-07-91

Aanwezig: HBVD, Dl, D4, D5, D6, SPC, IEB/I , DLS/
PMO + IAU/ (t.b.v. agendapunt 4)
HPZ (t.b.v. agendapunt 5 en 6)

1. Opening
HBVD opent de vergadering en meldt dat er vrijdag 05-07-91 ook
een MT-vergadering is van 13.30 - 16.45 uur.
Tijdens de vakantie gaan de werkbesprekingen gewoon door: indien
iemand op vakantie is wordt er horizontaal vervangen.

2. Verslag MT d.d. 25-06-91
2.1. tekstueel
D6: blz. 2: lees i.p.v. "Professionaliseringsclubje" PG
Professionaliseringsmethode (P61).

2.2. inhoudelijk
Geen op- of aanmerkingen.

SPC vraagt nog of er gekeken is naar de nota van SPC bij het
GCT-evaluatierapport. Hij tekent daarbij aan dat het hier ging om
reacties van een aantal SPC-medewerkers. Verder wil hij SPC/
toevoegen aan de PG Professionaliseringsmethode. Hier wordt mee
ingestemd.

3.
D6 geeft een toelichting: het systeem is er en er wordt op het
moment mee proefgedraaid binnen DLS en D6.

Dl meldt dat hij er reeds mee heeft proefgedraaid en dat hij erg
enthousiast is.

DLS en BB6 streven ernaar om half augustus de
gebruikershandleiding voor het systeem klaar te hebben. Er wordt
naar gestreefd om in oktober de voortgangspunten van de
besprekingen met de DL in het systeem te hebben.

4. PlV-svsteem
PMO + IAU/ " zijn aanwezig. D6 heeft een korte toelichting.

Dl vindt dit een goed systeem; vraagt PMO of de volgende punten
in systeem zijn opgenomen:
- datum periodieken
- functioneringsgesprekken
- potentieel beoordelingen
- lidmaatschap projecten e.d.

PMO antwoordt dat PIV een basisgegevensbestand bevat, waaronder
de O-datum voor de periodieken. De andere informatie behoort tot
additionele informatiebehoeften en komt los te staan van het
PIV-systeem.

Op de vraag van SPC over de toegankelijkheid van het systeem



antwoordt PMO dat dit alleen toegankelijk is voor de Directeur en
lijnchefs binnen de eigen directie.

HBVD vraagt D6 om naar de privacy-aspecten van de additionele
informatiebehoeften te kijken.
Hij is van mening dat het systeem alleen beschikbaar moet zijn
voor de lijnchefs en PZ .
Er wordt besloten dat:
- stamboekinformatie alleen toegankelijk is voor lijnchefs en PZ
- additionele informatie alleen toegankelijk is voor degenen die
de informatie invoeren (baas van de medewerkers).

HBVD spreekt zijn waardering uit over het rapport en dankt de
leden van de projectgroep voor hun inzet.

PMO meldt nog dat het PIF-systeem bruikbaar is en zeer
gebruikersvriendelijk.

5. Organisatiebeschikking
HBVD stelt voor de goede orde voor om de beschikking van de taken
van de SG rond te delen in het MT (actie: HPZ).

Dl vindt de nu op tafel liggende beschikking BVD te specifiek. De
beschikking moet een meer algemene inhoud krijgen.
HBVD vindt dat de risico's niet in de beschikking mogen worden
opgenomen. De opzet moet strakker zijn. Hij stelt dan ook voor de
mission statement van de Dienst op te nemen en daarnaast per
Directie te vermelden waar ze zich op oriënteren; concentreren op
belangendragers. Juridisch adviseur moet hier ook naar kijken. In
augustus wordt hier verder naar gekeken, evenals naar een
organisatiebeschikking per Directie waarin de taken van de
afdelingen worden vastgelegd.

6. Vergoedingsreoelinaen
D6 merkt op dat er momenteel teveel vergoedingsregelingen zijn,
er zou gestreefd moeten worden naar het hanteren van generale
maatregelen voor overeenkomstige situaties. De directeuren dienen
er in eerste instantie goed naar te kijken. Behandeling volgt na
de vakantie.

7. Ni euwbouw
D6 geeft een toelichting.
Dit stuk wordt voorgelegd aan de OC en Directie-leden kunnen het
inzien. De beslispunten zijn accoord.

8. Maandoverzicht BVA
HBVD stelt vast dat de kamerovertredingen zich stabiliseren. Er
is een begin van de verbetering zichtbaar. Hij stelt voor dat de
directeuren dit overzicht bespreken binnen hun directie.

9. Garage SXIII
D5 meldt dat 5XIII m.i.v. volgende maand een nieuwe garage heeft.
Beveiligingsregime is nog een punt van nader overleg.
MT gaat verder akkoord.

10. Mededelingen en Rondvraag (2-7-91)
10.1. CVIN
HBVD meldt dat er een Inlichtingenbehoefteplan bestaat. Hij heeft
afgesproken met dhr. dat de Dienst risico-analyses
zal maken (als basis).



Verder vraagt hij of er al een schema is gemaakt wanneer welk
risico door wie wordt besproken. Dit schema wordt dan gebruikt
als onze bijdrage aan het CVIN (actie: SPC: na de vakantie).

10.2. HBVD
- meldt het bezoek van aan de Dienst op 8 juli a.s.;
onderwerp van bespreking is o.a. nieuwe Dienst. Degenen die er
zijn van het NT zijn ook aanwezig; stand-by.

- meldt lunchbespreking met HMID op 4 juli a.s.; D4 is ook
aanwezi g.

- 13/9 komt bestuursraad op bezoek van 09.00 - 14.00 uur.

- vakantielijstje MT; is uitgedeeld.

- informeert naar rapport t.b.v. de Minister over "Wat betekent
Joegoslavische burgeroorlog voor Nederland". Zal volgende week
verschi jnen.

HBVD meldt n.a.v. verzoek van een internationale relatie om
rechtstreekse contacten met Directeuren dat zij zich in
verbinding moeten stellen met BR.

- meldt sollicitatiegesprek op 3/7 met mw.
(H.IEB).

van BiZa

10.3. D6
- heeft 9/7 Dhr.
wordt hierbij ook

op bezoek;
uitgenodigd.

President Algemene Rekenkamer

- 2 weken geleden is het A-plan geaccordeerd; hij stelt voor geen
"verhuizingen" tussen nu en l oktober te laten plaatsvinden
tenzij noodzakelijk door DLB-besl i ssing of als er een crisis
ontstaat .

10.4. SPC
meldt dat donderdag 4 juli gesproken zal worden over

klankbordgroep en dat dit onderwerp a.s. vrijdag 5/7 in het MT
wordt behandeld.

19. Herbezinning OP
Er

de afdelingen beveiligingsadvies
verdeling belangendragersmoet gelet worden op de

beveiligingsadviseurs. Wat moet er gebeuren:
- toedeling belangendragers - bev. adviseurs
- alle bev. adviseurs krijgen een integrale bev. taak.
- voorstel tot 3 expertise centra:
1. Documenatiebev.
2. Computerbev.
3. Bev. technologie.
De uitkomsten worden meegenomen in de evaluatie
(re)organisatie en worden daarna aan de OC voorgelegd.

van de

22. PG 59 (Vervoer)
D6 meldt dat hierover een gesprek plaats zal vinden tussen de OC
en



MT-veraaderina d.d. 05-07-91

Aanwezig: HBVD, Dl, D2, D4, D5, D6, SPC, IEB/ , DLS/
SPC/~~', SPC/ , SPC/ t.b.v. ag endapunt 23.

Heropen!na
HBVD heropent de vergadering.
Dl stelt mevrouw aan het NT voor.
Per 01-11-91 wordt zij hoofd IEB ; zij is afkomstig van de
Directie Communicatie van het Departement. Ze zal de komende
maanden reeds af en toe meelopen met besprekingen en
vergaderingen om zich in te werken.

11. Evaluatie vercradercyc lus / MT-MIM-daa
Naar aanleiding van het commentaar van het NIH op het niet tijdig
verspreiden van te behandelen NT-stukken stelt HBVD voor in
beginsel een week voor de MT-vergadering de stukken met de agenda
te sturen. De directeuren kunnen de stukken dan bespreken met het
HIH; behandeling/beslissing volgt dan in het MT.
HBVD ziet nog graag samenwerkingsprotocollen tussen D2 en D3 en
D2 en D4.

l 2. Voorbereiding Pro 1ectendao
D6 meldt dat deze is voorbereid. Leden van de PG
Professionaliseringsmethode zullen ook aanwezig zijn.
De projectleiders dienen format 30-08-91 ingevuld en ingeleverd
te hebben bij DLS. De portefeuillehouders dienen hierop toe te
zien.

13. Voorbereiding MT-conferentie 09-91
Lijst van onderwerpen wordt doorgenomen.

1.1. We rkhypothesen
SPC zorgt voor discussievoorzet over taakvelden van de dienst,
onderwerpen en of ze al dan niet opgepakt/afgestoten moeten
worden.
SPC inventariseert dit en consulteert de directies 2, 3 en 4.

1.2. Vervolmaking directieplannen
Elke directie zorgt voor eigen bijdrage.
Voor eind augustus dient het volgende beschikbaar te zijn:

voor een risicoterrein een a twee opdrachten volgens nieuw
analitisch model
- indicatie van het aantal opdrachten voor het totaal van de
directie (voor '92)
- voor wat betreft punten l, 2 en 4: geen cijfers, maar doelen
en prioriteiten.

D6 en SPC zullen de directies hierbij assisteren.

1.3. Beurotinosplanninu '92 / Plancyclus
D6, HPZ en KM zullen hierop actie nemen.

1.4. BAS-rapportage Ie helft '91
ledere directie verzorgt dit zelf. SPC/ zal assistentie
verlenen en indien mogelijk totaaloverzicht maken.

1.5. KnelpuntenliIst
Er komen twee lijsten:
- inventarisatie MIM-MT



- van de OC.

Welke knelpunten zijn er:
organisatorisch
procedurele
personele/kwalitatief

kwanti t at i ef

DL/directeuren
AH/TL (horizontaal overleg)
AH
di recteuren/MT.

HBVD hecht veel belang aan de knelpuntenlij sten, ze zullen naast
elkaar worden gelegd tijdens de eerstkomende MT-conferentie.
De inventarisatie hiervan is ook belangrijk voor de evaluatie van
de reorganisatie.
HBVD wil verder dat de directeuren dit goed doorspreken met de
AH's; ook tijdens de vakantie
bedoeling dat alle knelpunten

(horizontale vervanging)
boven water komen.

het is de

1.6. Psychologie van deze veranderingsfase en
1.7. Kwaliteit
De voorbereiding van deze twee punten neemt de DL voor haar
rekening.

Verdere aanvulling OP de agenda;
1.8. V o o r t z e t t i n g met c roe roe ' s

1 .9. S t ra teg ische re la t ies

1.10. On t spann ing

Wat na de MT-conferentie aan de orde moet komen:
- beslissing over audio-systemen (D5)
- financiën

D4 stelt voor om het onderwerp ethiek nog voor de MT-conferentie
in september af te handelen.

14. Relatie BVD - Clinoendael
De beslispunten:
Ie *: HBVD verzoekt de directeuren kandidaten aan te leveren
voor cursussen.
Volgorde te bepalen in het DLB.

2e *: Dl
i nternationaIe

merkt op
circuit

dat al leen die
terechtkomen aan

Buitenlandse Betrekkingen" voor deelname in
Directeuren moeten hier
terugkoppelen naar HBVD.

goed naar kijken.

mensen die in het
de cursus "Leergang
aanmerking komen.
Eventuele voorstellen

3e *: Ja.

4e Ja, voorzover mogelijk.

5e *: Dienstpublicaties die
gerubriceerd zijn mogen niet
Clingendael; misschien wel publicaties
gerubriceerd. Wordt t.z.t. besloten, er
een gesprek plaatsvinden tussen HBVD en

"geheim" of
gedistribueerd

zeer geheim"
worden naar

die "vertrouwelijk" zijn
moet hierover eerst nog
de heer Voorhoeve.

Wat verder nog besproken moet worden met Clingendael:
- lezing voor de staf
- uitwisseling van specialismen (actie: Dl/SPC).



15 + 16 Verslagen MT-conferenties april en mei
Zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.
Besloten wordt dat de directeuren ze ter beschikking stellen van
de AH's ter bespreking in de overleggen.

20. WerktiIdenreaelino
D6 geeft een toelichting: er is een voorstel gedaan tot glijdende
werkti jden.
Het MT gaat in principe akkoord net het stuk; het wordt nog wel
met de AH's en TL's besproken i.v.m. controle-mogelijkheden en
komt dan nog terug ter finale afhandeling in het MT. Daarna gaat
het naar de OC.

21. Beperking overwerk/reiskosten
Vastgesteld wordt dat overwerk ter beoordeling is aan het AH.
MT gaat verder akkoord.
Voor wat betreft punt b wordt gesteld dat overwerk ook
gecompenseerd moet kunnen worden met vrije tijd. Dit is ook ter
beoordeling aan het AH. Overwerk dient alleen te worden verricht
als het werk geen uitstel gedoogt.

Rei skosten
O6 zegt dat er geen toevoeging is aan eerdere notities. Voor wat
betreft budgetten gaat het MT akkoord.

23. Risico-analyses t.b.v. SMP
Wat er nu ligt is een aanzet, eind augustus kan er een verbeterd
concept, vergezeld van discussiepunten door SPC, worden geleverd.
Er wordt nog gesproken met aanspreekpunten in de directies.

24. Mededelingen en rondvraag
24.1. HBVD

Er is een uitnodiging ontvangen voor deelname aan een
strategie-conferentie in Australië; gaat ter behandeling naar BR.
HBVD wil positief antwoorden en zal SPC meenemen.

Naar aanleiding van concept-communicatieplan en notities uit
D3 en D4 wordt doorgegaan met produktie van het Maandbericht en
indien mogelijk ook met het Kwartaalbericht.

Meldt bezoek van d.d. 8-7-91; aanwezig zullen zijn:
HBVD, Dl, D2, D3T, D4B, BR, D4T/1 is stand-by.

Meldt TV-uitzending van Achter het Nieuws zondag jl. inzake
open archief onderzoek CIA waarin Paul de Groot genoemd wordt als
belangrijkste agent van de BVD.
HBVD vraagt Dl/KJA, D5/ROB en BR dit uit te zoeken. BR zal daarna
met praten (actie: Dl/BR).

24.2. D4
Meldt lunch-gesprek van HBVD - HMID - D4 -

Er is gesproken over proliferatie;
2 invalshoeken:
1. samenwerking operationeel (bedrijfsleven)
2. exploitatie van deze gegevens.

MID: maakt plaatje van het buitenland;
BVD: standaard contactpersoon voor vitale bedrijven in Nederland.

Verder is nog gesproken over asielzoekers. Informatievergaring



hierover is de taak van de BVD.
Contacten van MID met asielzoekers lopen via de BVD.
Afstemmingsmechanisme/overlegvorm wordt in september uitgewerkt.

Er wordt een verdrag opgemaakt door BuiZa inzake chemische
wapens.
Inbreng BiZa: D4T/ - werkoverleg

D4 - hoog ambtelijk overleg.

Meldt deelname <bev.adviseur luchtvaartsector)
aan Commonwealth cursus burgerluchtvaart in Engeland. Bevindingen
waren uitstekend.

24.3. SPC
Meldt dat nieuwe Landelijk Officier van Justitie vanaf 1/8 wordt
ingewerkt. Hij stelt voor om hem in het najaar hier stage te
laten lopen van 2 a 3 weken en daarbij een introductie bij HBVD
en PHBVD.

24.4. Dl
Meldt zijn aanwezigheid bij de Grote Driehoek d.d. 4-7-91;

Joegoslavië: alle voorstellen van de TEC zijn aanvaard.

Voor wat betreft de volgende MT-vergadering stelt Dl voor dat
iederee n op afroep beschikbaar is.

I EB/
DLS/



DL/91/286

Vejrslag MT- ve rgade ring d. d, 06-08-91_

Aanwezig: PHBVD, D2, D3, D5, SPC, DLS, DLS/1 en HPZ (t.b.v.
agendapunt S)

l• Opening
PHBVD opent de vergadering.

'i • Verslag MT d.d. 02/05-07-91
2.1 . i nhoude 11 ik
punt 13.1.2.:
03 vraagt naar de stand van zaken omtrent formulering van een a
twee opdrachten voor een risicoterrein volgens nieuw analitisch
model. SPC zal dit nagaan bij SPC/ . SPC/ zal in de volgende
MT vergade r ing (20-08) hierover een exposé geven;

punt 13.1.5.:
PHBVD meldt dat de knelpuntenli j s t zowel op het organisatorische,
als op het procedurele, als op het personele vlak door iedereen
ingevuld kan worden.

PHBVD brengt het onderwerp ethiek nog in herinnering. Actie: SPC;

punt 20:
D2 heeft de werktijdenregeling besproken binnen D2 en zijn
voorstel is om een dienstbrede regeling te maken met zo min
m o g e l i i k verschillen. Dit onderwerp moi?t afgerond worden in de MT
van 2V-08-91; iedereen dient conform de voorzet van D 6 een p l a n
in te leveren bij het MT;

punt 24.1., -:
DS vraagt naar de stand van zaken omtrent Australische
uitnodiging tot: deelname aan strategie-conferentie.
PHBVD meldt dat hieraan gewerkt wordt;

'i • ï . t aks tuee l
geen op of aanmerkingen.

3. Gebrul k dienstauto's met chauffeur
D£.> geeft een korte toelichting.
Er moet goed op papier gezet worden hoe chauffeur en dienstauto's
ingezet worden.
D2 en D3 hebben dit besproken binnen hun directie. Er is
duidelijk gesteld dat deze notitie auto met chauffeur betreft.
Vervoer in het algemeen moet nog besproken worden.



Punt 4_: beslis- en actiepunten
M 'J' gaat a c c o o r d .

4. Mededelingen en rondvraag
4.1. PHBVD.

meldt de projectendag op 04-09;

brengt in h e r'in n er ing de knelpuntenlijst per directie;

vraagt meer aandacht per directie voor de
produkten/resu L t a t en; wordt hier wel goed over nagedacht?

vraagt meer aandacht voor het kostenplaatje;

meldt ontvangst brief van de SG Bui. Z a inzake de liaison in
Washington; Minister BuiZa is ace oor d,- de uitwerking vindt nu
p l a a t s . 3 oktober a.s. heeft PHBVD gesprekken in Washington met
rie ambassadeur on de eerste man hierover;

meldt gesprek met Plv.SG BuiZa d.d. OS-08 eveneens over
liaison te Washington. Secretariële ondersteuning voor de liaison
vormt een probleem; de ambassade % a l hier niet in kunnen
voorzien. D 6 en D5 zullen inet eeri voorstel komen;

meldt zijn gesprek met HCRI, d.d. 05-08; o.a. is
gesproken over Cie ;

meldt bijeenkomst van de Bestuursraad op 06-09 a.s. in kader
van de Grote Efficiency operatie op het departement. DG's zullen
dan in het licht vari de Grote Efficiency een schets geven van hun
organisatie in 1995. SPC/ zal voor HBVD een dossier maken;

meldt dat het departement accoord is met de notitie over het
driemanschap in het kader van de schoning;

meldt afspraak op 13-08 met SG AZ;

meldt bezoek van de heer (Europese aangelegenheden) op
16-08 a.s.;

meldt werkbezoek van mw op 22-08 a.s. aan de Dienst;
zij is accoord met het voorgestelde programma;

meldt de opmerking van SPC/: dat elke nieuwe opdracht eerst
ter goedkeuring aan het MT moet worden voorgelegd.

4-2. Bi.
meldt gesprek met Rushdi - ve rt a l er;

meldt het veelvuldige telexverkeer van D2; eventueel koppeling
email aan telexverkeer; er gaan nu teveel geheime berichten over
de open lijn naar buiten;

het Di ens t nummer is in brede zin bekend; dit vereist de



aandacht. PHBVD zal dit bespreken met de BVA;

meldt zijn reis naar Keulen i
(asiel zoeker 55) en Bonn i.v.ia.
n a a t Keulen w i l hij niet onvermeld
goede briefing heeft gekregen.

v.m. J. nterview European Journal
. Voor wat betreft zijn reis
laten dat h i j van ROB een

4- - 3 . D 3.
meldt zijn deelname aan -vergadering 12-13 september

a . s . tö Parijs. Verdere deelnemers zijn: Duitsland, Engeland en
Frankrijk. Onderwerpen die besproken zullen worden /1 j n :
* contra-spLonage
* positie SU - inlichtingendiensten
* O o:; t e u r o p e s e diensten
* activiteiten andere diensten waar belangstelling voor bestaat;

meldt dat na 01-10 naar de VS vertrekt voor stage;
hij zal zich nog in verbinding stellen met D2, D4 en D 5 .

Algemeen wordt nog gesteld dat 21-08 a.s., de wadloopdag, per
directie wei wat mensen aanwezig moeten zijn, zodat de directies
bereikbaar b l i j v e n .

t.b.v. relaties en ve rbin d i ng enS • C u.r .s u s s
H P Z geeft een korte toelichting.
Voorstel is om te komen tot twee cursussen met behulp van
docenten uit de directies; er wordt daarvoor niet alleen gekeken
n a a r d « directies ? en 3, maar ook naar dB andere directies.
Het; MT gaat a c c o o r d met de beslispunten.

fc>. Audiovisueel basisplan
Het MT gaat ace oord met de beslispunten l en 2 .

Volgende MT-vergade r ing is op 20-08-91, 14.00
iedereen wordt verzocht: te kijken naar het APO-MT.

16.00 uur;

DLS/;
09-08-91



DL/91/301

VERSLAG MT dd 200891

Aanwezig: PHBVD , D2, D3, D4 , D5, SPC
HPZ (tbv agendapunt 6) ,
SPC/ (tbv agendapunt 3).

DLS en

1. Opening
PHBVD opent de vergadering.

2. Verslag MT dd 060891
Geen op- of aanmerkingen.

3. Ris ico-a na lyses en strategievorming
SPC en SPC/ geven een uitgebreide toelichting mede aan de
hand van tijdens de vergadering uitgedeelde modellen.
Deze toelichting is bedoeld als aanzet voor de discussies
binnen de directies over de direet ieplannen 1992, welke
plannen op de MT-conferenti e van september a.s. zullen
worden besproken.
PHBVD herinnert de leden in dit verband aan de afspraak
dat in deze plannen de doelen in "wilstermen" zullen worden
geformulee rd.
Medewerkers van SPC zijn bereid de binnen de directies te
voeren discussies mede gestalte te geven.

4. Bijzondere beloningen
Naar aanleiding van enige disrupties worden de afspraken
omtrent de toekenning van bijzondere beloningen, die in het
DLB zijn gemaakt, bevestigd.

5. BVD-te lefoonnummer
De uit de algemene bekendheid van de diensttelefoonnummers
( en ) voortvloeiende problemen zullen in de
DO's aan de orde worden gesteld.
Aangedrongen wordt op een verscherping van de discipline door
alle medewerkers bij het ontvangen van telefoontjes.

opgenomen;

Mededelingen en rondvraag
6.1 wijziging projectprogramma PG P58

geaccordeerd; AH's zullen in PG worden
6.2 Atlantic Exchange Program

over de deelname zal in overleg tussen de DL en HPZ nader
worden besloten

6 .4 D4
meldt enige opdoemende problemen rondom een sollicitatie;
wordt besproken op DLB dd 280891;

6.5 PHBVD



* CVIN
verslag is gereed en wordt verspreid;

* nota auto's met chauffeur
leden zullen deze nota in de DO's bekendstellen;

* gesprek Minister
verslag wordt aan leden toegezonden

* kneIpuntenli j s t
lijsten worden uiterlijk 100991 ingewacht;

* projectendag
formats uiterlijk 310891 bij DLS;

6 . 6 D2
* Suriname

zal over dit onderwerp enige achtergrondsinfo geven aan
NOS

* MID
vermeldt de bezorgde brief over de mogelijke afname van
BVD-a c t iviteiten op PGA-terrein

* RE-conferentie
meldt dat op 15/16 10 91 een internationale conferentie
in Nederland plaatsvindt, waaraaan diverse
zusterdiensten zullen deelnemen;

* GBA
meldt dat hackers actief zijn in dit systeem

6.7 D3
* meldt dat een brief mbt de situatie in de USSR is

uitgegaan;
* meldt capaciteitsproblemen mbt vertalers/bewerkers en

analisten binnen D3;
* meldt een verschuiving in de decentrale budgetten

binnen- en buitenlandse reizen;
6.8 SPC

'* NRC-artikel
meldt vernomen te hebben, dat de artikelen mbt Suriname
geen officiële Amerikaanse regeringstandpunten
verwoo rden.

?. Koppeling Email - telexverkeer
Voorstel wordt in principe geaccordeerd, net dienverstande dat
een nadere notitie aan de leden wordt verzonden over de
realisatietermijnen, de kosten en de beveiligingsaspecten
(actie: D5).

8. Tekenbevoegdheid
PHBVD schetst enige problemen rondom een nog
onvolledig beleid ten aanzien van dit onderwerp.
Hij zegt toe dit onderwerp nader aan de orde te stel l en(a et i e:
Dl)

9 . APO
Op deze lijst worden de nodige wijzigingen aangebracht.

DLS
210891



DL/91/310

VERSLAG MT-VERGADERING DO 27-08-1991

Aanwezig: HBVD, Dl, D3, D4, DS, SPC, DLS, DLS/

1. Opening
FHBVD opent de vergadering

2. Verslag MT dd 20-108-1991
Het verslag wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.

3. Interview
ffBVD meldt dat hij binnenkort een interview beeft net de beer

Interviews met bet Reformetorische Dagblad en bet Algemeen
Dagblad staan ook op de planning

01 wordt verzocbt:
- wat dbr beeft uitgezocht in de archieven
- persoonlijke gegevens van dbr
- type publicaties die verschenen zijn van betrokkene

HBVD verzoekt de directeuren stukken te verzamelen ter
voorbereiding op bet interview
D3: Russen; verandering Oost-Europa
02: terrorisme; Suriname
SPC: r i s i co -ana lyse

4. Prolectendao
Op de projectendag (4/9) zullen aanwezig zijn:
Portefeuillehouder, PL, PS, PL PG 61 (=D6), PS PG61 (=BB5),
HBVD, DLS.

Relevante vragen per project die gesteld worden door de PL aan
de DL zijn:
1. noodzaak van bet project?
2. wat moet bereikt worden?
3. wat is het eerst komende resultaat?

Doorlooptijd en personele invulling per project staan die dag
niet centraal.

5. Knelpuntennotities
HBVD vraagt boe het hiermee staat. Hier wordt aan gewerkt
binnen de directies. HBVD meldt nog voor de goede orde dat
knelpunten mbt intermenselijke relaties besproken dienen te
worden in bijv functioneringsgesprekken.



6. Resultaten agenda
MT moet op de hoogte blijven wat voor produkten er binnen de
dienst zijn, hoe het er nee staat, de capaciteit en het
beoogde resultaat.

In de directieplannen Boeten de opdrachten worden
geformuleerd;
in de opdracht wordt het resultaat geformuleerd.
Evaluatie van de opdracht vindt na een jaar plaats,
Wel dient er goed onderscheid gemaakt te worden tusssen
opdrachten een aanwijzingen. Een goede verdeling over
verschillende niveau's ie noodzakelijk.

Algemeen wordt gesteld dat het MT te weinig "feeling" heeft
met
wat er op operationeel- en beleidsgebied afspeelt binnen de
directies.

Besloten wordt dat een van de vier MT-vergaderingen wordt
gewijd aan de belelds- en operationele zaken van de
directies.
De KM zal hierbij aanwezig zijn.

Er wordt naar gestreefd om hiermee tijdens de eerstkomende
UT-conferentie te beginnen.

7. Mededelingen en rondvraag

7.1

fli
- meldt gesprekken met Clingendael; 12/9 a.s. zal dzz HBVD,

PHBVD en SPC een lezing gegeven worden over strategie en
veiligheid voor de Staf van Clingendael

- meldt vandaag gevoerd gesprek met PDComm en I EB/ en een
tweetal bureaus (communicatie-adviseurs).
Hij komt hier volgende week op terug

- meldt zijn ervaringen bij het bezoek Minister OenW. Er
dient voortaan op toegezien te worden dat onze Minister de
M- en T-aanvragen als eerste bewindspersoon tekent.

7.2 BA
-meldt dat a.s. vrijdag 30/6 heel D4 op BiZa zal zitten ivm
het Directieplan

- meldt dat D4 een brochure voor high tech bedrijven maakt ;
dit gebeurt i.o.m. I EB/

7.3 D.5-
meldt dat de KM volgende week in het MT een uiteenzetting «al
gaven over het uitputtinasoverzicht



- meldt afscheid van op 26/10.

7.4 HBVD
- Beidt gesprek heden «et dhr. (SG EZ)
- verzoekt het MT te beginnen met het maken vam

tussenrapporten van het HIM * PL's, met daarin
verwerkt:
». de resultaten
b. personeelsbeleid
c. concept dat tot resultaat heeft geleid.

HPZ zal een notitie namens HBVO maken voor het MT
(agendapunt 030991). D5 roept nog in herinnering dat een
afspraak is gemaakt over een ++ en -- evaluatie van de
directieleden. Dit komt aan de orde tijdens het DLB van
28/8.



D1U/9Ï/311

flfcanwezig: HBVD, Dl, D3, D4, DS, D6 , SPC, DLS, DLS/
KM (t.b.v, agendapunt 3)
1BVA <t.b.v. punt 4)
KJA/ (t.b.v. punt 7)

l . Opening
PHBVD opent de vergadering.

2. Verslag MT d. d. 27-08-91
2.1. tekstueel
geen op- of aanmerkingen;

2- 2 . i nhoudel i Ik
punt 3 :
7L4 »*fldt dat hij stukken heeft aangeleverd m. b. t. proliferatie en
high tech;

punt 6.-
swa xii M a a l na een jaar vindt er een evaluatie plaats van de OPA's;

punt 7.1.:
HÖ4 ff a l 12/9 a. B. meegaan naar Clingendael in plaats van SPC;

punt 7.3.:
afscheid op 28/10 a. E. is D5.

3 . Begrotingsuitputting
KM geeft een toelichting.
Sk*t «naat hier om het M-budget. Op korte termijn zal het P-budget
besproken worden + een voorstel tot vacaturenvervul ling in 1991

e: HPZ) .

1)1 s;telt dat met het opzetten van de nieuwe begroting rekening
gehouden moet worden met de buitenlandse reizen. Deze zullen

k meer zijn.

inefs tedingsp lan 1992 zal ruim van karakter zijn.

Dl vraagt nog aandacht voor het vele overwerk (is het

Hui r*-'cteuren moeten hier op letten. Ook vraagt hij nog om een p-
en m-evaluatie van de Golfcrisis. Wat heeft het ons gekost?,
••z<0dïit. er geld apart gehouden kan worden voor eventuele



calamiteiten.

IftB W spreekt zijn waardering uit over het voorliggend rapport.

4. Maandoverzicht BVA
ÜBe BVA geeft een toelichting; merkt desgevraagd op dat z.i.
bijzonder aandacht dient te worden besteed aan de
jptersioneels leden, die zich in het dal van de "rouw-curve"
bevinden. HBVD geeft aan, dat hij zich heeft afgevraagd waarom
intotjjverende activiteiten noodzakelijkerwijs bij het personeel
leiden tot een verdieping van de depressie. De verklaring
toieirvoor is gelegen in het selectieproces dat de BVD in het
verleden heeft toegepast. De nieuwe dienst vereist medewerkers
«iet andere functionele eisen. Nu de onzekerheid c.g.
discontinuïteit zowel intern als extern manifest wordt en dat met
•i<9 implementatie van de verandering ook wordt nagestreefd, wordt
de medewerker voor de keuze geplaatst of bij de dienst te blijven
•of riders een baan te zoeken; hetgeen in beide gevallen tot een
mate van onzekerheid leidt. HBVD merkt op, dat het traumatische
ffirwres nog niet zijn dieptepunt heeft bereikt. Over de wijze
waarop dit proces dient te worden begeleid zal op e.v.
i*T-<i:<Dnf erent i e i.o.m. externe adviseurs aandacht worden besteed.
Daarbij zullen de BVA en HPZ aanwezig zijn.

5. Personele tussenrapportage »~
Deze tussenrapportage dient als voorbereiding voor de beoordeling
van de medewerkers. HBVD wil twee dingen:
l, een beoordeling over het NIH na l jaar waarin maximale
zorgvuldigheid en rechtvaardigheid betracht worden d.m.v.
- gesprekken/beoordeling

niet daarin de vraag wanneer en waarop men beoordeeld wil
worden.
Oüe directeuren worden verzocht hun bevindingen uit deze
gesprekken te delen met elkaar bijv. in het DLB. In de tweede
>to«l.tft van oktober verschijnt t.a.v. dit punt een rapportage
(actie; D6)

6- Communi catieolan
Dl geeft een toelichting op het plan. SPC is van mening dat een
doelgroepenanalyse weinig nut heeft, omdat deze voor het
itweirnj rote deel reeds bekend zijn. Een gerichte benadering van die
doelgroepen is een meer technisch probleem. Daarnaast heeft op
>h<»t terrein van de imago-verbetering van de dienst het nodige
plaatsgevonden. Gezien ook het kostenplaatje plaatst hij de
m<odii<ge vraagtekens bij het plan. D6 geeft aan dat de BVD-situatie
afwijkt van de in het plan geschetste situatie, De dienst bepaalt
ro*D&:.lijk de mate van openheid van de informatie en de
verspreiding ervan. De beslispunten worden in beginsel
ai*3ff:cordeerd met dien verstande dat over het traject van de
realisatie van de opdracht zal worden besloten na een
Itiu5s;s>nrapportage van CMC, waarin het probleem van de "gesloten
informatie" nader wordt uitgewerkt alsook een aantal door de

te formuleren vragen zijn beantwoord.



7 .- Bende van Vier
KJA/ geeft een toelichting op deze vergadering welke o.l.v.
HBVD is gehouden op 29-08-91 te Schiphol.
W<9 agenda bestond uit de volge nde onderwerpen:
- ontwikkelingen in de USSR;
- G*>J f-crisis;
- toelating Portugese SIS tot de Club de Berne en de positie van
de ECOS;
- iw/ormatiebeveiliging;
- ontwikkelingen rond Europa;
- S<r:Jhengen-upda t e for de benefit of UK;
- programm of action for security services.

Htefc verslag van deze vergadering wordt het MT toegezonden.

8. Bezoek Bestuursraad
Het programma wordt besproken en aangepast.

9.. Voorbereiding Club de Berne
Dit punt wordt verschoven naar de volgende MT-vergadering
(10-09-91). BR zal aanwezig zijn.
MBVfi) verzoekt de directeuren onderwerpen hiervoor aan te dragen.

10. Formatiedossier
iRBVffl) merkt op dat er rekening gehouden moet worden met een
eventuele val van het huidige Kabinet, vandaar dat er een
doraiati edossier moet komen. Voorbereiding hiervan ligt in handen
van Dl.
W;at *omt in het dossier?
- Testament "oud" minister.
- Dossier voor formatieteam.
- Non-papers.

Init roducti edossi er "nieuwe" minister.

Dl merkt op dat het testament gericht moet zijn op continuïteit.
Hm in» t forma ti edossier moet komen te staan hoe het nu gaat, BiZa
en Europa en de buitenland-functie. Het introductiedossier zal
feitelijk van aard zijn met o.a. informatie over de dienst.

14• Gesprek met de Minister
Dit!, punt wordt in de volgende MT (10-09-91) behandeld. SPC komt
dan met een voorstel voor twee risico-terreinen voor het gesprek
tn<91 de Minister.
Andere onderwerpen zijn:
- Swiriname;
- s H a n d van z a k e n r e o r g a n i s a t i e ;
- ;
- stand van zaken n.a.v. Cie ;
- ervaringen Bestuursraad;

opening nieuwbouw door Minister op 01-10-91.

12. Mededelingen en rondvraag
12.1. HBVD



* meldt ontvangst brief van Minister van Justitie inzake
drugshandel Suriname;

* meldt ontvangst brief van de Landsadvocaat inzake Staat/!
Dl pleit ervoor om KJA altijd te betrekken bij ambtsberichten. D3
'EtejJt. voor als standaardprocedure een medeparaaf van Dl (KJA) op
ambtsberichten. Het MT is accoord.

* meldt zijn gesprek met de heer Felix over o.a. risicoreductie
en onzekerheidsreductie;

* ie volgende week dinsdag 10-09-91 aanwezig bij TLO-D3.

12.2. Dl;
* »4*ldt dat 02-09-91 de heer begonnen is als jurist bij
Dl (KJA/ );

* meldt een brief van HM I J) inzake industriebeveiliging;

* meldt afscheid van de heer op 23-09-91 om 14.30 uur;
ttia. j vraagt een ieder aanwezig te zijn.

12.3. DS;
* meldt dat de SG/BuiZa in beginsel akkoord gaat met de
overplaatsing van onze liaison naar Washington rond het einde van
line t jaar.

12.4.
* vraagt hoe het zit met presentatie MIM aan MT. Hier wordt naar
gekeken;
* volgende week dinsdag biedt taskforce BVD-IBM rapport aan aan
D6. Dit rapport zal een keer aan de orde komen tijdens een MT.

DLS/
6 september 1991



DL/91/340

KORT VERSLAG MT D.D. 10-09-91

Aanwezig: HBVD, Dl, D3, D4, D5, D6, SPC, DLS en
BR (t.b.v. agpt. 7), HPZ (t.b.v. agpt. 9)

l• Opening
HBVD opent de vergadering.

2. Verslag MT d.d. Q30991
2.1. tekstueel
ad punt 7.1.: aanvullen: "SPC en D4 gaan mee";

2.2. i nhoude lijk
m.b.t. het samenstellen van een formatiedossier meldt Dl dat
daarover op 20--09-91 een bijeenkomst is gepland; aanwezigheid
directeuren, danwei hun bijdragen wordt op prijs gesteld;
streefdatum afronding formatiedossier: 01-10-91.

3 . Aktiepuntenoverzicht
Bespreking en aanpassing overzicht,
(verwerkt in )

4. Rapportage per risico
SPC zal een nader voorstel vervaardigen,
(zie agpt. 7 d.d . 011091)

5. Programma MT-confe rent i e
Het programma wordt bijgesteld,
(zie DL/91/317, 2e versie)

6. Gesprek Minister
Besproken en voorbereid.
HBVD geeft enige achtergrondinformatie m.b.t. de Surinaamse zaak.

7 . Voorbereiding Club de Berne
De vergadering vindt plaats op 16, 17 en 18 oktober '91. Gemaakte
afspraken:
1. Stand van zaken/verslag "Bende van vier"
(actie : Dl , D5) ;
2. Topi c :
"Chinese belangstelling high tech" (actie: D3);
samenvatting (in engelse vertaling) gereed op 061091;
3. Telexbijdragen trends en development
(1/2 A4 per onderwerp):
* PGA (actie: D2)
* Terrorisme (actie: D2)
* (contra -)spionage (actie: D3)
bijdragen (in engelse vertaling) gereed op 300991;
4 . boodschappen (actie: allen).



8 . '"- ope r a t ie

HBVD geeft een toelichting op de stand van zaken. Het programma
voor het bezoek van de Bestuursraad wordt vastgesteld.

9. Personele tussenrapportage
Naar aanleiding van de bespreking wordt besloten, dat HPZ een
notitie zal opstellen, die in het DLB zal worden besproken,
(notitie gereed: 151091). HPZ zegt de leden van het MT een folder
met betrekking tot functioneringsgesprekken toe.

10. Rondvraag en mededelingen
10.1. HBVD
geeft mede naar aanleiding van het (te houden) Groot Overleg een
exposé over de stand van zaken met betrekking tot de
reorganisatie(fase);

(niet nader uitgewerkt; zie verslag Noordwijk, DL/91/334);

10.2. D3
* meldt zijn afspraak ui H l. H l DB d.d. 110991;
* meldt zijn bezoek aan Justitie

10.3. D4.
* meldt zijn bezoek aan "Stipt"
( - uitvoerend orgaan EZ m.b.t. EZ--subsidies aan R en
D-bedri j ven) ;
* meldt zijn bezoek aan BEB;
* meldt geruchten rondom IDB;
HBVD ontzenuwt deze geruchten door enige achtergrondinformatie te
verstrekken;

10.2. DS
* meldt zijn werkbezoek aan BuZa i.v.m. liaison Washington;

10.S. 06
* meldt stand van zaken m.b.t. relatie tot DGOOV.



DL/91/339

KORT VERSLAG MT-VERGADERING D.D. 24-9-91

Aanwezig: PHBVD, D3, D4 , D5, D6, SPC, DLS, DLS/ en IIV, CCS/
(t.b.v. agpt. 2) en TE (L.b.v. agpt. 4).

l . O p e n j. n g
PHBVD opent de vergadering.

2• IBM/BVD task farce
IIV en CCS/ geven een toelichting op de notitie betreffende
IBM/BVD Task Force en BVD - s tappenplan .

Het procedurevoorstel voor het I-plan zal volgende week behandeld
worden in de MT (actie: D6)

De beslispunten worden geaccordeerd.

3. PG P63 (Relaties)
D4 stelt voor de in punt 3 genoemde term
"standaa rdcont a c t f uric ti ona r i s " te vervangen door
"standaard contactpersoon"; conform besloten.
M.b.t. bovenstaande wijziging worden de definities vastgesteld.

4.

5. Rondvraag
5.1. PHBVD
- Pe rsbo r re l BiZa
Donderdag 26 september a.s. wordt er een persborrel gegeven
i.v.m. Begroting '92. I.v.m. aanwezigheid van de pers, stelt
PHBVD voor, dat alleen hijzelf, D3 en SPC zullen gaan.

- Kortgeding
Het kort geding i.v.m. klacht van Dhr. heeft
plaatsgevonden (23/9). De uitspraak volgt op 3 oktober a.s.

- Afscheid / entree LOvJ
Organisatie: D2

~ Samenstelling formatiedoss i er
- testament Minister (actie: D6;
- introductiedossier nieuwe Minister (actie: SPC);



- f ortna ti ed os si e r (actie: SPC)

- In terview/bii d rage BVD in "Torentje"
Actie: Dl;

5.2. D 3
~ E-mail ROB m.b.t. visadienst Justitie
Act i e : D5

5.3. DA
- Meldt afscheid D4S/
- Meldt zijn bezoek aan de PTT op 4 oktober a.s.

5.4. DS
Meldt zijn lidmaatschap van de Recherche Advies Commissie

(ATF4).

5.5. D6
- Hoeksteenleqgincr op 011091
Gegeven de aanwezigheid van (foto)pers gaarne selectieve
beantwoording door dienstmedewerkers aan de verzonden
uitnodigingen.

- Afscheid dienstmedewerkers
Geeft aan, dat PZ ten behoeve van betrokken directeur een
carriere-overzi c h t verzorgd; uitgebreide cv/afscheidsspeech wordt
door directeur verzorgd.

24-9-9 l


