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MINISTERIE VAN DEFENSIE
Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

Verslag Directieberaad van
8 januari 2003

Aanwezig:
Directeur
Hoofd Productie
Hoofd Bedrijfsvoering
Hoofd Strategische Projecten
Secretaris

1. Opening
De vergadering wordt om 10.00 uur geopend.

2. Verslag vorige vergadering
Ad 5.b.7e streepje (communicatie met partner- en zusterdiensten): bij j en k (inrichting
comcen bij CIU) toevoegen "HBRB maakt plan van aan pak. In februari gereed voor
behandeling DB".
Ad 5d. (opleiding midden-management): afspraak voor terugkoppeling (ong. 1 uur) in DB
niet haalbaar op korte termijn. S zal nieuwe datum plannen.

. 3. Mededelingen voorzitter
•J Vz. meldt dat in het GB is gesproken over het Joint Defence Plan. In maart dienen de 34

werkgroepen gereed te zijn. MIVD (S/AIM) neemt deel in 4 werkgroepen. (Zie ook
onderlopende zaken S)
Verder stelde CDS bezorgd te zijn over nieuwe bezuinigingen in het kader van de
aanstaande kabinetsformatie. Hij kiest daarbij voor kwaliteit boven kwantiteit.

De beschikking Buitenlandtaak AIVD/MIVD is inmiddels door de MP ter tekening
aangeboden aan MinDef en MinBZK. Op 20 januari is verdere gedachtenwiseling o.l.v.
coördinator geagendeerd.

9 januari zal een coördinerend gesprek plaatsvinden tussen de projectleider oprichting NSO
ken DMIVD, HAIVD en AZ!

4. Beraden
Verslag afdelingshoofdenvergadering productie



Niet gehouden.

Verslag afdelingshoofdenvergadering bedrijfsvoering 19 december:
Ad punt 9 ( CIOT) Er is (bij KPN) enige vertraging opgetreden in de aansluiting op CIOT.
AIM wordt verzocht D te informeren als de aansluiting in gebruik is genomen.

5. Lopende zaken
a. DMIVD

Geen dringende aangelegenlheden.ïnlhe

b. Productie
- Laatste ISAF III Coördinatiemeeting is succesvol verlopen. In februari wordt een
soortgelijke bijeenkomst in Potsdam door het IOCC gearrangeerd. In kader ISAF wordt op
dit moment gewerkt aan de notitie over personele compensatie en opblaasconstructie.

- Irak. Vorige week is eerste gezamenlijke situatierapport (Buza, AIVD, MIVD) verschenen.
Donderdag a.s. wordt overlegd met AZ en BZ over eventuele Nederlandse bijdrage
(vooral backfill). Er wordt een analyse opgesteld van een eventuele inzet (waarbij
aandacht voor doelstellingen/aannames, bijdragen, verwachte reacties en diverse what
if-scenario's )

- Op korte termijn zal P notitie aan DB sturen over transportabele Vl-capaciteit. Op dit
moment is een verzoek voor inzet VI in Kaboel in behandeling bij de CO. Bij
toestemming kan een fact finding mission naar Afghanistan vertrekken (6 personen).

- P heeft gesproken met plv CDS over de invulling van de J2 functie. Plv CDS is tevreden.

- Check Mark. Het statusrapport 16 december is aangeboden ter informatie en dient niet
ter besluitvorming. Het rapport is duidelijk maar D zal zich separaat nog extra laten

uit check mark moet worden overwogen of de drie extra fte-en die destijds zijn
toegewezen aan BVO kunnen vervallen ( medio juli).

c. Bedrijfsvoering
Werkorganisatie BDI - BAO (memo B): DB besluit de voorlopige situatie dat HBDI in de
praktijk tevens fungeert als HBAO te handhaven.
Formalisering van deze situatie moet worden meegenomen in een inventarisatie die moet
plaats vinden naar nog geplande organisatie/formatiewijzigingen. D verzoekt alle leden
binnnen het eigenressort na te gaan welke organisatie/formatiewijzigingen nog op stapel
staan (los van ontvlechting AVI) en hierover over twee weken te rapporteren. Actie: allen.

AVI. B stelt voor om behalve AVI-personeel ook overige MIVD personeel te informeren over
de transformatie van AVI in de NSO. Hiermee wordt ingestemd.

d. Strategische projecten
JDP werkgroepen (memo DIS 200300194). S heeft een voorstel gedaan voor deelname van
de MIVD aan diverse werkgroepen voor het Joint Defence Plan (JDP). Het DB besluit als
volgt:



Werkgroep 10:
Werkgroep 16:
Werkgroep 27:
Werkgroep 30:
Werkgroep 31:
Werkgroep32:
Werkgrope 32iii en iv:

participeren door P
volgen door AIM
volgen door ASP
participeren door ASP
volgen door AAR/BMT
participeren door AIM
participeren door AIM

S zal stuurgroep verzoeken ons te laten participeren in wkgp 10 en 32i,ii

e. Kabinet
Geen punten

7. Evenementenkalender
D wenst de donderdag te gebruiken voor kort werkbezoek aan de verschillende
afdelingen. D verzoekt leden lijstje met geplande bezoeken te controleren op
volledigheid. BRB dient de dat van de geplande bezoeken te actualiseren.

8. Actiepuntenlijst
Actiepuntenlijst wordt besproken. Alle actiepunten blijven gehandhaafd.

9. Rondvraag en sluiting
D meldt dat hij in februari bezoeken zal brengen aan de bevelhebbers. Hij verzoekt de
leden van het DB eventuele gespreksonderwerpen aan te geven. Actie: allen.
De vergadering wordt gesloten om 10.30.



MINISTERIE VAN DEFENSIE

Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
Directieberaad

Verslag Directieberaad van
15 januari 2003

Aanwezig:
Directeur
Hoofd Productie
Hoofd Bedrijfsvoering
Hoofd Strategische Projecten
Secreatris

1. Opening
De vergadering wordt om 11.00 uur geopend.

2. Verslag vorige vergadering
Het verslag is vastgesteld.

2a. Naar aanleiding van het verslag
• Punt 5b, Checkmark, D heeft zich door HBPV nader laten informeren over het project

:~\k en op een aantal actiepunten reeds beslissing genomen.
J « D verzoekt leden om eind volgende week suggesties over interne bezoeklijst aan zijn

secretaresse door te geven.

3. Mededelingen voorzitter
a. Nota wnd SG ingekomen over het omgaan met externe contacten waarin nog eens

wordt benadrukt dat gehandeld dient te worden conform Aanwijzing SG nr A.857
inzake externe contacten van Rijksambtenaren. D vraagt hiervoor aandacht en ruime
bekendstelling binnen afdelingen. Nota wnd SG gevoegd als bijlage bij dit verslag.

b. A/SO. In kader project NSO heeft recent overleg plaats gevonden tussen D, de
beoogd projectleider, HAIVD, wnd Coördinator en secr CVIN. Nadere afspraken zijn
gemaakt over het vervolgtraject en de inwerktermijn van de projectleider. Concept
contract is ter goedkeuring aan wnd SG gezonden. Naar verwachting, als contract
Defensie - Intermin is ondertekend, kan de projectleider medio februari formeel
starten met de opdracht.
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c. Overleg met minister op 13 januari. Het overleg betrof de (inhoudelijke) bespreking
van de lastgevingsproblematiek in het kader van de uitvoering bijzondere
bevoegdheden Wiv i.c. AVI-lastgevingen en commissie van Toezicht. D heeft
minister geïnformeerd over achtergronden van de lastgevingen en toegezegd op
korte termijn een nota terzake aan te bieden. Daarna zal de minister de lastgevingen
tekenen. De verlenigingslastgevingen dienen voortaan tijdiger dan nu het geval is, ter
tekening aan de minister te worden aangeboden. Zulks om te voorkomen dat zonder
geldige lastgeving bijzondere bevoegdheden worden uitgevoerd. Dit betekent dat de
interne werkwijze hieraan moet worden aangepast. Actie P.

4. Beraden
a. Verslag Productie van 8 januari

• Punt 2, 7de gedachtestreepje: "Additionele behoefte aan personeel op essentiële
functies": D hecht er aan alvorens een dergelijk onderwerp in het DB te
bespreken, eerst door betreffende functionaris terzake te worden voorgelicht.

• Punt 2, 8ste 4 laatste gedachtestreepje: het betreft twee onderwerpen t.w.
vullingsproblematiek en organisatiestructuur. P heeft B hierover geïnformeerd.

• Punt 4, 4de gedachtestreepje: de trilat, MIVD, AIVD en BuZA, gaat over het
gezamenlijk werken aan een product over een bepaald thema. Na een periode
van zes maanden wordt een evaluatie gehouden.

• Punt 4, laatste gedachtestreepje: over de voortgang van het project Checkmark
wordt 3-maandelijks aan het DB gerapporteerd.

b. Verslag Bedrijfsvoering van 9 januari
Punt 14: Afschaffing van de regeling heeft te maken met de fiscalisering van bijv.
kerstpaketten en cadeaubonnen.

c. Overige beraden.
Geen mededelingen.

5. Lopende zaken
a. DMIVD
Geen.
b. Productie.

(1) P heeft werkbezoek gebracht aan detachement Zuid. Een aantal knelpunten is
geïdentificeerd. P heeft toegezegd binnen een maand te zullen reageren op de
knelpunten.

(2) VI fact finding mission Kaboel vertrekt deze week.
(3) Consequenties Rooster Battle Rythm worden uitgewerkt in overleg met B.

Onderwerp wordt tzt voor goedkeuring aan het DB voorgelegd.
(4) Op 15 januari vertrekt een delegatie o.l.v SCO/DS naar Washington en Tampa om

antwoord te krijgen op door bewindslieden gestelde vragen.
(5) De "2de Peelsessie" op 11 februari a.s. zal worden bijgewoond door D.

c. Bedrijfsvoering
(1) Begroting. De korting op de begroting MIVD (€ 3 a 4 min) heeft onder meer

gevolgen voor AVI-projecten (zie voor specifieke informatie punt 6 van document
"Toelichting begroting 2003 MIVD") waardoor een herbezinning op de fasering en
prioritering van deze projecten noodzakelijk is. De consequenties van de korting
op de begroting worden verder uitgewerkt en geagendeerd voor het DB van 5
februari a.s. Actie P en B.

(2) Begroting. Personeelsgebonden exploitatiekosten. Besloten is de (posten)
personeelsgebonden exploitatiekosten voorshands op het huidige niveau te
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handhaven; prioriteit te geven aan opleidingen met inbegrip van een eventuele
toename van het budget. In beginsel zal deze toename ten laste komen van de
begrotingspost dienstreizen buitenland. Voorts is besloten maandelijks (eerste DB
van de maand) een overzicht van de stand van zaken van personeelsgebonden
exploitatiekosten te presenteren aan het DB. Actie B.

d. Strategische Projecten
S reikt ter vergadering memo, ter kennisneming, uit betreffende het Overzicht JDP
werkgroepen.

e. Kabinet.
Ter actualisering van de "bundel bewindslieden" relevante hoofdstukken uitgereikt.
Deadline 22 januari.

6. Evenementenkalender
Geen opmerkingen.

7. Aktiepuntenlijst
Wordt volgend DB behandeld.

8. Rondvraag.
a. D heeft geconstateerd dat afval zoals lege dozen langdurig in de hallen van de MIVD-

etages blijven staan. Verzoekt B om BAO dagelijks controleronde te houden en
zonodig dozen, enz in de lift te laten zetten.

b. Behandeling Kwartaalrapportage vierde kwartaal 2002 is voor 12 februari a.s.
geagendeerd.

geeft een briefing over IP2003-2008 AVI met betrekking tot

Het DB heeft de volgende besluiten genomen:
a. Ten aanzien vanfHHP is het beleidsuitgangspunt dat geen sprake mag zijn een

dubbeling van activiteiten; met andere woorden als elders binnen de defensie-
organisatie een bepaalde activiteit wordt uitgevoerd, €HHMflHMBMVMMHP
dHHMHB) 9aat de MIVD dat in beginsel niet zelf uitvoeren. Met een eventuele
implementatie van de betreffende activiteit in de toekomst kan rekening worden
gehouden.

b. Het eindplaatje A3 zoals deze in de presentatiebundel op blz. 7 is opgenomen, is
door het DB als zodanig goedgekeurd en vastgesteld. __

c. Ten aanzien van de realisatie van het project dMBHBt en daaraan
gerelateerde projecten zoals tijdens de briefing is besproken, zijn door het DB de
volgende randvoorwaarden geformuleerd:

Tijdstip realisatie: uitgangspunt blijft realisatiedatum 01-01-2006. Bij
verschuiven van deze datum dient het DB terstond te worden geïnformeerd.
Financiën: de financiële omvang van het project zoals in het IP is opgenomen,
mag niet worden overschreden.
Personeel: de realisatie van het project en de verdere gevolgen daarvan
dienen personeelsneutraal te worden uitgevoerd (taakstellend 275). Interne
verschuivingen van formatieplaatsen binnen het betreffende personeels-
bestand zijn in beginsel toegestaan. De gangbare procedures hiervoor
dienen te worden gevolgd.

10. Sluiting. Vergadering gesloten om 12.30 uur.

O



MINISTERIE VAN DEFENSIE

Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
Directieberaad

Verslag Directieberaad van
22 januari 2003

^ ) Aanwezig:
Directeur
Hoofd Productie
Wnd Hoofd Bedrijfsvoering
Hoofd Strategische Projecten
Secreatris

1. Opening
De vergadering wordt om 10.00 uur geopend.

2. Verslag vorige vergadering
Het verslag is vastgesteld.

2a. Naar aanleiding van het verslag
• Punt 5b(1): HACIV is aangewezen als actienemer.
• Punt 5c(1), Begroting, eerst cijfers doorrekenen en identificeren wat het daadwerkelijke

probleem is; daarna vervolgacties.
• Punt 5d, SCP/DS is accoord met participatie in werkgroepen.

3. Mededelingen voorzitter
a. Brainstormsessie buitenlandtaak. D doet verslag van de op 20 januari jl. gehouden

vervolg brainstormsessie over de nieuwe buitenlandtaak (schriftelijk verslag AZ
volgt). Verder is gesproken over één nationaal inlichtingenverzamelplan. D heeft
benadrukt dat de MIVD-bijdrage daaraan uitsluitend de nieuwe buitenlandtaak betreft
en niet de zogeheten A-taak. Vervolg brainstormsessie gepland op 18 februari a.s.

4. Beraden
a. Verslag Productie van 15 januari

• Punt 3, 2de gedachtestreepje: "Additionele behoefte aan personeel op essentiële
functies": Besloten is dat eerst een integrale inventarisatie van de totale behoefte
door P&O wordt uitgevoerd. Uitgangspunt is de personeelsproblematiek op



personeelsneutrale wijze op te lossen. Nota aan SG/CDS wordt terzake
aangepast.

• Punt 4, Jaarverslag: P stelt voor om de redactieraad dead-lines te laten stellen
voor het aanleveren van de bijdragen jaarverslag om de datum van 1 mei niet te
overschrijden. Dead-line eerste levering bijdragen is op 7 februari a.s. Volgende
redactieraad bijeenkomst is op 30 januari a.s.

b. Verslag Bedrijfsvoering van 16 januari
• Punt 6: Begrotingsaanschrijving: verstuurd wijzigen in ontvangen.
• Punt 8: MCM, buitenland reizen: besloten is dat HMCM niet meegaat.
• Punt 13: Lastgevingen: database is getest en in orde bevonden.
• Actiepuntenlijst:

42-03: beleggingsplaatje geb 32 gereed op 30 januari a.s.
01-04: CIOT terminal: verwachting is dat terminal voor 1 februari a.s. is
aangesloten.
01-08: opleidingsplan: P verzoekt door wnd B geïnformeerd te worden

"\r de opgaven terzake die door zijn afdelingshoofden bij P&O zijn
ingediend. DB heeft besloten dat 12 februari a.s. door zorg van wnd B
een presentatie wordt gegeven over het onderwerp opleidingen,
inhoudende systematiek jaaroverzicht, opleidingsbehoefte, plannen,
knelpunten, enz.

c. Overige beraden.
(1) Generaalsberaad. In GB is gemeld dat in het SG/DG beraad de voortgang van

het project Samson aan de orde is geweest. Benadrukt werd de noodzaak van
een gemeenschappelijke uitgangssituatie (consensus over sturing, financiën,
functies); voorts zijn inhoudelijk afspraken over de verdere aanpak van het
project gemaakt. Het project defensie en terrorisme wordt voortaan gemonitord
door CDS/CZ.

(2) COCfi. Externe vragen (ook van partner- en zusterdiensten) over een eventuele
NL-bijdrage aan "Irak" worden doorgeleid naar de CO. Daar wordt de
woordvoering over dit onderwerp gedaan.

(3) PB. Voornemen is ten behoeve van de toekomstig formateur een document op te
stellen met daarin opgenomen een financieel overzicht en een overzicht van
kortingen (incl reorganisaties) sinds de val van de muur in verhouding tot de
ontwikkelingen bij andere bondgenoten.

5. Lopende zaken
a. DMIVD

(1) Nota wnd SG over behandeling burgercorrespondentie. Ter kennisneming;
aandacht voor punt 14: afdoening en reactietermijn.

b. Productie.
(1) SCO/KM heeft aangegeven dat zij hun periodieke inlichtingenrapportage blijven

uitgeven. Afgesproken is dat in dat kader het MIVD-product uitsluitend in overleg
en na toestemming MIVD mag worden bewerkt en gebruikt voor de KM-
rapportages.

(2) Bezig met het_aanpassen van het werkrooster Battle Rythm.
(3)flHHBHMMMfc (o-a- tfHMMfe Afstemming vindt plaats tussen CDS en

BDZ; MIVD is betrokken via AAR. Afspraken terzake dienen formeel te worden
vastgelegd. Nagaan welke MOU's er zijn, wie heeft ondertekend en wat de inhoud
is. Actie P.



(4) Trainee-pool. Aan^BBBPHs opdracht gegeven de vraag te beantwoorden of
Eemnes invulling kan geven aan een brede trainee-pool. Rapportage^HBIHfc17
februari a.s.

(5) SMID. C-SMID heeft P bezocht. SMID is tevreden over ondersteuning MIVD.
Gesproken is over vormgeving en plan van aanpak cursus analisten (1ste cursus
april) en opleidingsbehoefte MIVD. MIVD heeft SMID aangegeven rekening te
houden met cursusplaatsen voor AIVD en^m^

(6) Kenniscentrum I&V. P heeft in ICOSCP toelichting gegeven op de notitie
kenniscentrum I&V. Besloten is tot de oprichting van een werkgroep die zal
adviseren over de vorming van een kenniscentrum. Voor MIVD is S voortaan
behandelaar van het onderwerp.

(7) Fact-finding missie verstrekt a.s.zaterdag.
c. Bedrijfsvoering

(1) Informatiebeveiliging. Document ter kennisneming. In februari volgt een nadere
rapportage waarin beslispunten voor het DB zijn opgenomen. Actie B.

•-v (2) Materieel beheeronderzoek door Defac. Vangt deze week (week 3) aan;

d. Strategische Projecten
(1) Visiedocument op VSI. DB stemt niet in met conclusies en aanbevelingen.

Visiedocument dient te worden aangepast op basis van de aanwijzingen van het
DB. Het aangepaste visiedocument wordt op 19 februari a.s. voor goedkeuring
voorgelegd aan het DB. Tussentijds wordt de opdracht voor de werkgroep
IMINT opgesteld en ter goedkeuring aan het DB voorgelegd. Strategisch gezien
dient de verdere ontwikkeling IMINT in nauw overleg met CO te geschieden
waarbij CO het voortouw neemt. Actie S.

e. Kabinet.
(1) Bundel bewindslieden: bijdragen van afdelingen zijn aangeleverd; eind week vier

bundel gereed. Actie : kabinet.
(2) Aanbieden stukken voor het DB. Kabinet zal voorstel doen aan DB over de wijze

waarop stukken aan het DB aangeboden dienen te worden. Actie kabinet.

6. Evenementenkalender
Bezoek SG en pSG. Inhoud briefing: algemene informatie over MIVD; knelpunten

\n en actuele zaken. Bijdragen voor de briefing aanleveren aan D.

7. Aktiepuntenlijst
067/01 Basisstudie ACIV: driemaandelijkse voortgangsrapportage aan DB.
076/01 26 februari presentatie aan DB.
007/02 "Grote" sportdag gaat niet door: sportcommissie vormen om kleinere
evenementen te organiseren.
036/02 Tapshop. mmp| praat D bij over ontwikkelingen LIO en Inmarsat.

8. Rondvraag.
a. P heeft begrepen dat er intern MIVD een korting is doorgevoerd op de post

kantoorbehoeften en het budget van Osint is gehalveerd. Besluitvorming terzake
heeft niet op directieniveau plaatsgevonden; wel is door B een inventarisatie in gang
gezet.

9. Sluiting.
Vergadering gesloten om 12.00 uur.

J
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MINISTERIE VAN DEFENSIE

Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
Directieberaad

Verslag Directieberaad van
5 februari 2003

*-••*) Aanwezig:
Directeur
Hoofd Productie
Wnd Hoofd Bedrijfsvoering
Hoofd Strategische Projecten
Secreatris

1. Opening
De vergadering wordt om 10.00 uur geopend.

2. Verslag vorige vergadering
Het verslag is vastgesteld.

2a. Naar aanleiding van het verslag
• Punt 4b: opleidingsplan: afdelingshoofden inventariseren de extra behoefte aan

-, personeel. Op basis hiervan wordt een integraal plan opgesteld dat ook aan PZCO
J wordt verstrekt. In beginsel worden geen functies meer geblokkeerd. De uitwerking van

de inventarisatie kan na studie van de resultaten, leiden tot een reorganisatie bij de
MIVD. MC en SG zullen hierover schriftelijk worden geïnformeerd. Actie kabinet.

• Punt 5b(1): KM heeft aangegeven MIVD-rapportages niet te zullen bewerken.
• Punt 5b(3): Actie m.b.t inventarisatie MOU's loopt. D en P gaan dit onderwerp

bespreken met KM.
• Punt 8a: Budget: Detailuitwerking wordt nog vastgesteld door DB.

3. Mededelingen voorzitter
a. Refereert aan CVIN-bijeenkomst, overleg met bewindslieden en SG en bezoek aan

detachement Oost. Over deze aangelegenheden heeft reeds schriftelijke
terugkoppeling plaatsgevonden en zijn actiepunten uitgezet.

b. Bezoek SG op 31 januarijl. Bezoek is prima verlopen. Actiepunten:
• SG heeft aangegeven de lokatie Eibergen bezoeken te willen bezoeken;

planning 24 april a.s.; vervoer regelen door kabinet.
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• SG wenst nader (mondeling) geïnformeerd worden over verwerving materieel met
name VI;

• informatie over het al dan niet instellen van veiligheidsonderzoeken naar
(adspirant) bewindslieden (nota is reeds toegezonden en retour met
dankzegging);

• regelmatig overleg met DMIVD te willen; afspraken en data reeds gemaakt, in
beginsel tweewekelijks.

NSO. Bezoek HAIVD stond in teken oprichting NSO. Inspecteur Rijksfinanciën heeft
er op geattendeerd dat het gereserveerde geld voor de NSO, in aankomende
voorjaarsnota dient té worden vastgelegd. MIVD en AIVD stellen gezamenlijk brief
terzake op voor minister van Financiën, ondertekening door betrokken ministers.
Verzoek AIVD om betrokken te worden bij boedelscheiding i.v.m. oprichting NSO (D
ingestemd) en gesproken over stand van zaken bouwvergunning Zoutkamp.
L/O. Overleg met politie over LlO/tapkamers; helder is geworden dat de oprichting
van de LIO nog in de kinderschoenen staat. Concrete zaken zijn niet aan de orde
geweest. MIVD volgt in dit dossier twee lijnen, t.w.: AlVD-lijn (2 manjaren) en lijn
LIO (realisatie niet voor medio 2004).

4. Beraden
a. Verslagen Productie van 22 en 29 januari

Geen opmerkingen.
b. Verslag Bedrijfsvoering van 23 en 30 januari

(1) Verslag 23 januari: geen opmerkingen.
(2) Verslag 30 januari:

• Punt 9: mobiele telefoonkosten: vast beleid is dat als sprake is van misbruik
(niet dienstlich gebruik), de kosten te verhalen op de betrokkene.

• Punt 10: UBM uitstroom: Alle aanvragen van MIVD-personeel in dat kader
aanmelden bij P&O. P&O stelt brief over dit onderwerp op t.b.v. MIVD-
personeel.

c. Overige beraden.
Geen bijzonderheden.

5. Lopende zaken
a. DMIVD

(1) Terugkoppeling gesprek D met Mindef, Stas en SG op 29-01. Ter kennisneming;
actiepunten uitgezet.

(2) Terugkoppeling CVIN van 240103: ter kennisneming. P merkt op dat in het kader
van het visiedocument terrorismebestrijding wellicht additionele claims
(personeel/materieel) kunnen worden ingebracht. Intern nadenken over eventuele
claims. KabdflUziet toe op status document m.a.w. vinger aan de pols voor
ruimte voor additionele claims.

(3) Terugkoppeling bezoek aan detachement Oost: ter kennisneming.
b. Productie.

(1) Factfinding missie is vertrokken.
(2) 7 februari wordt briefing gegeven voor journalisten die met minister meegaan naar

Manas.
(3) Werkrooster Battle Rythm. Voorstel is aan MC aangeboden. P&O informeert

betrokkenen schriftelijk over o.m. ingang rooster; 7 februari a.s. wordt het
betreffende personeel voorgelicht; Vz MC is daarbij aanwezig.

O



(4) Sessie KMA met afdelingshoofden is succesvol geweest. Vervolg, de
"Peelsessie", op 11 februari a.s. D is daarbij aanwezig.

(5) Behandeling kwartaalrapportages P en B door DB, met instemming van D
uitgesteld tot 19 februari a.s.

c. Bedrijfsvoering
(1) Toegangbeveiligingssysteem. Zal worden getest (simulatie).
(2) Bedrijfshulpverlening MIVD. Hoofd bedrijfshulpverlening komt binnenkort op

gesprek bij wnd B over het bedrijfshulpplan MIVD.
(3) APB 2004-2008. In overleg met Febco uitsteltijd tot 18 februari a.s. voor het

geven van een reactie.
d. Strategische Projecten

(1) Plan van aanpak VSI. DB ingestemd met plan van aanpak. Verdere aanpak is
het opstellen van de interne behoefte en dit medio 2003 aan te bieden aan
DS/SCP. ActieS.

e. Kabinet.
•-\) Bundel bewindslieden: wordt deze week afgerond en aangeboden aan
' bewindsleiden, SG en PSG. Actie: kabinet.

(2) RIV op 25-02 en CVIN 21-02. Staan beide in teken van Irak. Voorbereiding door
P.

(3) Overzicht periodieke rapportages en toekomstige agtendapunten. Ter
kennisneming. Wordt geactualiseerd.

6. Evenementenkalender
Geen bijzonderheden.

7. Aktiepuntenlijst
Geen bijzonderheden.

8. Rondvraag.
a. Ivoorkust (P). Evacuatie van burgers. Fransen zijn leading maar kunnen alleen eigen

burgers evacueren. Samenwerking Buza en Defensie (DCBC, MIVD) voor
voorbereiding (eventuele) evacuatie NL-burgers. Actie loopt.

b. Minister bezoekt Kaboel (P). MIVD is verzocht om in net kader bezoek minister
~ dreigingsscenario's voor Kaboel en omgeving te identificeren en oplossingen aan te

geven om aan deze dreigingen zoveel mogelijk het hoofd te kunnen bieden.
Actiepunt uitgezet.

c. CDS heeft gevraagd om dreigingsscenario's voor de situatie in Afghanistan die
kunnen leiden tot de noodzaak van een extractie-operatie. Van belang is daarbij het
tijdstip van noodzakelijke extractie en treffen van maatregelen voor feitelijke extractie.
Het initiatief van voorbereiding ligt bij het DCBC; t.a.v. de MIVD-bijdrage daaraan
wordt afgestemd met DCBC. Actie P.

d. Defensie en Buitenlandse Zaken zijn bezig met het opstellen van een draaiboek voor
de voorbereiding van de aflossing later dit jaar van GE/NL HQ-contingent in
Afghanistan.

e. TEC. Op 6 februari a.s. is overleg over invulling nieuwe stijl TEC en daaraan
gerelateerde organisatorische aangelegenheden. Vanwege hoge werkdruk kan
HBCI de vergadering niet bijwonen; kabinet zal deze vergadering bijwonen. Later
bezien waar deze taak in de organisatie moet worden belegd.



f. Vanuit Kaboel worden faxen, documenten via Internet door NL-militairen naar
Nederland verzonden waarin operationele, gerubriceerde of vertrouwelijke gegevens
voorkomen. P neemt hierover kontakt op met DCBC.

9. Sluiting.
Vergadering gesloten om 11.35 uur.



MINISTERIE VAN DEFENSIE

Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
Directieberaad

Verslag Directieberaad van
12 februari 2003

Aanwezig:
Directeur
Hoofd Productie
Wnd Hoofd Bedrijfsvoering
Hoofd Strategische Projecten
Secreatris

1. Opening
De vergadering wordt om 10.00 uur geopend.

1a. Het rapport over de haalbaarheid
toegelicht doonflHHlHflfc Besloten is

bij AVI is mondeling

P&O terzake informeren. Verdere actie P&O. Over de
voortgang van net project wordfin april a.s. aan het DB gerapporteerd.

2. Verslag vorige vergadering
Het verslag is vastgesteld.

2a. Naar aanleiding van het verslag
• Punt 2a, derde dot, 28 februari a.s. heeft D gesprek met PBDZ en SCO; daarnaast

wordt door Hoofd Ops/KM briefing gegeven over totale (bepaalde) operationele
spectrum en daaraan gerelateerde MoU-aspecten.

• Punt 3b, Bezoek SG: over het verzoek om een toelichting te geven op de verwerving
materieel VI, bereidt H AVI een notitie voor. Actie HAVI.

• Punt 3c: NSO: concept notitie ligt volgende week voor.
• Punt 5a(3): Terugkoppeling bezoek detachement Oost. D informeert detachement

Oost over de afhandeling op directieniveau van door hen opgebrachte punten.
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3.

Punt 5b(3) werkrooster Battle Rythm. Er is een probleem ontstaan m.b.t. het geplande
tijdstip waarop informatie van het IOCC beschikbaar komt voor de MIVD. Nu in de
praktijk blijkt dat de informatie niet op het geplande tijdstip wordt geleverd, lijkt het
werken volgens het nieuwe rooster niet of nauwelijks zinvol. Aan IOCC wordt gevraagd
naar het tijdstip waarop informatie aan MIVD zal worden aangeleverd. Als het tijdstip
niet wijzigt conform aanvankelijke planning, dan besluiten over het al dan niet
handhaven van het rooster.
Nader: nieuw werkrooster is met ingang van 14 februari jl. ingetrokken.
Punt 8f, LAN2000: op dit netwerk staat gedetailleerde informatie over de MIVD die als
gerubriceerd kan worden aangemerkt. Een veiligheidsmelding terzake is-op§est©ld.
Wnd B licht toe dat de betreffende informatie niet door de MIVD op het LAN is geplaatst
maar veelal door de Defensiestaf. Ook is vastgesteld datBJCES wordt gebruikt om
gerubriceerde informatie, in Zip-formaat, te verzenden. Omdat het gaat om een
inbreuk op de veiligheid, worden CDS en kmd'n hierover door MIVD op deze onveilige
situatie gewezen. Actie wnd B.

Mededelingen voorzitter
a. Heeft met^Éfcöesproken over internationale samenwerking VI, Irakj vingen.

4. Beraden
a. Verslag Productie van 5 februari

Geen opmerkingen.
b. Verslag Bedrijfsvoering van 6 februari

Geen opmerkingen.
Overige beraden.
Geen bijzonderheden.

c.

5. Lopende zaken
a. DMiVD

(1) RIV en CVIN. Tijdens de RIV van 25-02 a.s. geven de hoofden van de diensten
een briefing gegeven over Irak. Voorbereiding loopt. Het CVIN dient als
voorbereiding voor de RIV. Actie P.
Nader: CVIN van 21 februari a.s. gaat niet door.

(2) CDS heeft gevraagd om een dreigingsappreciatie voor het nationaal territorium
m.b.t. terroristische aanslagen (bijv Rotterdam). Actie HACIV; vrijdag, 14-02,
gereed.

(3) HriliJBip'Clingendael zou een publicatie hebben uitgebracht over NL Patriots in
Turkije. ÖSINT zoekt e.e.a. uit.

b. Productie.
(1) Commando-overdracht ISAF heeft plaats gevonden.
(2) Meidag op de Peel is succesvol geweest. Actiepunten zijn geadresseerd en

worden projectmatig aangepakt. Aan DB worden projecten ter goedkeuring
voorgelegd. Actie P.

(3) Behoefte is aan een strategische visie MIVD. Actie S.

O
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c. Bedrijfsvoering
(1) Uitwerking begroting. DB heeft voor zorgvuldige besluitvorming behoefte aan een

integraal overzicht. Vrijdag, 14/02 intern overleg terzake; dinsdag 18/02 integraal
overzicht gereed. Actie wnd B.

(2) CIOT is operationeel.
(3) Algemene Rekenkamer heeft zich gemeld. Nadere afspraken zullen worden

gemaakt over het verdere tijdpad van hun onderzoek. Actie wnd B.
(4) Bedrijfshulpverlening MIVD, Overleg geweest met Hoofd bedrijfshulpverlening. Er

is duidelijkheid over taakverdelingen. Gespreksverslag volgt. Actie wnd B.
(5) Toegangsregeling MIVD. Is opgesteld en wordt bekend gesteld.
(6) Mandateringsregelingen personeel worden aangepast door P&O en JZ.

d. Strategische Projecten
(1) J PP. Stuurgroep komt binnenkort bijeen. Focus op categorie 2 werkgroepen.
(2) flflHPoverleg. Concept MoU wordt besproken (door JZ bezien).

e. Kabinet.
(1) Géén bijzonderheden.

6. Evenementenkalender
Geen bijzonderheden.

7. Aktiepuntenlijst
Geen bijzonderheden.

8. Rondvraag.
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

9. Presentatie over opleidingsbehoefteplan door
Naar aanleiding van de presentatie zijn de volgende afsprakenénTaakt:
• Afstemmingsoverleg P&O en BOB/SAP over taakinvulling inzake opleidingen.
• Opstellen richtlijn over het voeren van functioneringsgesprekken.
• Opstellen aanwijzing DMIVD over reguleren "nice-to-do"-zaken: waarin aandacht voor

onder meer maximeren dienstreizen (need to do), maximeren bezoeken symposia,
criteria voor het volgen van niet direct functie gerelateerde opleidingen.

• Evaluatie mei 2004.

10. Sluiting.
Vergadering gesloten om 12.20 uur.
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f Defensie

MINISTERIE VAN DEFENSIE

Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
Directieberaad

Verslag Directieberaad van
19 februari 2003

Aanwezig:
Directeur
Wnd Hoofd Productie
Wnd Hoofd Bedrijfsvoering
Hoofd Strategische Projecten
Secreatris

1. Opening
De vergadering is om 10.00 uur geopend.

2. Verslag vorige vergadering
Punt 2a, LAN2000: BICES wijzigen in LAN2000.
Het verslag is vastgesteld.

2a. Naar aanleiding van het verslag

D « Punt 2a, laatste dot, LAN2000. Acties: wnd B bereidt in overleg met HACIV een
^ aanwijzing DMIVD terzake op; gerubriceerde informatie wordt van het LAN2000

verwijderd; brief aan CDS en kmd'n wordt opgesteld. Actie wnd B.
• Punt 5a(2) dreigingsappreciatie is aan CDS verstrekt.
• Punt 5a(3) OSINT heeft vermeende publicatie niet kunnen traceren.

3. Mededelingen voorzitter
a. NSO. Overleg bij AZ over de NSO. Besloten is om de minister van Financiën te

verzoeken (BZK en Defensie) om het aldaar geparkeerde geld (circa M€ 20) vrij te
geven voor besteding. PL heeft plan van aanpak gepresenteerd; amendementen
worden verwerkt in plan van aanpak. Het bijgestelde plan van aanpak wordt verstrekt
aan de MC. In de overlegvergadering van 20 maart a.s. is het onderwerp NSO
geagendeerd. PL/NSO geeft een toelichting.

b. Gesprek met SG. Kortheidshalve wordt verwezen naar de, bij dit verslag gevoegde,
terugkoppeling D. ,̂ _^

c. De functie van Coördinator l&V-diensten wordt na het vertrek van dhr^jjfH^door de
SG/AZ (HHtvervuld.
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4. Beraden
a. Verslag Productie van 5 februari

Geen opmerkingen.
b. Verslag Bedrijfsvoering van 6 februari

Vooronderzoek Rekenkamer. Rekenkamer heeft schriftelijke neerslag
bedrijfsprocessen MIVD bestudeerd en tevredenheid daarover uitgesproken.
Vervolgtraject: Gesprek HJZ met Rekenkamer over vervolgtraject vooronderzoek. Na
afronding vooronderzoek beslist de Rekenkamer of een (formeel) onderzoek bij MIVD
wordt ingesteld.

c. Overige beraden.
Generaalsberaad. Aan de orde geweest: het project Samson over de organisatie van
de topstructuur defensie w.o. belegging beleidsfunctie en besturingsconcept en de
verwachting op financieel gebied voor het komende jaar.

5. Lopende zaken
a. DMIVD

Geen.
b. Productie

Geen.
c. Bedrijfsvoering

(1) Jaarverslag defensie (algemeen deel). Telkens en ongestructureerd worden
vragen aan MIVD gesteld om een bijdrage te leveren aan het jaarverslag
defensie. Wnd B stelt voor om voortaan in het jaarverslag defensie zonodig te
verwijzen naar het jaarverslag MIVD. D stemt met deze lijn in.

(2) NSO. Voorgesteld is om een artikel over de NSO in Ingelicht te plaatsen. D stemt
in onder aantekening dat het algemeen van aard moet zijn en op hoofdlijnen en
eerst de MC terzake is geïnformeerd.

d. Strategische Projecten
(1}Jir./.jijJji/i'i'ji/H ""'î BMMK1 ' i ' ' / / ' ' L / Terkermisnaming.-._ ...-.---

ë. Kabinet
(1) Overzicht periodieke rapportages, enz. Besproken en wordt bijgesteld.

6. Evenementen kalender
Secr D maakt afspraak voor Kleine Staf.
Bezoek D aan SFOR in april/mei

7. Aktiepuntenlijst
D reikt geactualiseerde actiepuntenlijst uit die is besproken en verder geactualiseerd.

8. Rondvraag.
Er is geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

9. Sluiting.
Vergadering gesloten om 11.20 uur.

O



MINISTERIE VAN DEFENSIE

Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
Directieberaad IN; 1 7 MRT 2003

DOSSIERNR.: G>\VA.\g Directieberaad van

26 februari 2003

(D Aanwezig:
Directeur
Wnd Hoofd Productie
Wnd Hoofd Bedrijfsvoering
Secreatris

(O

1. Opening
De vergadering is om 10.00 uur geopend.

2. Verslag vorige vergadering
Het verslag is vastgesteld.

3. Mededelingen voorzitter _
a. De Stas bezoekt medio maart onder andere Turkije, Kaboel, Manas. Wnd P is

verzocht tijdig een dreigingsanalyse gereed te hebben. Actie wnd P.
b. Kleine Staf. Ter sprake werd gebracht de informatiebundel MIVD bestemd voor

bewindslieden. In dat kader stelde Stas vraag over nut en noodzaak VI. D kon ter
plekke unieke Vl-informatie presenteren. In het vervolg attent zijn op het selecteren
van unieke informatie en bewindslieden daarover informeren. Actie wnd P.

4. Beraden
a. Verslag Prod_uctj_e_van 19 februari

Punt 2, 8ste aandachtstreepje, SIM-kaarten, wordt deze week opgehelderd door wnd
B.

b. Verslag Bedrijfsvoering van 20 februari
Geen opmerkingen.

c. Overige beraden.
Geen bijzonderheden.



5. Lopende zaken
a. DMIVD

(1) Terugkoppeling Kleine Staf. Ter kennisneming; actiepunten uitgezet.
(2) Minister is voornemens MIVD medio april te bezoeken.

b. Productie
(1) Kwartaalrapportage 4de kwartaal 2002. D spreekt waardering uit over

rapportage. Commentaar D op rapportage gevoegd als bijlage bij dit verslag.
c. Bedrijfsvoering

(1) Kwartaalrapportage 4de kwartaal 2002. D spreekt waardering uit over
rapportage. Commentaar D op rapportage gevoegd als bijlage bij dit verslag.

(2) Beslispunten implementatie informatiebeveiligingsplan. DB heeft voorstellen
geaccordeerd m.u.v. beslispunt 3.5. lokatie Zoutkamp. Wnd B heldert dit punt
op. Actie wnd B.

d. Strategische Projecten
Geen,

e. Kabinet.
(1) Overzicht periodieke rapportages, enz. Ter kennisneming.

6. Evenementenkalender
Bezoek D, HSAP, HKAB aan SFOR van 19/23 mei.

7. Aktiepuntenlijst
005/02 communicatie partnerdiensten: onderwerp wijzigen in: het opzetten van een
communicatiecentrum.

8. Rondvraag.
Er is geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

9. Sluiting.
Vergadering gesloten om 11.30 uur.



MINISTERIE VAN DEFENSIE

Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
Directieberaad

Verslag Directieberaad van
5 maart 2003

Aanwezig:
Directeur
wnd Hoofd Productie
Hoofd Bedrijfsvoering
Secretaris

bij agendapunt LIO
bij agendapunt blauwdruk AVI

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet het nieuwe Hoofd Bedrijfsvoering, de
MMBfc- van harte welkom.

2. Verslag vorige vergadering
Ad 3: bezoeMBfc aan Turkije/Manas/Kabul gaat niet door.
Ad 4a (SIM-kaarten). Hierover is nog geen bericht ontvangen. B zal s.v.z. nagaan.
Ad 5c (Zoutkamp / beveiligingsplan). Nog geen uitsluitsel ontvangen. B zal s.v.z. nagaan.
Ad 6 (bezoek D aan SFOR). D wil niet langer dan 2 dagen in inzetgebied verblijven. Actie:

Het verslag van 26 februari wordt vastgesteld.

3. Mededelingen voorzitter
a. RIV. Aanwezig waren de Ministers van AZ, Jus en BZK. Defensie werd

vertegenwoordigd door de staatssecretaris, BZ werd vertegenwoordigd door de
DGPZ. De briefing door DMIVD werd goed ontvangen (MP en SG-Def zeer
tevreden).

b. Generaalsberaad. Gesproken is over de aanwijzing van P tot J2. PCDS zegt uit te
gaan van optie 3 (zoals omschreven in de studie WWHMk): dat betekent
budget- en functieneutraal. Vervolgstappen: DCBC zal nu moeten aangeven welke
producten men verlangt en hoe de J2 wordt ingebed in het JOC. Met optie 3 als
uitgangspunt zal MIVD voorlopig één accountmanager (Ikol) aanwijzen. Als DCBC
uitgebreidere behoefte aan producten / ondersteuning heeft, dienen er functies aan
MIVD te worden toegewezen. Dit laatste zal duidelijk gecommuniceerd moeten
worden aan het DCBC / DS.

c. Bilat met SG. Zie memo d.d. 5 maart 2003.



4. Beraden
a. Verslag Productie van 19 februari

Ad 4e (afluisteren GSM-en): B en wnd. P worden verzocht s.v.z. uit te zoeken.
b. Verslag Bedrijfsvoering van 20 februari

Actiepunt 06-05 (Aanwijzing gebruik LAN2000 extern) is nog niet aangeboden. Actie
B.

c. Overige beraden.
Geen bijzonderheden.

5. Lopende zaken
a. DMIVD

geen punten
b. Productie ^^^^^^

LIO. Projectleider ĴHHHHHHI geeft een toelichting op zijn memo van 27
februari (DIS 2003003672). Met "alle diensten... kunnen in de onderhandelingen
worden besproken" (punt 4b van het memo) wordt gedoeld op diensten als
veiligheidsonderzoeken, industrie-veiligheids-expertise en VHIBHV^ die door
de MIVD in de onderhandelingen kunnen worden aangeboden.
De formulering in 4d van het memo is bedoeld om met name tappen van internet uit
te sluiten (m.u.v. e-mail).

Het DB stemt in met de aanbevelingen van het intern memorandum.
Gesprek met ̂ f^ftl^ zal in het DB van 2 april worden voortgezet. Daartoe
dient eind maart een vervolg notitie te worden aangeleverd waarin enerzijds de
ontwikkelingen t.a.v. LIO worden beschreven en anderzijds wordt ingegaan op de
positie van de AIVD. actie P.

c. Bedrijfsvoering
Blauwdruk AVI. Steller van Blauwdruk geeft aan dat reden voor het ontwerpen van
de blauwdruk lag de geconstateerde grote omvang van aantal lastgevingen
enerzijds en de oprichting van de NSO anderzijds.
D spreekt zijn waardering uit voor het product en verzoekt alle leden DB om in het
volgende DB aan te geven of er nog behoefte is aan additionele informatie.

d. Strategische Projecten
Satellietwaarneming (DIS 2003003227).
S geeft een mondelinge toelichting op de conceptnotitie "behoefte aan
satellietwaarneming". Er vallen twee fasen te onderscheiden. De eerste fase betreft
een interne intensivering. Dat wil zeggen uitbreiding van IMINT met twee
formatieplaatsen (die afkomstig moeten zijn van de Klu) en eventueel kopen van
beelden. Budget € 2 min. _
Fase twee omvat de deelname aan 0HB (2006 en later).

Na overleg stemt het DB op hoofdlijnen in met het document. Getracht moet worden
nu alvast een voorstel te doen over het invullen van de behoefte (besteding € 2 min.).

3



Na verwerking van het commentaar uit de vergadering zal het document opnieuw
worden aangeboden voor DB van 26 maart. Daarna zal voorstel worden voorgelegd
aan ICOSCP

e. V Kabinet.
Geen punten

6. Evenementenkalender
Geen wijzigingen.

7, Actiepuntenlijst
005/02 communicatie partnerdiensten vervalt wegens nieuw punt 15/03.
037/02 blauwdruk AVI en Wiv is gereed en vervalt.
Voor wijzigingen in data: zie tekst.

-\. Rondvraag.
~' B kondigt aan t.z.t. een discussiestuk over planning en controle aan het DB aan te

bieden

D wil bij bezoek Minister aan MIVD op 16 april aandacht besteden aan Iran en NRBC
risico's, (betekent dat AAR voor reeds uitstaand verzoek langer de tijd krijgt.)

S zal, zodra nieuwe P in functie is, datum prikken voor terugkoppeling
middenmanagement cursus.

9. Sluiting.
Vergadering gesloten om 12.00 uur.

O



Defensie

MINISTERIE VAN DEFENSIE

Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
Directieberaad

Verslag Directieberaad van
19 maart 2003

Aanwezig:
Directeur
Wnd Hoofd Productie
Hoofd Bedrijfsvoering
Hoofd Strategische Projecten
Secretaris

Aanwezig bij agendapunt 5c(3)

1. Opening
De vergadering is om 09.00 uur geopend.

2. Verslag vorige vergadering

Het verslag is vastgesteld.

- ) 2a. Naar aanleiding van het verslag
Punt 2, ad3 : Bezoek Stas aan Manas/Kabul gaat niet door.
Punt 2, ad4a: SIM-kaart is aangeschaft maar functioneert niet vanwege een technisch

probleem. Actie B/HAIM.
Punt 2, ad5c: Actie B.
Punt 5c : Blauwdruk: compliment aan stellers. DB heeft geen behoefte aan additionele

informatie. Punt afgedaan.

3. Mededelingen voorzitter
a. Opvolging P. KM levert nieuwe P; deze maakt zijn opwachting op 21 maart a.s.
b. J2 enJOC. Besloten is de J2-functie in totaliteit, volledig in MIVD te incorporeren.

Lkol̂ BBBIverricht thans studie naar de belegging van deze functionaliteit, inclusief
opblaasconstructie, in de MIVD. Belegging dient personeel en financieel neutraal
(geen additionele kosten) te worden gerealiseerd. Tevens dient een
instellingsbeschikking en projectplan te worden opgesteld waarin ook de
organisatorische inbedding van het communicatiecentrum, is opgenomen.



Defensie

c. Organisatie-aanpassing. MC is schriftelijk geïnformeerd over het voornemen tot
herstel van "weeffouten" en kleine, noodzakelijke jMganisatorische aanpassingen,
resterend uit de reorganisatie. Inventarisatie ove/y'organisatorische aanpassingen
terzake wordt op 2 april a.s. in DB behandeld. Acti/B i.o.m. wnd P.
D benadrukt dat eerst de formele procedure (instemming DB en informeren MC) dient
te zijn afgerond alvorens toezeggingen mogen worden gedaan aan geschikte
kandidaten. Oriënterende gesprekken met geschikte kandidaten kunnen wel worden
gevoerd. Deze regel betreft niet het vullen van functies als gevolg van
intensiveringsmaatregelen terrorismebestrijding.

Wnd P meldt dat in verband fMHBkHHBHmPBHB een P'an van aanpak is
opgesteld over het versterken CITs. Dit plan van aanpak wordt nog formeel ter
goedkeuring aan D aangeboden. D zal MC op 20 maart a.s. terzake informeren.

d. Opleidingsplan. Sectie- en afdelingshoofden dienen in functioneringsgesprekken met
hun medewerkers het opleidingsaspect te bespreken met als oogmerk een
medewerker (beter) geschikt te maken voor functievervulling. P&O speelt hierin een

3 faciliterende rol.

4. Beraden
a. Verslag Productie van 5 maart

Punt 7b: volgt nog overleg met AIVD.
Punt 7d: TRIP: nota stand van zaken voor DB. Actie wnd P.

b. Verslag Productie 12 maart
Punt 2d: Arbo-onderzoek; Rapport RI&E is vrijwel afgerond; rapport wordt t.z.t. aan
DB aangeboden. Actie B.
Punt 5d: anti-militarisme; wnd P gaat na of brief aan ministers (Defensie/BZK) nog
noodzakelijk is.

c. Verslag Bedrijfsvoering van 6 maart
Punt 9: externe contractanten: behoefte aan verlenging contractanten wordt op 21
maart a.s. bij D besproken.

d. Verslag Bedrijfsvoering van 13 maart
Punt 3.2.: verlaging Imint-budget: B stelt aantekening terzake op voor DB. Actie B.

. 5. Lopende zaken
J a. DMIVD

b. Productie
(1) Tussenrapportage Clearances/vertrouwensfuncties. Voor kennisgeving

aangenomen. Plan van aanpak implementatie en concept aanbiedingsbrief voor
krijgsmachtdelen op 9 april a.s. ter goedkeuring in DB. Rekening houden met
consequenties overdracht functionaliteit aan krijgsmachtdelen zoals overhevelen
functies en budgetten. Afstemming wnd P met B.

c. Bedrijfsvoering
(1) Strategie MIVD realisatie NSO. D spreekt waardering uit over document. Wnd P

geeft een toelichting op enkele inhoudelijke punten van het IM.
Besluitvorming DB:
• Uitgangspunt voor de realisatie NSO is de brief van de coördinator hierover.
• Noodzaak tot een integrale benadering van dit dossier (strategiebepaling,

beleid en sturing).



) Defensie

• Ingestemd is met punt 22 IM: oprichten injMne projectgroep MIVD/NSO
onder leiding B. B doet voorstel over samenstelling interne projectgroep.
Bespreking in DB op 26 maart a.s.

• Ingestemd is met punten 21 en 23 IM.
Vrijdag, 21 maart, nader intern overleg over oprichting NSO.

(2) GSM-beleid. DB heeft ingestemd met aanbevelingen IM m.u.v. het gestelde over
het gebruik van een GSM-verklikker. Voorts dienen functionarissen te worden
geïdentificeerd die functioneel moeten worden vrijgesteld van het GSM-verbod.
Afdelingshoofden verstrekken opgave aan B. B/HBVO stelt, met inachtneming
besluit DB, instructie GSM-verbod op. Actie B/HBVO.

(3) Evaluatie Wiv 2002. HJZ en HSAP hebben l M mondeling in DB toegelicht. DB
heeft ingestemd met aanbevelingen IM. T.a.v. aanbeveling 10 is besloten dat de
periodieke evaluatie onder verantwoordelijkheid van HJZ wordt uitgevoerd. Over
de geconstateerde tekortkomingen/knelpunten is het volgende besloten:

• Rol IBF: in april wordt een workshop georganiseerd waaraan o.a. teamleiders
_,.~ en afdelingshoofden deelnemen. De heer̂ BB wordt als extern adviseur bij
J het onderwerp betrokken. Actie HSAP.

• Functioneren lastgevingsdatabase: ingestemd met voorstel.
• Uitwisseling gegevens bilats: HJZ stelt nieuwsflits terzake op voor MIVD-

personeel.
• Goedkeuringstraject lastgevingen: problematiek is bekend; actie als nieuwe

minister is aangetreden.
• Justitiële contacten: HJZ stelt nieuwsflits terzake op voor MIVD-personeel.
• MOU's: bilateraal overleg B en HJZ (format en procedure). Voorstel op 14 mei

in DB.
(4) Belegging gebouw 32. Behandeling uitgesteld tot volgend DB.

d. Strategische Projecten
(1) Samenwerking Benelux. Ter kennisneming.

e. Kabinet.
(1) Overzicht periodieke rapportages, enz. Ter kennisneming.

6. Evenementenkalender
Geen bijzonderheden.

7. Aktiepuntenlijst
012/03 LAN200, informatiebeveiliging: afgedaan.
015/03 Comcen. Afgevoerd, wordt meegenomen bij integrale planstudie J2.

8. Rondvraag.
a. Uitzendingen. B gaat na of kosten van uitzendingen ten laste komen van HGIS-

budget.
b. Mediacentrum. Op verzoek van B wordt bij Productie de behoefte geïnventariseerd

over het handhaven van het mediacentrum. Na deze inventarisatie besluit het DB
over de toekomst van het mediacentrum. Actie P en B.

c. Telefoonnummers MIVD-medewerkers. B vraagt of er belemmeringen zijn voor het
publiceren van telefoonnummers van MIVD-personeel in openbare telefoonboeken/-
lijsten. In beginsel is daartegen geen bezwaar m.u.v. een aantal operationele
functionarissen. Wnd P inventariseert en informeert B.

d. Differentiatie in beloning (zoals cadeaubonnen, kerstpakketten). B stelt aantekening
terzake op voor DB. Daarna bekend stellen aan MC.

O



Defensie

9. Sluiting.
Vergadering gesloten om 11.20 uur.

O

O

o



Defensie

MINISTERIE VAN DEFENSIE

Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
Directieberaad

Verslag Directieberaad van
26 maart 2003

Aanwezig:
Directeur
Wnd Hoofd Productie
Hoofd Bedrijfsvoering
Hoofd Strategische Projecten
Secretaris

Aanwezig bij agendapunt 5b(1)
5b(2)

1. Opening i
De vergadering is om 10.00 uur geopend.

2. Verslag vorige vergadering
Het verslag is vastgesteld.
B reikt discussiestuk uit over denktank NSO. Geagendeerd voor het DB van 2 april a.s.

2a. Naar aanleiding van het verslag
• Punt 3b : voortgang: P-CDS heeft besluit over belegging J2 (bij MIVD) nog niet

teruggekoppeld op DCBC. Volgende week ligt het huisvestingsonderwerp JOC voor
besluitvorming voor in het SG/DG-beraad. Studie-1QjjjjjfJL op 9 april a.s. ter
behandeling in DB.

• Punt 4b : D heeft onderwerp anti-militarisme besproken met PHAIVD. In het kader van
onderzoek naar vooral links extremistische activiteiten wordt ook onderzoek verricht naar
anti-militarisme.

• Punt 4d : Aantekening B over Imint-budget is voor DB van 2 april a.s. geagendeerd.
• Punt 8 : Uitzendingen ten laste van HGIS-budget: wordt uitgezocht door B. Actie B.
• Crypto-GSM. Vastgesteld is dat het niet functioneren van de GSM terug te voeren is op

een oplossing. Actie B.
• Beveiliging lokatie Zoutkamp: in de huidige situatie kan worden volstaan met het huidige

beveiligingssysteem. Bij uitbreiding van Zoutkamp wordt de beveiligingssituatie opnieuw
bezien.



3. Mededelingen voorzitter
a. Irak. Afgelopen week heeft de MIVD briefings gegeven voor het PB en MP + aantal

bewindslieden.
b. MC. Op 21 maart jl. heeft een eerste overlegvergadering met nieuwe MC

plaatsgevonden. Constructieve vergadering.
c. /VSO. In kader NSO is met HAIVD gesproken over Zoutkamp. Zoutkamp wordt

voorlopig uitgezonderd van de NSO-discussie totdat een volledige
boedelinventarisatie is opgesteld. Deze is over circa drie weken gereed. Daarna kan
in beginsel het projectplan NSO worden ondertekend.

d. Benoeming Hoofd Productie. KTZ tflHHBHl wordt de nieuwe P. Hij start op 7 april
met inwerkperiode en treedt op 1mei a.s. formeel aan als P. D zal dit via Intranet aan
MIVD-personeel bekend maken.

4. Beraden
a. Verslag Productie van 12 maart

Punt 2b, cryptotelefoons : eerst behoefte vaststellen daarna verdere actie.
b. Verslag Bedrijfsvoering 1 3 maart ,

Geen opmerkingen. "••.,*• ttfc
< '

5. Lopende zaken ^ "
a. DMIVD
b. Productie __ .....

(1) Voortgangsrapportage Checkmark. Toelichting door Lkol̂ HHpMP Vastgesteld
is dat onderhoud aan het ondersteunende systeem CRISP prioriteit heeft omdat
een aantal andere functionaliteiten afhankelijk is van de doorontwikkeling van dit
systeem. De (snelle)%alisatie van intïTrfaces met de personeelssystemen van de
krijgsmachtdelen is een voorwaarde voor het afstoten van bepaalde taken (RvF,
clearances) aan de krijgsmachtdelen.
Bij BPV/ACIV is, vooruitlopend op de formele aanpassing van dit organisatiedeel,
een werkorganisatie ingesteld. Deze organisatorische aanpassing wordt
meegenomen in de integrale organisatie-aanpassing (herstel weeffouten).
Besloten is om de punten 22 (e-mail verbinding) en 29 (opleiding veldwerkers)

x van de voortgangsrapportage te schrappen. 18 juni a.s. volgende
voortgangsrapportage in DB.

(2) Uitzendingen en MIVD-bijdragen. Toelichting door KLTZ <••», Doel is om te
komen tot organisatorische verbeteringen op het gebied van
voorbereiding/coördinatie uitzendingen t.b.v. uit te zenden personeel en het
beleggen van taken en taakverdeling (loket-functie/centraal aanspreekpunt). De
werkgroep komt, met inachtneming van d£ aanwijzingen DB terzake, met
voorstellen op de deelterreinen personeel (rechtspositionele-aspecten worden
uitgezocht door B), materieel en operaties.

Naar aanleiding van de discussie over dit onderwerp is vastgesteld dat sprake is
van twee, los van elkaar staande, projecten. Ten eerste het project belegging
J2-functionaliteit in de MIVD; projectleider Lkol ̂ HB* Ten tweede onderhavig
project uitzendingen dat er op gericht is aan te geven op welke wijze MIVD-
personeel maximaal op uitzending kan worden voorbereid.

c. Bedrijfsvoering



Integraal financieel overzicht. B geeft toelichting op het overzicht. 11 juni a.s. wordt
een bijgesteld financieel overzicht gepresenteerd aan het DB. Voortaan wordt het
overzicht per kwartaal aan het DB aangeboden.

d. Strategische Projecten
IM Satellietwaarneming. DB heeft ingestemd met de aanbevelingen. Het plan van
aanpak wordt voor goedkeuring aan CDS voorgelegd. Actie S.

e. Kabinet,
Overzicht periodieke rapportages, enz. Ter kennisneming.

6. Evenementenkalender
Geen bijzonderheden.

7. Aktiepuntenlijst
Geen bijzonderheden.

8. Rondvraag.
a. Vacatures. B meldt dat PSG inzicht heeft gevraagd in de vacatures bij de MIVD.

Week 15 dient de informatie te worden aangeleverd. Actie B.

9. Sluiting.
Vergadering gesloten om 12.00 uur.


