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Definitief verslag MT-vergadering d.d. 5-1-93.
Aanwezig: PHBVD, D6, D4, D2, SPC, DLS en D4O(ivm agendapunt 2).

1.Concept-verslag MT-vergadering d.d. 22-12-92.

Met een kleine wijziging ,door DLS te verwerken, wordt het
verslag vastgesteld.

2.Operationele mededelingen.

D4 en D4O informeren het MT omtrent operatie

3.Opzet taakveldrapportage grondrechten.

De bespreking leidt tot een aantal, door D2 te verwerken
opmerkingen.(o.a.:invalshoek vanuit de 'rechten' nader uitwerken,
sommige onderwerpen horen er eigenlijk niet bij, zoals
georganiseerde misdaad en computermisbruik ; de totale
beschrijving is wel goed, doch dmv limiteren dient een keuze
gemaakt te worden. Ook dienen sommige onderwerpen, zoals
rechts-extremis me, religieus extremisme en geimporteerde
etnische conflicten uitgebreid er beschreven te worden, mede
gezien de actualiteit.)

Besloten wordt het volgende:
- doorgaan op de ingeslagen weg; D2 verwerkt het commentaar.
- de bijgestelde versie wordt naderhand wederom op de MT-agenda
geplaatst.

- Afgezien van het MT zouden ook anderen,bijv. de Minister
geraadpleegd moeten worden, aangezien het MT van mening is dat
er bij bepaalde fundamentele punten niet uitsluitend door het
MT beslist kan worden. Ook zou er met de auteurs van gedachten
gewisseld moeten worden.

4.Concept-agenda gesprek Minister v. Biza - HBVD op 11-1-93.

De agenda wordt alsvolgt vastgesteld:(PHBVD en D4 aanwezig)

1. Stand van zaken IDB.
2. Stand van zaken overleg Financien.
3. Buitenland.
4. Stand van zaken Driemanschap.
5. Operationele zaken (o.a. operatie )
6. Outline t.b.v. de conferentie inz. separatisme.
7. Binnentredingsbevoegdheid.
8. W.v.t.t.k.. (Klankbordgroep, update )

5.Planning bezoek strategische relaties.

SPC zal de wijzigingen laten verwerken, waarna de definitieve
planning aan de MT-leden en betrokkenen zal worden toegezonden.
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6.Mededelingen en rondvraag.

PHBVD:
- Nieuwjaarsreceptie BIZA-l: PHBVD roept eenieder op acte de
presence te geven.
- behandeling verslag Comm. I en V: 19,20 of 21 januari: precieze
datum nog niet bekend.
- Voorbespreking 21-1 tussen HBVD en de heer : hiervoor zijn
twee stukken nodig: een stuk van KJA/ inz. de rechtspositie van
de ambtenaar(actie:KJA/ ) en een nota van SPC/ (Reeds
aangeleverd)
- CVIN +-vergadering op 21-1: op de agenda staan in ieder geval
de volgende onderwerpen:
a. Opheffing IDB (actie:Dl)
b. afluisterproblematiek (MR-discussie d.d.8-1 afwachten,

daarna nota opstellen)
c. georganiseerde misdaad in Oost-Europa (actie: D3 ism CRI)

Bezoek Minister Dales, HBVD en dhr. _ aan de Duitse
Minister van Binnenlandse Zaken op 26-1-93: DLS verzorgt de
agenda en de benodigde stukken. DLS zal de voorlopige agenda aan
de MT-leden doen toekomen.
D2:

vestigt de aandacht op een uitnodiging van Clingendael voor
een tweedaagse conferentie omtrent de toekomst van het
buitenland-beleid op 13 en 14 januari: voor 8 januari aanmelden.
- wenst nog overleg met D6 en HPZ omtrent personeelsuitbreiding
op basis van DLB-afspraken

de lopende discussie omtrent de SAP: wordt later op
teruggekomen

nieuwe gedachten omtrent operationele gedachten die bij D2
leven worden in het BIM besproken
- beleidsoverleg BVD/CRI: verslag volgt nog.
D4:

vraagt aandacht voor een artikel in de Volkskrant (dec.92)
omtrent de uitspraak van de PG's inz. het aan banden leggen van
de overstap van politiepersoneel naar particuliere
detective-bureaus. D4 zal het artikel aan de MT-leden doen
toekomen. Voorlopig wordt hiermee niets gedaan, doch het wordt
wel meegenomen in de CIPB-discussie.
D6:
- heeft van prof. vernomen dat op 26, 27 en 28 mei a.s.
een zekere professor uit Israël naar Nederland komt, die
wellicht een interessante lezing/discussie kan verzorgen voor het
MT. D6 zal het cv van de professor verspreiden,het MT is
geinteresseerd. D6 zegt toe eea te zullen regelen.
DLS:
- heeft de beschikking over de opname van de Boulevard-uitzending
omtrent de geschiedenis van het rechts-extremisme in België.
Geinterssee rden kunnen de tape bij DLS lenen.

DLS
7-1-93
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AAN : MT
VAN : DLS
d.d.: 11-1-93

Op verzoek van HBVD nog twee aanvullingen voor MT 12-1-93: ag.
punt 10:

-. Extreem links contra extreem rechts (heden aan u toegezonden)

-. agenda CVIN-plus-vergadering d.d. 21-1-93:
1. Advies Raad van State over de voorgestelde wijziging van de
wet op de I en V-diensten mbt de IDB.
2. Geactualiseerd Projectplan IDB van 14-10-92 (brief hoofd BVD
d.d. 30-10-92)
3. Vijfde Tussenrapport PG IDB (brief met bijlage van hoofd BVD
aan de coördinator I en V-diensten d.d.23-12-92)
4. Samenvattende notitie met betrekking tot taken IDB
5. Georganiseerde criminaliteit(actie BVD/CRI)
6. Telecommunicatie



Co nr. 2.174.864-01

Definitief verslag MT-vergadering d.d. 12-01-93
Aanwezig: HBVD(iets later), PHBVD, SPC, D2, D3, D4, D6, DLS, en
tbv punt 7: DCOM, PDCOM en IEB) en SPC/ tbv punt 3.

1. Concept-verslag d.d. 5-1-93.

Met enige wijzigingen is het concept-verslag vastgesteld.

2. Eerste voorstel dienstbrede produktkalender.

N.a.v. dit eerste voorstel wordt gediscussieerd over de punten
die wel en niet op de produktkalender zouden moeten staan. SPC
zal eea verwerken in de eerstvolgende produktkalender. In het
algemeen wordt gesteld dat er een scheiding aangehouden dient te
worden tussen :
a. overzicht lezingen en interviews
b. overzicht strategische relaties
c. voortschrijdende produktkalender. Deze dienen wel periodiek op
de MT-agenda te worden geplaatst.
De voortschrijdende produktkalender komt aan het begin van iedere
maand in aangepaste vorm op de MT-agenda. (actie: SPC).

3. BAS-overzicht derde kwartaal 1992.

N.a.v. vragen tijdens de MT-vergadering d.d. 16-12-92 is door SPC
een BAS-bijlage gemaakt (d.d. 12-1-93) waarin grafieken van de
ontwikkeling op de taakvelden 1991,1992 en 1993 zijn weergegeven.
Daarover is lang gediscussieerd waarbij naar voren kwam dat de
ramingen zoals voor 1993 weergegeven dienen te worden uitgebreid
met de ramingen van denniet-team-capaciteit' teneinde een juist
beeld te krijgen.
Vervolgens is afgesproken dat veelomvattende taakvelden (zoals
307) uitgesplitst dienen te worden om inzicht te krijgen in
belangrijke werkzaamheden die nu onzichtbaar blijven.
Per direkteur is gekeken of het beeld van de grafiek overeenkomt
met de werkelijkheid en de toekomst-plannen.
Afdelingshoofden krijgen meer op maat gesneden info via het hoofd
bedrij fsbureau.
T.a.v. direct/indirect is een aanzet gegeven tot de ontwikkeling
van normen door de indirecte uren van vergelijkbare afdelingen
tegen elkaar af te zetten.

4. Boston-matrix.

(Zou worden verschoven naar de 21e januari.)
(noot DLS: 21-1-93 heeft HBVD achteraf gezien onvoldoende tijd.
Derhalve wordt de Boston-matrix pas op 2 februari tijdens de
MT-vergadering behandeld. SPC neemt nog vooraf contact op met de
betrokkenen ter voorbereiding.
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5. BVD en buitenland.

Wordt verschoven naar een volgend MT: 26 januari 1993.

6. Agenda gesprek Minister van Defensie - HBVD op 19-1-93;

Agenda blijft onveranderd. D3 zal nieuw mapje samenstellen. Ook
zal D4 nog een bijdrage leveren.

7. Communicatieplan. (aanwezig: DCOM, PDCOM en IEB)

Besproken wordt het 2e concept van het communicatieplan^voor de
BVD. T.a.v. een aantal punten zijn enige aanpassingen
aangebracht, die door DCOM verwerkt zullen worden.
T.a.v. het relatiebeheer wordt opgemerkt dat er in de dienst
reeds gewe rkt wordt aan een project-voorstel.
T.a.v. de opstelling van een communicatieplan voor de opening van
de nieuwbouw wordt opgemerkt dat er voorlopig nog geen externen
bijgehaald moeten worden. Voorlopig wordt het voorstel afgewacht.
T.a.v. de organisatie en formatie van IEB :
De formatie niet uitbreiden, doch voor de periode dat IEB/
belast is met OC-werkzaamheden is wel vervanging noodzakelijk.
Gedacht wordt aan de plaatsing boven de sterkte, waartoe extern
geworven zal gaan worden via DCOM. Hiertoe zal nog een afspraak
worden gemaakt tussen Dl en DCOM.
T.a.v. De aanwezigheid van IEB bij de MT-vergaderingen wordt
opgemerkt, dat IEB niet als lid van het MT wordt aangemerkt, doch
als toehoorder aanwezig zal zijn bij de vergaderingen, waarbij
besloten wordt dat IEB het MT-secretariaat met DLS zal gaan
delen en DLS bij afwezigheid zal vervangen.(Opm. DLS: DLS zal het
verslag van de eerstvolgende vergadering verzorgen, waarna IEB op
26-1 het verslag zal verzorgen).

Medio maart 93 komt dit onderwerp terug op de agenda van het MT
om de stand van zaken m.b.t. de implementatie van het
communicatieplan te bezien .

HBVD zal de bijgestelde nota ter bespreking aanbieden aan de
Bestuursraad, (noot DLS: wordt op 22-1-93 in de Bestuursraad
besproken).(de aanbieding zal door DCOM verzorgd worden.)

Het communicatieplan wordt vastgesteld met inachtneming van de
bijstellingen. De bijgestelde versie kan t.z.t. door de
directeuren in het directie-overleg besproken worden.

8. Voorbereiding 19-20-21 januari : Jaarverslag V.C. I en V.
Datum nog niet bekend. Voorbereiding loopt.

9. Herzien overzicht gremia.

Wordt verschoven naar 19 januari.
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Co nr. 2.175.371-70

Definitief verslag MT-vergadering d,d, 19-1-93.

Aanwezig: HBVD (halverwege punt 2), PHBVD, SPC, D2, D3, D5, D6,
IEB en DLS.

1. Concept-verslag MT-vergadering d.d. 12-1-93.

N.a.v. de Boston-matrix: Deze wordt tijdens de MT-vergadering van
2-2-93 behandeld. SPC coördineert het eea.
N.a.v. het communicatieplan: DLS meldt dat de bijgewerkte versie
vandaag binnenkomt. DLS zal zorgdragen voor verzending naar de
MT-leden.
N.a.v. aanwezigheid van IEB bij het MT: IEB is het niet eens met
de term 'verdelen' van de secr. werkzaamheden: moet worden:
'DLS en IEB verzorgen afwisselend het verslag en vervangen elkaar
uiteraard horizontaal.

2. Taakveldrapportage 301; Spionage. (D3S/ aanwezig)

De Taakveldrapportage geeft de MT-leden een helder beeld van de
situatie. Opgemerkt wordt dat deze TVR vanuit de invalshoek van
D3 geschreven is, nl. bescherming van staatsgeheimen, waarbij de
economische kant in mindere mate is mee-afgewogen.
De bespreking leidt tot de volgende conclusies:
1. De Dienst houdt vast aan de huidige policy, nl.onder druk
houden en de inl. activiteiten zoveel mogelijk beperken.
2. PHBVD vindt dat er een nota opgesteld zou moeten worden
omtrent contra-spionage in het algemeen, waarin Rusland niet als
enige voorbeeld genoemd zou moeten worden.
3. Op termijn moet er aangestuurd worden op enigerlei vorm van
dialoog.
4. Het voorleggen van een geschreven protocol wordt niet zinvol
geacht, zelfs niet aan bevriende landen.
5. De TVR zal op grond van het commentaar worden aangepast,
waarna de TVR aan het MT zal worden aangeboden ter goedkeuring.
6. HBVD zal hierover met de SG BUIZA spreken om diens standpunt
te vernemen.
7. De verklaring van de regering dat de BVD een gemengde dienst
is dient ook in deze TVR te worden verwerkt.
8. De Dienst zal voortgaan met het 'voeling houden' met
bondgenotenteneinde hetzelfde patroon te blijven volgen.
9. In de TVR dient erop te worden gewezen, dat de
proliferatie-activiteiten niet behandeld zijn in dit stuk ;
hierover zal separaat gerapporteerd worden.10. Nadat de
bijgestelde nota door het MT zal zijn goedgekeurd, zal HBVD de
TVR met de Minister bespreken, mede met het oog op de bespreking
in het CVIN/MICIV. De TVR wordt niet eerst aan HMID gezonden.
Naderhand wordt de TVR ook aan een aantal relaties/gezagsdragers
aangeboden en uiteraard ook aan de MID.
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3. Concept-verslag MT-conferentie december 1992.

Typefout op pagina 1: ad 2-b: Spanning omvang 264-262twijzigen in
"spanning omvang 564-562".
Het verslag wordt vastgesteld.
Met nadruk wordt afgesproken dat het verslag uitsluitend bestemd
is voor de leden van het MT.

4. Projectprogramma PG 'Seksuele intimidatie".

Aangezien de projectgroep feitelijk niet voldoet aan de criteria
, wordt voorgesteld er een werkgroep van te maken. D6 zal de
aanwijzing doen verzorgen.
Het programma wordt inhoudelijk vastgesteld.
Tav de uitvoering van het voorgestelde beleid wordt afgesproken
dat de werkgroep ook een voorstel zal schrijven betr. de verdere
uitwerking van hun produkt.

5. Trainingen BVD'ers.

Het MT heeft kennisgenomen van de offerte van dhr. . D6
zal een voorstel schrijven, ook inzake de financiering ervan. Dit
voorstel zal aan het MT worden aangeboden op 26-1 of op 2-2-93.

6. Commentaar op rede Kosyrev in Stockholm 14-12-92.

Geconcludeerd wordt dat er toch een gezamelijk stuk zal worden
gemaakt. Dit stuk beperken tot het eerste commentaar. De rest
zouten we op. De 'tien elementen van een westers
veiligheidsscenario na een evt. politieke koerswijziging in
Rusland in conservatieve, nationalistische richting' worden 'in
de achterzak' meegenomen naar het CVIN.

7. Gremia-overzicht.

D3 heeft toch nog enige wijzigingen aan te brengen. DLS zal de
wijzigingen laten verwerken door K JA/ en het bijgewerkte
exemplaar aan de MT-leden doen toekomen.

8. W.v.t.t.k..

a. Brief Hoge Raad van Adel inz. het dienstwapen (niet zijnde het
pistool): IEB zal eea ter hand nemen ; na inventarisatie van de
problemen zal IEB een notitie hierover aan het MT voorleggen met
een voorstel voor een oplossing.
b. Curriculum vitae van dhr. : D6 heeft dit t.k. rondgezonden
; SPC neemt het over van D6, aangezien SPC over strategie gaat.
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9. Mededelingen en rondvraag.

HBVD: doet verslag van zijn gesprek met de Minister van Defensie.

D6: Directie FEZ is accoord met het bestedingsplan 1993. Wel gaat
het departement ervan uit dat de BVD zelf de spanning in de
begroting ad.f1.900.000,- zelf opvangt. D6 zal daaraan werken.

Begroting 1994: eind januari dient het materiaal daartoe te zijn
ingeleverd. Rond 15 februari zal D6 een nota aan het MT
aanbieden.

Nav de MT-conferentie dec.'92: D6 zal de komende verhuizing
schetsen in de MT-vergadering. Dit zal in de tweede helft van
februari gebeuren.

D2: De update inz. extreem-rechts (nota D2T/: :extreem links
contra extreem rechts d.d. 6-l-93;reeds verzonden) zal op 9
februari worden besproken.

IEB: Adressenbestand (o.a. tbv de verhuismeldingen ): De
directeuren zullen de adressenbestanden in hun resp. directies
inventariseren. IEB zal een werkgroep formeren om een dienstbreed
adressenbestand te realiseren.

DLS
19-1-93
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Co nr. 2.175.772-02

Definitief verslag MT-vergadering d.d. 26-1-93.
Aanwezig: PHBVD, SPC, D2, D3, D5, IEB, DLS en IIV inz. ag.pt 6.

1.Concept-verslag d.d. 19-1-93.
Met enige wijzigingen wordt het verslag vastgesteld.

2.Operationeel MT.
D5 en D3 verzorgden deze keer het operationele MT.

3.Actiepuntenlijst Ministerstaf/Bestuursraad d.d. 19-1-93.
Ministerstaf:
ad 1: betreft stuk D3T/
ad 2: KJA/ bereidt eea voor.
ad 3: wordt ook aan gewerkt
ad 4: D2 zal samenvatting leveren tbv de bestuursraad.

Voorbereiding werkconferentie integriteit openbaar bestuur :
De raamnotitie is er al ; overwogen wordt om toch nog een notitie
voor HBVD te maken ; D3 zal contact opnemen met SPC.

Bestuursraad:
ad 8: Doet HBVD zelf
ad 11: betreft de nota UB 2000 ; afspraak met de SG staat al ;
nadien zal dit onderwerp nog in de bestuursraad worden behandeld.

4.Gedragsregels voor liaison-officers van buitenlandse I-en
V-diensten in Nederland.

Bekendmaking van deze afspraken aan de liaisons en de hoofden van
de stations zal mondeling geschieden door HBVD en BR.
De regeling dient te worden opgenomen in het handboek AO.(D5 zal
daartoe contact opnemen met D6)
De regeling wordt vastgesteld.
De directeuren zullen de regeling aan de afdelingshoofden bekend
maken.

5.BVD en buitenland.

Dit discussiestuk was feitelijk door Dl rondgestuurd ter
kennisname. PHBVD verwacht nog evt. commentaar van de MT-leden.
Deze nota is een samenvatting van de reeds eerder verspreide
stukken omtrent Europa en wijkt inhoudelijk niet af van de nota
die bij de Minister ligt.
PHBVD heeft de indruk, dat er sprake is van het 'aanhalen van de
banden met Duitsland". De dienst zou dit, ook t.a.v. Frankrijk,
moeten uitdragen.

Dit onderwerp zal ook in het BIM aan de orde
gesteld worden.
Het MT gaat voorlopig accoord met de strekking van de nota.
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fi.Omgaan met verlofstuwmeren.
H~t MT onderschrijft de conclusie in de nota, t.w. de
verlofstuwmeren dienen voor 1-1-1995 te zijn opgenomen.
Tn enkele individuele gevallen, waarbij aangetoond kan worden dat
het niet mogelijk is, kan via HBVD toestemming gevraagd worden
voor uitstel.
IEB zal via D6 een mededeling laten opstellen voor het
BVD-magazine.

7.Activiteiten automatisering.

a. Evaluatierapport 1992.
H<» t MT is positief over het rapport. Opvallend is echter het
grote percentage niet-gerealiseerde activiteiten. Dit wordt
verklaard door het grote aantal incidenten en het tussentijds
verleggen van prioriteiten.
D*»7e tussentijdse wijzigingen zijn niet in het MT besproken.
Besloten wordt dat majeure afwijkingen van de planning in het
vervolg in het MT voorgelegd zullen worden. Overigens wordt
opgemerkt dat de afwijkingen van het activiteitenplan in 1992 wel
verkla arbaar zijn. Het MT wil echter meebeslissen wanner het
gaat om majeure afwijkingen.
Tndien er in 1993 afgeweken zal moeten worden van de planning ivm
de verhuizing, dan is nu al duidelijk dat de verhuizing
prioriteit zal krijgen. Ook in dit geval echter graag even aan
het MT voorleggen.

b. Concept-A-Plan 1993.
1993 zal beheerst worden door de verhuizing. 10 procent van de
capaciteit is daarvoor al als reserve gereserveerd. Dit lijkt het
MT winig. Afgesproken wordt dat het MT bij een afwijking daarvan
geconsulteerd zal worden.
D'ï vraagt of er weieens gedacht wordt aan een zekere
doorschakeling naar de dienststrategie ?
Ri j een dienst als de BVD verandert er vaak iets in de strategie
(a].s voorbeeld wordt genoemd de buitenlandfunctie). Dergelijke
veranderingen dienen hun werslag te hebben op hetgeen de dienst
aan informatievoorziening doet. D6 zegt toe een plan te zullen
opstellen waarbij jaarlijks getoetst zal worden of het I-plan
rv»q parallel loopt met het dienstplan.
r»o prioriteiten voor 1993 hangen af van de Kamerbehandeling en de
b^npreking van de Boston-matrix.
voorlopig worden de volgende prioriteiten vastgesteld:
1. verhuizing
2. project verhuizing computercentrum.
3. " '

Conclusies:
Ma behandeling van de Boston-matrix, het gesprek met de SG en de
oc over de nota UB 2000 en het volgende gesprek tussen HBVD en de
Minister zal bekend zijn waar de dienst voor 1993 en 1994 aan toe
if;.
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M.a.w. eind februari moet er een redelijk beeld zijn, waarna een
ni«»uw gesprek met IlVzal plaatsvinden tijdens de mt-vergadering.
Kind februari wordt het beleid bezien en de evt. consequenties
voor het I -beleid worden dan in het MT besproken.
Bijstellingen van majeure aard in 1993 worden ieder kwartaal aan
het MT voorgelegd.
Overigens gaat het MT accoord met de opmerkingen op de
oplegnotities .

W. v. t .t .k. . :

Joegoslavië, onverminderd brandhaard in Europa.: Nav de
rli r.tributieli jst wordt opgemerkt dat een algemener egeling moet
komen voor de interne- en externe distributie van dergelijke
nota's. Eea dient bij D6 onder de aandacht gebracht te worden.

03: volgende week komt de nota 'reisbeperking' op de agenda, ivm
h»t volgend CVIN.

nu vraagt of het bijgestelde reorganisatievoorstel ROB nog in het
MT behandeld dient te worden. Wellicht gewoon als hamerstuk, doch
toch gewoon agenderen !

vraagt de aandacht voor de behandeling van de Bos ton -matrix.
wellicht zal het nodig zijn er nog een tweede keer over te praten
indien er op 2-2 te weinig tijd voor is. Ook kan er, indien
nodig, tijdens de volgende MT-conferentie over gesproken worden.
SPC vraagt ook aandacht voor het nog te verspreiden stuk inz.
informatie nav de BAS -ei j f er s.

FHBVD sluit af met een opmerking over de Engelse vertaling van de
RVD-naam: de enige juiste vertaling luidt: 'National Security
^«rvice ' , evt. nog voorafgegaan door 'Netherlands" . Indien op de
visitekaartjes een andere vertaling staat, dan svp andere
kaartjes laten maken.

OT.S
l 2-93
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DEFINITIEF VERSLAG VERGADERING MT, 2 februari 1993.

1. Lezing DGOOV

De lezing van droeg de titel "Naar een nieuw
politiebestel". Het doel van de reorganisatie was het bevorderen
van een grotere veiligheid in Nederland door het verbeteren van
de kwaliteit en doelmatigheid van de politiezorg. In dit proces
moest rekening gehouden worden met drie randvoorwaarden: het
behouden van de band tussen politie en samenleving, een
democratische inbedding van de politie en aansluiting zoeken bij
wat is gegroeid.

: ging in op de achtergrond van de reorganisatie en het
besluitvormingsproces. Hij besteedde bijzondere aandacht aan
communicatie en kwaliteitszorg. Communicatie speelt een
wezenlijke rol in de reorganisatie. is trots op de
communicatiemiddelen die zijn ontwikkeld, maar wees wel op een
grote valkuil. Niet altijd blijkt het gekozen middel het beoogde
effect te sorteren bij de doelgroep die je voor ogen hebt (vb.
bulletin voor strategisch management.) Tussentijdse
effectmetingen zijn nodig om de middelen bij te stellen.
Aangezien het project centraal wordt aangestuurd, maar decentraal
vorm moet krijgen is voortdurend interactie nodig tussen de
projectorganisatie en de regio's. Zonder goede communicatie loopt
dat spaak.

ging nader in op het project kwaliteitszorg. Dit is
maar moeizaam van de grond gekomen. Men is begonnen in de
driehoeken met een discussie over 'wat is kwaliteit?'. Ook zijn
diverse metingen gehouden om zicht te krijgen op het kwalitatieve
beeld van de politiekorpsen, (omgevings- en bedrijfsmonitoren).
Deze resultaten zijn uitgezet in een werkgroep, die
meetinstrumenten ontwikkelt. Motto is: 'kwaliteit begint bij
jezelf'.

Op de vraag 'wat is je het meeste tegengevallen' noemde
de volgende punten:
* er is zo weinig weerstand tegen tegenslag bij de mensen;
* er bestaat een ongelooflijk grote weerstand tegen alles wat Den
Haag is.

De raad van DGOOV voor de BVD was:
* ga zorgvuldig om met het informeren van mensen;
* gun mensen het idee, dat ze het zelf bedacht hebben.

Een aantal vragen is wel kort aan de orde geweest, maar niet
uitvoerig besproken. Afgesproken is om hier in kleine kring nog
eens over door de praten. Het betrof de volgende punten:
* de rol van de CRI
* de 'monitors' (IEB/PHBVD)



2. Concept-verslag MT-vergadering d.d. 26/2/93.
Aangepast en inmiddels verzonden.

3. Voorbereiding klankbordgroep-bijeekomst

Datum: 26 april 1993 van 16.00 tot 21.00 uur;
Voorzitterschap: SG (SPC overlegt met SG);
Onderwerp: integriteit;

Als extra punt van aandacht staat 'publiciteit' op de agenda.
Hierover moet een 'lichte' afspraak gemaakt worden.

D4 merkt op dat er eigenlijk nog iemand uit het bedrijfsleven bij
zou moeten. Suggesties: Van Lede (oud-voorzitter VNO, nu Akzo) of
Rinnooy Kan (huidige voorzitter VNO).

4. Stand van Zaken Integriteit.
Verschoven naar volgende vergadering.

5. Reisbeperking

D3 licht achtergrond van dit stuk toe. Het is bestemd voor het
CVIN van 23 februari.
Opmerkingen: China moet toegevoegd worden aan de lijst. Die vraag
moet ook beantwoord worden voor Cuba. De lijst is verder accoord.
Wel is te voorzien dat er discussie in het CVIN zal ontstaan over
de GOS-landen.

In het stuk moet ook duidelijk naar voren komen, dat er een
ontheffingsmogelijkheid bestaat.

Ten aanzien van het genoemde criterium is het volgende opgemerkt:
het criterium vloeit niet logisch voort uit de wet. Waarom niet
de wet gevolgd? Dan hoeft alleen het criterium 'communisme' te
vervallen. De rest blijft gehandhaafd.
Het criterium is te ruim. Bovendien is het niet goed om ook dit
weer aan het begrip integriteit op te hangen.

6. Boston-matrix

Het is nog maar een begin, maar vormt op zich een goede aanzet
voor een nadere discussie. Jammer is dat het kwadrant rechtsonder
(dogs) niet goed is ingevuld. Het is van het grootste belang dat
juist hierop zicht komt. Immers, als je wat gaat doen aan
kwaliteitszorg moet je weten waar je dogs zitten om te voorkomen
dat daar alle energie heengaat. Dat leidt tot niets.
Afspraken:
SPC ( ) neemt contact op met D5 en D6 over het invullen van
een Boston-matrix.
De bijgewerkte matrix komt volgende week weer op de agenda.
D5 werkt uit of een koppleling tussen de inzet van
inlichtingenmiddelen aan taakvelden in de matrix opgenomen kan



7. Voortschrijdende produktkalender
Verschoven naar de volgende vergadering.

8. Plan van aanpak '
Niet besproken. Aangepaste nota volgt.

9. Nieuwbouw/verhuizing

Plan als zodanig niet besproken. N.a.v. vraag D6 gaat het MT
accoord met het feit dat de computer minimaal 30 tot maximaal 65
uur uit de lucht zal zijn a.g.v. de verhuizing.

10. DIV-1

Dit is een goed verhaal, maar het neemt te grote stappen. Het
Voorstel is om DIV-1 te beperken tot de uitstraling naar
bedrijfsbureaus en documentalisten. De relatie met Studie en
Bewerking moet nog even buiten beschouwing blijven.
Afspraken:
D6 overlegt met hoofden Bedrijfsbureau en hoofden DOCON.
Een aangepast voorstel moet zodanig tijdig worden ingediend,
zodat uiterlijk l april tot implementatie kan worden overgegaan.
D6 overlegt met de OC over het opschuiven van deze datum met een
maand.

D3 merkt op dat de opleidingstrajecten geen vertraging mogen
oplopen. Moeten gewoon gestart worden. Het MT bevestigt dit.

11. w.v.t.t.k.

HBVD vraagt ondersteuning voor het secretariaat vanuit andere
directies in tijden van 'overflow'.

HBVD schetst een beeld van het kamerdebat. Helder debat met goede
resultaten.

Onderhoud met de minister ging over de volgende zaken:

- stand van zaken IDB
- liaisons (wat zijn dat nu precies?)
- overleg met Financien (banken)
- Driemanschap
- separatismeconferentie (minister tevreden)
- binnentredingsbevoegdheid (min. accoord)
- klankbordgroep (minder inquisitief)
- Joegoslavië.

Bezoek aan Duitsland was 'vervelend'. Wel veel pers.

Voorbereiding MICIV:
er moet nog een verhaal komen over de invulling van 'gewichtige
belangen'. Termijn is onbekend. HBVD belt. SPC moet nagaan of de



discussienota taakoverzicht nu wel of niet aan de orde moet
komen.



PHBVD:
De ambtelijke ondersteuning bij het kamerdebat kan beter. Er
zaten goedwillende, maar - naar hun eigen oordeel -
niet de juiste mensen in de kame van HBVD. Het duurde te lang
voor de antwoorden in de Kamer beschikbaar waren. De volgende
keer moeten de antwoorden feitelijk van inhoud zijn, en zo snel
mogelijk in de Kamer beschikbaar zijn. Ook dienen zowel bij de
eerste als bij de tweede termijn de juiste medewerkers aanwezig
zijn op de kamer van HBVD waar het debat wordt uitgeluisterd.
Alleen op die manier kan er snel en adequaat op een vraag uit de
Kamer gereageerd worden.
Verder moet er een technische oplossing komen voor het
communicatieprobleem tussen Kamer en ambtenaren (lampje/pieper?)

Minister Buiza gaat van 15-18 februari naar Suriname, (onder de
aandacht brengen van de minister).Verder geen actie.

De Kamer vergadert 9 en 10 februari over de GEO/kerntaken en de
17e over de georganiseerde misdaad.
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Co nr. 2.176.715 - 78

Aanwezig: HBVD, PHBVD, SPC, D2, D3, D4, D5, D6, KM(pt.2),IEB en
DLS.

Definitief verslag MT-vergadering d.d. 9-2-93.

1.Concept-verslag d.d. 2-2-93.

Het verslag wordt vastgesteld en zal door IEB worden verzonden.

2.Operationele mededelingen.

KM verzorgde ditmaal het operationele MT-gedeelte.

3.Banken - safe.

Van het Ministerie van Financien wordt
nog een brief hierover verwacht.
Ook wordt nog een brief verwacht inzake de vitaal-verklaring van
banken.
Geconcludeerd wordt in ieder geval, dat zelfs indien de banken
vitaal verklaard worden, het een vraag apart blijft of er
veiligheidsonderzoeken ingesteld moeten worden. Dit zal tzt ook
met de minister besproken worden. Ook het niveau van het
veiligheidsonderzoekdient nog nader te worden bezien.
Onafhankelijk van de beslissing terz. de veiligheidsonderzoeken
dient het contact met banken op peil te worden gehouden. Aandacht
moet worden besteed aan de vraag hoe naast het halen van
informatie ook informatie gegeven kan worden.

V.w.b. de onderbouwing wordt geconcludeerd, dat die te sterk
gericht is op de georganiseerde misdaad. Voorgesteld wordt de
onderbouwing iets algemener te formuleren.(bijv. meer in de
richting van de invloed van internationale concerns.)
De volgende punten dienen nog te worden besproken:
- Wat voor acces wil de Dienst in het bankwezen ?
- Wat betekent dat schetsmatig voor onze organisatie ?
- Hoe organiseren we de kanalen om er bij te komen ?
(ook bij niet-vitaalverklaring)

De brieven van Financien zullen met een notitie naar de Minister
worden gestuurd.
Het onderhouden van de relaties met de Nederlandse Bank en
afzonderlijke banken door beveiligingsadviseurs is afhankelijk
van het niveau van de relatie ; dit dient in het BIM-overleg te
worden besproken.
Terzake het nader overleg met het Ministerie van Financien over
het benoemen van vitale onderdelen in het financiële verkeer
wordt eerst gewacht op de brief ;

— l —
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het gaat hier m.n. om de financiële instellingen.
Het rapport behoeft niet in handen van het Ministerie van
Financien te worden gesteld.

4.Extreem links contra extreem rechts.

Niet besproken. Wordt verschoven naar volgende vergadering.

5. Mondelinge uitleg proces-planning.

Niet aan toegekomen. Wordt verschoven naar de MT van 23-2-93.

6.Voortschrijdende dienstbrede produktkalender.

De eerste pagina wordt doorgenomen. T.a.v. de evaluatienotitie
liaison te Washington merkt PHBVD op, dat deze notitie wel
opgesteld moet worden. Dit tbv overleg met oa de Minister.
T.a.v. het doel van de genoemde produkten wordt geconcludeerd,
dat de omschrijving duidelijker moet zijn (nota, notitie, concept
TVR, TVR, etc.).
Ten behoeve van de duidelijkheid wordt afgesproken dat produkten
pas van de kalender geschrapt worden na overleg met SPC.

7. Boston-matrix / Haagsche matrix.

Alle stukken zijn inmiddels binnen. Allereerst dient gedefinieerd
te wor den wat precies bedoeld wordt met de aanduidingen stars,
questionmarks, cash-cows en dogs.
Een kwalificatie als questionmark wil zeggen dat het betreffende
terrein nieuw is en bezien moet worden of het een hoofdactivi
teit moet worden. Dit zou een investering in tijd, geld en
capaciteit vergen.
Een kwalificatie als dog verdient nadere bespreking als ze niet
qua vorm en/of inhoud anders aangepakt worden: je bent er niet
goed in of je doet het op de verkeerde manier.
Stars zijn de activit eiten waarmee je hoog scoort. Het verschil
met cash-cows is dat je met cash cows hetzelfde kunt met minder
capaciteit.(op basis van routine).
De eerste vraag die nu beantwoord dient te worden is of de
indeling zoals die voorligt goed is , zonder te kijken naar de
capaciteit.
Het doel van de discussie is te komen tot een deugdelijke
kwalificatie van de activiteiten, waarbij in een later stadium
gekeken kan worden naar een evt. herschikking van de capaciteit.
Vervolgens moeten we het eens worden over de dingen waar de
dienst goed in is of waar de dienst goed in moet zijn.
Dogs zijn activiteiten, die aan herziening/afstoting toe zijn,
(afstoting voorzover de activiteit niet op basis van een
wettelijke taak verricht wordt.
Mbt dogs moet bezien worden op welke wijze zij stars kunnen
worden, zeker wanneer het gaat om een wettelijk opgedragen taak.
Ook is het van belang te weten welke activiteiten als
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questionmarks te betitelen zijn zodat tav die activiteiten bezien
kan worden hoeveel erin moet worden geïnvesteerd om er een star
van te maken.
Tenslotte moet worden bezien of met de aldus gekwalificeerde
cash-cow-activiteiten een voldoende mate van efficiency wordt
betracht.

In het algemeen dient te worden gesteld, dat een dergelijke
discussie veel tijd vergt, en dus open gevoerd dient te worden om
de mogelijkheden en onmogelijkheden van wat de dienst aankan
helder naar voren te brengen.
De discussie concentreert zich in eerste instantie op 2,3 en 4 ;
vervolgens kan aansluitend hierop de ondersteunende inzet van 1,5
en 6 bezien worden.

De bespreking van vandaag beperkte zich tot de cash-cows.ln een
eerste reactie werd geconstateerd dat er dogs bij zitten. De
onderdelen beveiligingsadvies, veiligheidsonderzoeken en vitaal
dienen in meerdere of mindere mate als dog te worden bezien en
zijn toe aan een gedegen herwaardering. Hetzelfde gold voor
anti-militarisme, het NDr en inl.act. KGB en GRU.(N.B.tVitaal
werd door HBVD en D4 als questionmark bestempeld). In het
algemeen werd geconstateerd dat relatief veel tijd werd besteed
aan inl act. KGB en GRU, Suriname,Joegoslavië, bestudering
Arabisch te'rrorisme zonder dat dit overigens impliceert dat deze
onderwerpen onterecht bij de cash-cows zijn ondergebracht.

Tav de stars : de verhouding integriteit / non-proliferatie:
integriteit alg. bestuur verdient, daargelaten of het een
questionmark of een star is, meer capa citeit toebedeeld te
krijgen gezien het grote politieke belang. Dit klemt des te meer
gezien bijvoorbeeld de zeer forse hoeveelheid capaciteit die met
het onderwerp proliferatiegemoeid is. In dit kader dient wel opg
emerkt te worden, dat de capaciteitscijfers met de nodige
relativiteit bezien moeten worden aangezien het een momentopname
betreft. Opgemerkt wordt nog dat het opvallend is dat er wel
steeds taken bijkomen, maar dat er nooit een taak afvalt. We
zouden ook moeten kunnen stoppen met somige activiteiten.
E.e.a. wordt op korte termijn wederom verder besproken in een
MT-vergadering.

8.Integriteit bestuur ; stand van zaken.

Niet besproken. Wordt verschoven naar 16-2-93. (Zomogelijk
bespreken adhv een door D3 op te stellen nota)

9. Overzicht lezingen, voordrachten en interviews.
D4 meldt enige wijzigingen te hebben doorgegeven, die nog niet
verwerkt zijn.Tav interviews wordt IEB verzocht hierover overleg
te plegen met DCOM.
Behandeld ; verder geen commentaar.

-3-
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10.Media-items.

Niet besproken. Wordt verschoven naar een volgende vergadering.
Wel gaarne bespreken in aanwezigheid van HBVD.

11.Externe communicatie.

Niet besproken. Wordt verschoven naar de volgende vergadering,
met het verzoek aan de directeuren om deze nota met de
afdelingshoofden te bespreken.

l2.Mededelingen en rondvraag.
PHBVD: - Verslag stafdag Dl ligt inmiddels bij HBVD tbv de
MT-conferentie.
Gesprek met de SG:De Minister en de SG zullen de

separatisme-conferentie bijwonen. De SG ging accoord met de
voorstellen inz. de buitenland-functie (de SG zal de Minister
hierover nog aanspreken).
De SG ging accoord met de nota omtrent de
binnentredingsbevoegdheid. Toekomstconferentie Antillen: Minister
zal er zelf heengaan. Dit dient nog te worden voorbereid.
Klankbordgroep: De SG heeft op 10-2 een gesprek met dhr.

van de NRC.
D2:
- 12-2 extra grote-driehoek-vergadering
D3:
Er bestaat belangstelling voor de GOS-notitie georganiseerde
criminaliteit. Besloten wordt dat na behandeling in het CVIN er
een categorale, lijst opgesteld zal worden v. mensen die voor
toezending in aanmerking komen. D3 zal dit doen iom oa de
afdelingen beveiligingsadvies en de CRI.
- Symposium Ministerie van BUIZA omtrent Rusland en de Oekraine:
HBVD verhinderd, D3 zal gaan.
D4:
De eerste beschietingen van de CRI op het gebied van
proliferatie hebben plaatsgevonden. Dit zou in het beleidsoverleg
HBVD/HCRI besproken moeten worden. D4 stelt nog een samenvattende
notitie op ter bespreking in het MT.
IEB:
- verzoekt eenieder evt. museumstukken tbv het BVD-museum aan IEB
of Dl/ te doen toekomen.
- Media-items: kunnen wellicht tijdens de weekbesprekingen aan de
orde komen.
D6:
- sommige artikelen in de pers roepen vragen op, ook buiten de
dienst, zoals het stuk over de klankbordgroep ; D6 stelt voor dat
degenen die de persselectie samenstellen in dergelijke gevallen
even contact opnemen met IEB voor een evt. toelichting.
- wijst erop dat er afgesproken was dat bepaalde rapporten niet
gecopieerd zouden worden terwijl dit nu wel gebeurt.
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co. nr. 2.177.248-76

DEFINITIEF VERSLAG MT-VERGADERING 16 februari 1993

Aanwezig: Dl(vanaf 15.30 uur), D2, D3, D4, D5, SPC, IEB, DLS.
Afwezig i.v.m. ziekte: HBVD, D6

1. Conceptverslag MT-vergadering 9-2-1993
(co.nr. 2.176,715-78) wordt aangepast en door DLS verspreid.
N.a.v. het verslag wordt afgesproken dat SPC t.b.v de discussie
rond de Boston-matrix een lijstje criteria samenstelt waaraan de
begrippen (mn. het begrip dog) moeten voldoen.

2. Extreem-links contra extreem-rechts
Aan de orde is de nota van D2T/ . Discussie spitst zich toe op
de vraag hoeveel aandacht de BVD moet besteden aan
ongeorganiseerd extreem rechts. De BVD dient de minister te
adviseren op dit punt. Wat moet/kan zij doen naar de lokale
overheden toe? (Praktijk leert dat politie en pid zich tot ons
richten met verzoek om ondersteuning of advies op dit punt.)

Afspraak:
D2 komt terug in het MT met een drietal concrete voorstellen voor
opdrachten. Invalshoeken zijn:
1. traditioneel extreem rechts
2. provocatie extreem links in de richting van extreem rechts
3. rol BVD bij handling signalen van lokaal niveau.

3. Externe communicatie
Nota is door de directeuren voorbesproken in directie-overleggen
en met DxT en DxO. Uit het merendeel van de reacties blijkt, dat
men zich kan vinden in de inhoud van het verhaal, maar vragen
heeft bij de wijze waarop en tijd waarin e.e.a. gerealiseerd moet
worden. De relatie met de trajecten die nu al binnen de
afdelingen lopen, is niet helder. Kunnen niet eerst de eigen
trajecten worden afgerond, alvorens begonnen wordt aan de
beschreven trainingen? Er is een duidelijke wens van de
afdelingshoofden om betrokken te worden in een traject waar zij
een zo cruciale rol in hebben. De MT-leden ondersteunen deze
wens.
Dl licht toe dat het nieuwe traject gezien moet worden als een
katalysator in de ontwikkelingstrajecten en dus de al lopende
ontwikkelingen ondersteunen en versnellen kan.

Afspraak:
De directeuren bespreken de nota in hun directie-overleg. De
afdelingshoofden wordt verzocht te reageren richting MT via hun
directeur. Indien gewenst kan een 'speaker' van de
afdelingshoofden in het MT van 23/2 de reactie toelichten.



De reacties kunnen dan meegenomen worden in het
eerste oriënterende gesprek met (23/2 's avonds).

4. Nota relatie-informatiesysteem
Nota is op hoofdlijnen besproken.
MT geeft te kennen deze nota eerst te willen bespreken in de
directie-overleggen. De discussie spitst zich toe op een aantal
algemene noties:
* systeem is een middel geen doel;
* er moet ook aandacht (project?) komen voor de beleidsmatige
kant van de zaak;

* l bestand heeft de voorkeur boven meerdere;
* een systeem kopen op de markt heeft de voorkeur;
* pilot draaien met marktsysteem is te overwegen;

Tevens merkt Dl op dat in 1993 de verhuizing in elk geval
prioriteit moet hebben boven het ontwikkelen van systemen voor
relatiebeheer.

5. Media-items
Punt vervalt. T.z.t. komt er een nieuwe lijst. IEB stelt i.o.m.
directeuren nieuwe lijst samen in BIM (maart).

6. Integriteit van bestuur
D3 geeft een stand van zaken aan de hand van een notitie
(nr. D3/92/111).
Uitgangspunt is, dat de BVD zich richt op "bijzonder onderhoud".
Het BVD-optreden voltrekt zich in drie fasen:
* alerteren in algemene zin op basis van risico-analyse;
* specificeren van de bedreiging naar organisatie/land/modus
operandi;

* concretiseren naar zwakke plekken en naar identificeerbare
aantasters.

De volgende stappen zijn inmiddels ondernomen:
* Relevante literatuur is verzameld;
* Advies SPC t.a.v. openbronnen materiaal is gereed;
* BR heeft zusterdiensten geraadpleegd;
* Overleg met CRI heeft plaatsgevonden; informatie Rijksrecherche

is binnen; Politie Amsterdam (Nordholt) is geraadpleegd;

Nog niet gerealiseerd:
* afspraak met de FIOD vindt begin maart plaats;
* in de richting van de ECD is nog geen actie ondernomen

(D4 neemt alsnog actie);

De resultaten van deze vooronderzoeken en gesprekken moeten
verwerkt worden in een notitie t.b.v. de bijeenkomst op l maart.
Het idee om het in de vorm van een speech van HBVD te gieten is
vervallen.



Het verhaal zal als nota meegestuurd worden ter voorbereiding van
de bijeenkomst.

Afspraak:
Voornoemde nota wordt a.s. vrijdag verzonden;
In maart wordt oriënterend onderzoek bij de departementen
afgerond. De conclusies worden in een totaalverhaal gevat, dat
richtinggevend is voor de vervolgactiviteiten van de BVD (actie
D3?). Op basis daarvan zullen de noodzakelijke opdrachten
geformuleerd worden.

7. W.v.t.t.k.
* het overleg georganiseerde criminaliteit is verzet naar 3/3;
(wordt door Politie voorbereid, HK is stand-by);

* VC lenV (operationele zaken) vindt plaats op 16/3;
Onderwerpen zijn: en ;

* VC Biza (vernietiging) komt nog terug ter bespreking in het MT;
* Gesprek met de minister vindt plaats op 3 maart.
Onderwerpenlijstje volgt nog (actie D4);

* onderwerpen voor de Club-cursus worden besproken in het
volgende BIM;

Mededelingen/Rondvraag

Dl:
* 24/2 vindt briefing plaats van MP met minister Justitie
en HBVD over de Nederlandse Antillen en Aruba;

* FE heeft een onderbouwing nodig voor de claim voor 1994.
Het betreft de volgende onderwerpen:
communicatie (IEB)
technologie(D5)
huisvesting (D6)
mobiliteit (D5 i.o.m. 2,3,4);
en buitenland (D5).

De onderbouwing moet uiterlijk vrijdag bij FE binnen zijn.

* Agenda MICIV vermeldt onderwerp 'crypto'.

D5 levert stukje aan bij SPC/
voor het eind van de week (actie D5);

* PHBVD vervangt HBVD bij het CVIN. Dit betekent dat D4
de lezing overneemt in de cursus bestuurskunde;

* SG heeft gesprek gevoerd met turkse delegatie
over de PKK. (Actie D2: antwoordbrief SG aan ambassadeur
schrijven i.o.m. Buiza.)

D2:
* Afspraak HBVD met Bureau CPB: voorstel data wordt met HBVD
besproken.



D3
* MID komt binnenkort met uitnodiging voor borrel

(Dl en D3 gaan?)

D4
* Gesprek met (wetenschap, onderzoeker RUL) en SPC
gevoerd. Heeft tijd om een half jaar te besteden aan het
opzetten van een project over disrupties.

IEB, 17 februari 1993
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Co nr. 2.177.665-28

Definitief verslag MT-vergadering d.d. 23-2-93.

l.Concept verslag MT-vergadering d.d. 16-2-93.

Concept-verslag is ongewijzigd vastgesteld.
N.a.v.:

punt 4: relatie-informatiesysteem: D2 stelt voor alvast pilot
te starten ; het MT gaat hiermee accoord.
- punt 6 : integriteit ; SPC informeert naar een evt. bijdrage
van de Dienst: overwogen wordt een evt. broekzak-notitie voor
HBVD. D3T zal hierover benaderd worden.

2.Externe communicatie.

Het MT is unaniem van mening dat het voorstel de nodige aandacht
behoeft. Besloten wordt een gesprek hierover te voeren met de
werkgroep PWM om eea te structureren, in samenspraak met IEB en
DCDB. Voorgesteld wordt reeds voor de zomer op proef een
bijeenkomst met te organiseren, waarvoor zich reeds
spontaan enige vrijwilligers hebben aangemeld.
IEB en D6 zorgen voor de aansluiting ; D6 zal zorgdragen voor de
voortgangsrapportage richting MT.

4.Taakveld informatiebeveiliging.

D2 legt uit dat het stuk bedoeld is om de discussie op gang te
brengen, waarna het met inachtneming van de aanvullingen en
opmerkingen in een later stadium wederom aan het MT kan worden
aangeboden ter bespreking. De nota leidt inderdaad tot een
positieve discussie. Afgezien van de opmerkingen t.a.v. sommige
onderdelen van de tekst wordt in algemene zin het volgende
geconcludeerd:
Nog onduidelijk is waar nu het specifieke BVD-belang zit. (de
BVD zou slechts datgene moeten doen dat bij de natuurlijke
taakstelling van de dienst hoort). Gedacht moet worden over een
algemeen kader van de hele beveiliging waarin dit onderdeel
past.Alhoewel de gehele beveiligingsbevorderende taak van de
dienst aan herijking toe is, moet niet alles onder een paraplu
gebracht worden ; wel dient rekening te worden gehouden met
vitaal en veiligheidsonderzoeken. Project 'B' (Actie : D3) er nog
niet er bij betrekkendoch wel in het achterhoofd houden. Ook
dient er te worden gezorgd voor voldoende linking pins aan de
voet , zowel vanuit de directies als met de directeuren. De
directeuren van 2,3 en 4 dienen zich verantwoordelijk te
makenvoor hun deel, terwijl ook D5 bijenkele onderwerpen
betrokken wenst te blijven.

-l-



™ rib ~™

SPC zal een oogje op de voortgang blijven houden.
- de operationele component nader uitwerken / verder ontwikkelen

de beveiligingsbevorderende component mede aan de hand van art
8, tweede lid onder B. nader bepalen(wat is nu precies de
natuurlijke taak van de BVD op het gebied van
informatiebeveiliging ?)
- over enkele maanden wordt er wederom aan het MT gerapporteerd.

5.Onderzoek ambtsbericht.

Wordt in een volgende MT-vergadering, waarbij alle MT-leden
aanwezig zijn, wederom besproken. De concept-brief wordt
aangepast n.a.v. de discussie.

6.Concept begroting 1994.

Niet besproken. De MT-leden worden verzocht evt. commentaar en/of
aanvullingen nog deze week bij D5 (waarnemend D6) in te leveren.

7.Problemen bij afbakening taakveld aantasting grondrechten.

Niet besproken. Deze nota wordt in de werkbespreking tussen HBVD
en D2 verder besproken waarbij ook de steller van de nota en SPC
aanwezig zullen zijn.

8.Mondelinge uitleg procesplanning.

Niet aan toegekomen. Met SPC/: afgesproken dat dit punt op
9-3-93 op de agenda zal komen.

9.W.v.t.t.k..

IEB toont ontwerp voor een nieuwe omslag voor een
presentatiemap ; goedgekeurd. IEB neemt verdere actie.
In dezelfde lijn zullen ook andere omslagen ontwikkeld worden.

- Voorbereiding gesprek Minister - HBVD, D2, D3 en D4 op 3-3-93.:
een aantal onderwerpen is aangedragen voor dit gesprek, dat
ditmaal voornamelijk een operationeel karakter draagt. Dinsdag
2-3-93 wordt dit gesprek door PHBVD voorbereid met directeuren
van D2,D3,D4, en D5 of met vertegenwoordigers van deze directies.
Het MT van 2-3-93 komt te vervallen. De broekzak-notities voor
HBVD dienen uiterlijk maandag a.s. bij PHBVD te worden
ingeleverd.
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AGENDA m.:

^1930419/113
-••i—

Co: 2.178.526-02 f CO I0
D..

Concept-verslag bijeenkomst i.p.v. MT d.d. 02-03-93

Aanwezig: PHBVD, D2, D3, D4, DLS/

MLO
HPZ heeft een verzoek gedaan aan PHBVD om een onderwerp
te verschaffen voor de studenten van het MLO, ook al is
de BVD deze keer niet van de partij.
Het voorstel is "Mobiliteit in- en extern" (in-, uit- en
doorstroom) met het advies zich te beperken tot de
hoofdlijnen. HBVD is de natuurlijke opdrachtgever,
eventueel te delegeren aan D6.

Cf tlAL-&- (XsjtJk'Ui*^-^.
Ministerraad

Liaisons: wordt besproken in de MR van 05-03-93.

3. Actuele zaken
D3 geeft dhr. Nordholt inzage in het rapport van de
Cie. t.b.v. diens brief aan de Minister
van Justitie inz. Antillen - Amsterdam.

- D3 onderzoekt het zogenaamd lekken van een BVD-
rapport over de Joego-mafia, genoemd in een artikel
over dit onderwerp in de Panorama.
D2 meldt dat er nog geen informatie is gekomen van
de amerikaanse autoriteiten inz. de bomaanslag op
het WTC. Er dient wel contact gelegd te worden
i.v.m. mogelijke gevolgen in Nederland.

- D2 houdt een mogelijke richtingsverandering van de
IRA naar bedrijven in de gaten.

4. Gesprek met Minister d.d. 03-03-93
Gekozen is voor de volgende onderwerpen :

D2

D3
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Toekomstconferent ie
HBVD heeft een aantal namen genoemd
van personen waarmee de Minister zou
kunnen spreken. De meesten hiervan
zullen al aanwezig zijn op de
Toekomstconferentie. HBVD zal de
Minister moeten vragen of zij hen
apart wil spreken.

D4

- Concurrerend vermogen

Overig

Pro Memorie
- TK-debat Georganiseerde Misdaad 23 maart

BVD liaisons
- Telecom

I.v.m. het mogelijk ter sprake komende interview van HBVD
meldt D4 dat hij bezoek zal krijgen van dhr. van
Delft Instruments. Hij houdt hierover contact met KJA en
Dl/ .

5. Rondvraag
Dl: De brief inz. het Caraibisch gebied, de IDB en de

BVD-liaisons van HBVD/dhr. zal het MT t.k.
aangeboden worden.

D2: Project Burenhulp is afgesloten.
D3: Regelt een gesprek tussen D2, D3, D4 en dhr.

inz. samenwerking.
D4: N.a.v. een interview dat D4 gegeven heeft voor een

blad voor de Delftse industrie is hij in conflict
geraakt met DCDB. Hij verzoekt te bespreken in het
MT wie beslist over het (niet) geven van informatie.
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Co nr 2.178.908-81

Definitief verslag MT-vergadering d.d. 16-3-93.

Aanwezig: HBVD, PHBVD, SPC,D2(laatste ptn), D3, D4, D6, IEB,
KM(pt.2), DCDB(pt.S), HPZ(pt.3), SPC/ (pt.7), D3T/(pt.2) en
DLS.
Afwezig: D5 en D2 (D2 m.u.v. laatste punten).

Mededeling HBVD: HBVD wordt zondag 21-3 in het ziekenhuis
opgenomen, HBVD heeft last van galstenen en zal hieraan worden
geopereerd. HBVD houdt rekening met een week ziekenhuis en
vervolgens drie weken herstel.

1. Concept verslag d.d. 9 -3-93.

Met enige opmerkingen door IEB te verwerken wordt het verslag
vastgesteld.

2.Operationele zaken.

D3T/ heeft een operatie met het MT besproken .

3. Mede aan de hand van de notitie van HPZ inz. de piketregeling
(d.d. 9-3-93) wordt gesproken over dienstpiket. In het Overleg
komt dit onderwerp wederom aan de orde.

4.Project B.

De nota van D3 vormt een goede basis voor de discussie. Het MT
komt tot de volgende conclusies:

1. verdeling in twee werkgroepen prima, met de aantekening dat de
samenstelling gewijzigd dient te worden.

2. de discussie gaat meer om de relatie-filosofie dan om het
instrumentarium.

3. t.a.v. de bemoeienis van de Dienst met beveiliging dient te
worden gekeken naar de wet ; indien bep. activiteiten volgens de
wet niet kunnen dient evt. een wijziging te worden overwogen.

4. gestreefd wordt naar een situatie, waarbij de dienst invloed
heeft op de beveiligingsregimes, waarbij ook herhaalonderzoeken
aan de orde komen.(rol van politie wordt niet uitgesloten).

5. de advies-functie dient nader te worden gedefinieerd (middels
project).

-l-



-2-

6. contacten met belangrijke relaties dienen te worden 
gekanaliseerd en verder te worden ontwikkeld. Accountmanagement 
blijkt over het algemeen niet te werken. Daarom dient te worden 
gestreefd naar ent-instrumentariaeren (de plm. 20 procent 
belangrijkste relaties dienen goed te worden behartigd, terwijl 
de overige 80 procent ook op gepaste wijze wordt behartigd.) 

7. Er dient een relatiekaart te worden gemaakt. 

8. KJA/ en SPC zullen nog een notitie schrijven, terwijl 03 een 
nieuw startdocument zal maken, mede aan de hand van het 
besprokene. Deze twee notities zullen, in aanwezigheid van DCDB, 
over twee of drie weken opnieuw in het MT worden besproken. 

S.Dienstjaarbericht. 

In het algemeen gesproken is het MT 
concept-jaarbericht. HBVD zal nog separaat 
spreken. Inhoudelijk dient uiteraard nog het 
aangepast n.a.v. de opmerkingen. 
-Verslaglegging en verwachtingendienen apart 
-Onderwerpen zoveel mogelijk concentreren op 
-uitdiepen daar waar mogelijk 
-niet teveel weggeven 

positief over het 
met SPC hierover 
e.e.a. te worden 

te worden geplaatst. 
een plek. 

-qua vorm niet teveel afwijken van het vorige DJB 

-t.a.v. beheer: uitsluitend 1992 
-het DJB zou 'jaarverslag' genoemd moeten worden 

Te volgen procedure: 

1. SPC zal nader commentaar afwachten 
2. Inhoudelijke problemen worden door de scribent en KJA 

besproken om te bepalen wie het eea zal herschrijven en de 
wijze waarop 

3. de volgende versie zal over twee a drie weken opnieuw aan het 
MT ter bespreking worden voorgelegd.(actie:SPC) 

6.Automatiseringsbijlage 1994. 

Accoord. 

?.Bas-overzicht vierde kwartaal 1992. 

Het Bas-overzicht ziet 
registratie-di scipline 
'behoorlijk' te noemen is. 

er keurig verzorgd 
wordt gesteld dat 
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De verhouding tussen planning en werkelijkheid wordt ook beter.
Gekeken dient nog te worden naar de verhouding direct-indirect.
Zo zijn er nog steeds werkzaamheden die categorisch als indirect
werk geregistreerd worden, die feitelijk tot het directe werk
behoren.
Er bestaat nog behoefte aan iets meer verfijning. Ook constateert
men dat deze overzichten nog geen inzicht verschaffen in
efficiency en/of effectiviteit.; het geeft wel inzicht in de
prioriteitsstelling in de dienst.
Voorstel:
l. D6 zal een voorstel in het MT brengen inzake de vraag :
'wat willen we op MT-niveau weten'
'wat wil een directeur weten om zijn directie te kunnen sturen.
'wat willen afdelingshoofden weten'

BAS komt eind april wederom als agendapunt terug in het MT(in
overleg met D6).

8.W.v.t.t.k..

D4:
- N.a.v. is er bij D4 ook gekeken naar de administratie:
gebleken is dat ook bij D4 niet alles goed geregeld is. Men is nu
van start gegaan met een inhaal-actie, die tot gevolg heeft dat
een aantal produkten (zie dienstbrede voortschrijdende
produktkalender) vertraging zullen oplopen.

HBVD verzoekt D2 en D3 ook een dergelijke inhaaloperatie te
starten, ook al zou dit ten koste gaan van de opleverdata van
produkten.

D6:
D6 neemt de komende MT-conferentie even door. De conferentie

moet o.m. tot de volgende resultaten leiden:
a. een beter onderbouwd plaatje zeker - onzeker,
b. welk programma van eisen hoort hierbij en
c. een antwoord op de vraag: wat houdt ons er nog vanaf ?

PHBVD:
De nota inz. de liaisons is aangenomen. De Surinaamse regering

zal op de hoogte gesteld worden.

HBVD:
- heeft een goed gesprek gevoerd met de heren Nordholt,
en . HBVD doet in het kort verslag hiervan.
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