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MINISTERIE VAN DEFENSIE
Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
Directieberaad

Verslag Directieberaad van
1 oktober 2003

Aanwezig:
Directeur
Hoofd Productie
Hoofd Bedrijfsvoering
Hoofd Strategische Projecten
Secretaris

1. Opening
De vergadering vangt om 10.00 uur aan.

2. Verslag vorige vergadering
Het verslag van 24 september is ongewijzigd vastgesteld.

2a. Naar aanleiding van het verslag

Punt 5c(3), spelregels rond werkorganisaties, routing nota via P, B en Kabinet. In dit
verband heeft D in de MC gemeld dat de MIVD zich zal inspannen om in het licht van
de reorganisatie medewerkers zoveel mogelijk binnen de MIVD te accommoderen.
Maar heeft tevens benadrukt dat niet kan worden uitgesloten dat een aantal
medewerkers overtollig raakt en derhalve de MIVD zal verlaten.

3. Mededelingen voorzitter
a. Overlegvergadering met MC. Goed en constructief overleg geweest.

Onderwerpen als herstel weeffouten, werkorganisatie J2, audits en commissie
van toezicht zijn aan de orde geweest.

b. Vz heeft 25 september een vijftigtal medewerkers de Landmachtmedaille
uitgereikt. Werd goed gewaardeerd.

c. Op 1 oktober heeft D overleg met de minister over

4. Beraden
a. Verslag Productie:



(1 ) Punt 4: account manager voor AIVD is HBRB.
(2) Punt 12c: Vl-gerelateerde denktank: taak voor projectleider NSO.
(3) Punt 12e: besloten is dat S de vergaderingen DHOD blijft bijwonen.

b. Verslag Bedrijfsvoering: sancties t.a.v. verkeersboetes; bilatP en B.

5. Lopende zaken
a. DIvUVD

(1) Toprapportage. De kwartaalrapportages productie en bedrijfsvoering zijn
beSprökën. T.a.v. de produótiérappórtage is besloten dat over de ËVO-

«de MIVD het voortouw neemt. S brengt dit onderwerp op in het
verleg. T.a.v. de bedrijfsvoeringrapportage is het ziekteverzuim

nader besproken. Achmea zal over de procedures rond ziekteverzuim een
folder ontwerpen. Daarnaast wordt intern MIVD een zogeheten SMT-
overleg tot stand gebracht waarin vooral 'zware' ziektegevallen worde
besproken. Over de registratie van beeldmateriaal stelt B een notitie vóór
het DB op. Volgend DB wordt de toprapportage besproken.

b. Productie
(1) Aantekening herstart projectgroep tapshop. DB heeft ingestemd met het
voorstel tot herstart van de projectgroep.

c. Bedrijfsvoering
(1) HP&O heeft een briefing gegeven over het functionerings- en

beoordelingssysteem.
d. Strategische Projecten.

(1) Sfrateg/scne visie. Opzet en vorm is door het DB geaccordeerd. Het DB
heeft aanwijzingen gegeven voor aanpassing van de strategische visie.
De aangepaste strategische visie wordt op 22 oktober a.s opnieuw door
het DB besproken.

e. Kabinet
Overzicht periodieke rapportages; geen bijzonderheden.

6. Evenementenkalender
Besproken.

7. Actiepuntenlijst
Geen opmerkingen.

8. Rondvraag.
P is aanwezig geweest bij het Generaalsberaad en licht de onderwerpen die in
het beraad zijn besproken, toe. De minister heeft het resultaat van de ASE-
sessie goedgekeurd en wordt vervolgens in het PB besproken.

9. Sluiting.
Vergadering om 12.00 uur gesloten.
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Defensie

ARCHIEF

MINISTERIE VAN DEFENSIE
Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
Directieberaad

Verslag Directieberaad van
8 oktober 2003

Aanwezig:
Directeur
Wnd. Hoofd Productie
Hoofd Bedrijfsvoering
Hoofd Strategische Projecten
Projectleider NSO
HBAO
Secretaris

1. Opening
De vergadering begint om 9.30 uur.

2. Verslag vorige vergadering
Het verslag van 24 september is ongewijzigd vastgesteld.

2a. Naar aanleiding van het verslag

Punt 4b, sancties verkeersboetes: lijst met verkeersovertreders moet worden
doorgestuurd naar P. P en B zullen na overleg notoire overtreders ter
verantwoording roepen. Een en ander dient bekend te worden gesteld onder het
personeel. Medio volgend jaar zal een defensiebrede verhaalsregeling worden
ingevoerd.

3. Mededelingen voorzitter
a. Er is overleg geweest met Rijksarchivaris en AIVD over selectielijst.

Belangrijkste onderwerp was het vernietigen van archiefmateriaal dat
betrekking heeft op bronnen. Verwachte uitkomst: dergelijk archiefmateriaal
zal voor bijzonder lange tijd aan de openbaarheid worden onttrokken,
vernietiging is echter niet zonder meer mogelijk.

b. ASE-sessie (nieuw besturingsmodel ministerie) is afgerond. Brengt geen
wijzigingen voor positie MIVD met zich mee.



bezoek aan MIVD gebracht.
Uitwisseling van gegevens zal

Het hoofd van de 4MMI dienst heeft
Afgesproken is samen te werken t.a.v.̂ fl
plaats vinden via BICES.
In het generaalsberaad js gevraagd om medewerking van de MIVD bij een
studie van de KLu en de Defensiestaf naar de effectiviteit van bewapende
helikopters (in Kosovo en Irak).

4. Beraden
Verslag Productie:
Punt g: inleveren dienstauto's en GSMs: voortgang
Verslag Bedrijfsvoering: geen opmerkingen.

te stagneren. Actie: B en P.

5. Lopende zaken
• PMIVD
Toprapportage. De toprapportage wordt goedgekeurd met inachtneming van een
aantal kleine wijzigingen (in § 1.1. vervalt tussenzin:..vooralsnog ontbreekt een
bijlage met verdiepingsslag.., bijlage B wordt aangevuld met een verklaring van de
nummers).

* Productie _
Pilot project - LSO f̂lB (memo DIS2003017053).
Na een uitvoerige gedachtewisseling over nut en noodzaak van liaisons bij
verschillende instanties, komt het DB tot de volgende conclusies:
Het lijkt niet haalbaar om bij internationale organsiaties/staven (of NGO's) MIVD-
medewerkers 4||mH| boven de sterkte te plaatsen. We moeten daarom
proberen meergeDruiKte maken van reeds gedetacheerd Nederlands
Defensiepersoneel bij deze instanties.
Ten aanzien van de plaatsing van MIVD personeel bij
wordt geconstateerd dat daarmee overwegend goede ervaringen bestaan maar dat
de aansturing kan worden verbeterd. _
Het DB besluit akkoord te gaan met het pilotproject LSO flHHJ^HHI Het
project kan verder worden uitgewerkt en een plan van aanpak kan worden opgesteld.
Actie P.

(projectleider) wordt de
de huisvesting besproken. Een aantal

• Bedrijfsvoering
Aan de hand van een overzicht van j
voorlopige stand van zaken met betrekking"
conclusies worden getrokken:
a. jn principe moet de hele MIVD in gebouw 32 worden gehuisvest
b. de afdelingen hebben nog een week de tijd om behoeften bij de projectleider in te

dienen. Daarna sluit de termijn.
c. als de projectleider twijfelt aan de opgaven van de afdelingen kan dit gecheckt

worden bij B en neemt uiteindelijk de directie een beslissing.



d. Indien er, ondanks alles, er een ruimtetekort ontstaat, kan het det. West (tijdelijk)
worden uitgeplaatst naar Amsterdam

e. Projectleider kan voor het vinden van huisvesting het aantal rookruimten
terugbrengen, gebruik maken van flex-plekken en anticiperen op de resultaten
van de operatie weeffouten.

De projectleider zal medio november met een nieuw huisvestingsvoorstel komen.

• Strategische Projecten.
Geen onderwerpen.

• Kabinet
Overzicht periodieke rapportages; geen bijzonderheden.

6. Evenementenkalender
Besproken.

7. Actiepuntenlijst
Geen opmerkingen.

8. Rondvraag.
B meldt dat hij in overleg is met de PSG over de uitstroombevorderende maatregelen
voor burgers. Gebruik maken van deze mogelijkheid mag niet resulteren in het
opheffen van de functies bij de MIVD. Overigens heeft de MIVD wel een taakstelling
om het aantal formatieplaatsen in 2006 met 20 te hebben gereduceerd.
B meldt dat in het IDP een paragraaf is opgenomen over veiligheid. De MIVD is niet
bij de opstelling betrokken geweest.

PNSO wil graag een keer jn DB een presentatie geven over stand van zaken
oprichting NSO.
Afgesproken wordt dat wekelijks op vrijdagochtend rond 11.00 uur de

•
hoofdpersonen in het project NSO bijeenkomen vooroverleg.

_—*. O
•;'~) D meldt dat hij HBRB zal vragen de^m^defat een keer uit te nodigen.

Samenwerking zou wellicht mogelijk zijn t.a.v. het onderwerpf

9. Sluiting.
Vergadering om 12.00 uur gesloten.
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MINISTERIE VAN DEFENSIE
Militaire Inlichtingen-en Veiligheidsdienst
Directieberaad

Verslag Directieberaad van
22 oktober 2003

Aanwezig;
Directeur
Wnd. Hoofd Productie
Hoofd Bedrijfsvoering
Hoofd Strategische Projecten
Projectleider NSO
Secretaris

1. Opening
De vergadering vangt om 9.30 uur aan.

2. Verslag vorige vergadering
Het verslag van 8 oktober js ongewijzigd vastgesteld.

2a. Naar aanleiding van het verslag
• Punt 4: inleveren dienstauto's en GSM's , actie ligt primair bij P. D stelt vast dat er

niet of nauwelijks vooruitgang is geboekt en derhalve de gewenste eindsituatie
niet is bereikt. Verzoekt om spoedige afronding.

• Punt 5: project LSO 4HH datum gereedheid project wordt nog door HAHM
doorgegeven.

• Punt 8: taakstelling reductie formatie met 20 vte'n. Deze taakstellende reductie
dient op 01-01-2006 te zijn gerealiseerd. B inventariseert de omvang van in- en
extensiveringen in relatie tot consequenties voor de omvang van de
formatiespecificatie. Deze inventarisatie wordt op 28 januari 2004 aan het DB
voorgelegd.

3. Mededelingen voorzitter
a. Bezoek aan DRM. Het bezoekverslag is besproken,

uitkomsten van het bezoek bilateraal met HAAR.
b. Verslag NIB-bijeenkomst. S licht het verslag toe.

D bespreekt de



NSC. NI bijdrage aan de totstandkoming van het<
fÊÊ^jjjfff^ zal worden afgestemd met AIVO. Interne belegging bij
AAR en ACIV waarbij AAR het voortouw heeft. E.e.a. in nauwe
samenwerking met S.

vraagstuk over de financiering en de consequenties daarvan
v a n / v o r d t bilateraal besproken met D, S en AIM (de Oude). Actie
S. "̂"•̂

• BOG. De BOG heeft aangegeven in de toekomst niet-NAVO landen
(beperkt) aan te willen sluiten op BICES. Hierover wordt een MOL)
opgesteld.

• S stelt een uitgebreider verslag van de NIB bijeenkomst op voor de
ministèren CDS. _ ^^^^

c. Bezoeken D in 2004/2005. In januari bezoek aan WHB 4MB
overleg, op directeurs- en medewerkersniveau 1 x oer iaar onderwerp vooral
opleidingen. In 2004/2005 bezoek aan{

__ Afgesproken is dat onderzocht wordt op welke wijze
samenwerking op het gebied van transnationale aangelegenheden met
aanwezige landen kan worden geïntensiveerd. Voor de bijeenkomt in 2004 in

^HP ẑijn afspraken gemaakt over de bijdragen die landen zullen leveren. NL
heeft in dat kader op zich genomen een checklist op te stellen over de
samenwerking tussen landen met betrekking tot (gezamenlijke) uitvoering van
vredesoperaties. Ook wordt een inventarisatie doorlanden gehouden over
opleidingen op het gebied van counter-terrorism. 4fl̂  coördineert. Er komt
een meer gedetailleerd verslag van de bijeenkomst. Actie P (HACIV).

4. Beraden
a. Verslag Productie van 1 oktober: geen opmerkingen
b. Verslag bedrijfsvoering van 9 oktober: (rapportages) over alle projecten wordt

geïntegreerd in de planning&control cyclus van bedrijfsvoering; 17 december
ligt een eerste geïntegreerde voortgangsrapportage in het DB voor.

c. Verslag bedrijfsvoering van 16 oktober: geen opmerkingen.

5. NSO
Projectleider NSO geeft een toelichting op de stand van zaken. De projectstructuur is
ingevuld; een eerste projectbeschrijving wordt aan D en B voorgelegd. De
bezwaartermijn in Zoutkamp tegen de bouwvergunning is gesloten. Naar verluidt zijn
18 bezwaarschriften ingediend. De PL geeft op 5 november een presentatie over de
stand zaken van het project oprichting NSO aan het DB.

6. Lopende zaken
a. DMIVD

• Bezoekverslagen :ijn besproken bij mededelingen voorzitter.

Productie



• Checkmark: CJD naslagfaciliteit: uitgesteld tot 29 oktober.

c. Bedrijfsvoering
• Prognose budgetrealisatie; mondeling toegelicht door HBPFB. Essentieel

stand van zaken projecten inventariseren met het oogmerk op realisatie dit
jaar. Dit agendapunt is voor het DB van 19 november opnieuw
geagendeerd.

• Evaluatie Wiv. Het DB heeft ingestemd met de aanbevelingen van deze
derde evaluatie met inachtneming van het volgende. Werkgroep
procedure opvragen abonneegegevens o.l.v. HJZ. Opstellen werkinstructie
voor onderhoudsorganisatie o.l.v. HJZ. Naast de aanbeveling wordt over
de consequenties voor de wettelijke meldingsplicht aan Commissie van
Toezicht wordt met prioriteit gewerkt. HJZ neemt daartoe contact op met
de Commissie. Afgesproken is dat indien een verzoek om toestemming
voor een bijzondere bevoegdheid langer dan 10 dagen is vertraagd, HJZ
de directeur daarover informeert. Volgende evaluatie Wiv medio 2004.
Ook is een evaluatie van de Wvo in 2004 voorzien.

d. Strategische Projecten.
• Strategische visie. De visie wordt intern defensie voor commentaar

aangeboden aan DS/PL, DS/CZ, SG, BA, DAB en kmd'n. S biedt de visie
aan; reactietermijn 1 december a.s. Resultaat strategische visie wordt t.z.t.
i n een zogeheten 'heidag' van productie besproken.

e. Kabinet
• Overzicht periodieke rapportages; geen bijzonderheden.

7. Evenementenkalender
Geen bijzonderheden.

8. Rondvraag.

a. Wnd P meldt dat in het kader van het herstel weeffouten project de aanpak
van de subwerkgroep DIV heeft geleid tot een zekere onrust bij het
betreffende personeel. B zal hieraan aandacht besteden.

b. B meldt de nieuwe procedure over de kerstpakketten; via internet kan begin
november een keuzepakket worden samengesteld. De directeur zal op medio
december de gebruikelijke kerstboodschap verspreiden.

c. N.a.v. een artikel(tje) in Nieuwe Revue over de MIVD waarin een MIVD bron
wordt geciteerd, merkt D op dat geen contacten met de pers mogen worden
aangegaan door MIVD'ers. Altijd verwijzen naar DV. BCOM stelt hierover een
Nieuwsflits op.

9. Sluiting. Vergadering is om 11.40 uur gesloten..



MINISTERIE VAN DEFENSIE
Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
Directieberaad

Verslag Directieberaad van
29 oktober 2003

Aanwezig:
Directeur
Hoofd Productie
Hoofd Bedrijfsvoering
Hoofd Strategische Projecten
Projectleider NSO
Secretaris

1. Opening
De vergadering vangt om 9.30 uur aan. Het DB van 12 november wordt verschoven
naar 13 november, aanvang 10.00 uur. Het DB van 19 november gaat niet door. De
actiepunten zijn verschoven naar 26 november. Nader: DB 12 november gaat door.

2. Verslag vorige vergadering
Het verslag van 22 oktober is ongewijzigd vastgesteld.

3. Mededelingen voorzitter
a. Verslag flUBHÜI Het verslag js ter kennisneming aangeboden. D

hecht eraan waardering uit te spreken voor de uitstekende inhoudelijke
voorbereiding van AC l V-medewerkers voor het bezoek.

b. Bezoekverslag Seedorf/Apeldoom. Het verslag js ter kennisneming aange-
boden. Bespreking van de actiepunten geschiedt trilateraal tussen D, P en
HACIV.

c. Bezoek van de Commissie van Toezicht (CvT). Uitstekend bezoek geweest.
Inleiders hebben het voortreffelijk gedaan. De Commissie is voornemens de
MIVD nogmaals te bezoeken om over bepaalde onderwerpen meer specifiek
te worden geïnformeerd. Ook had de Commissie interesse het verbindings-
centrum Eibergen te bezoeken. Nadere afspraken daarover worden nog
gemaakt.

d. Bezoek Hare Majesteit aan defensie. P heeft de briefing in het DCBC
bijgewoond. D is bij het gesprek bij de minister aanwezig geweest.



4. Beraden
a. Verslag Productie van: niet gehouden op 22oktober
b. Verslag bedrijfsvoering van 23 oktober: geen bijzonderheden.

5. NSO
Projectleider NSO brieft op 5 november het DB over de stand van zaken NSO. A.s.
vrijdag (31/10) verwacht PL instemming te bereiken over het projectplan en de
projectstructuur. De hoofden van de diensten zullen deze documenten formeel
ondertekenen. T.a.v. materieelprojecten wordt een overzicht opgesteld waarvan ook
de materieelprojecten van de AIVD deel uitmaken. PL vraagt aandacht voor het
faciliteren van het project NSO i.c. de totstandkoming van een projectbureau. Over
de huisvesting van het projectbureau wordt in week 44 door B helderheid verschaft.

s 6. Lopende zaken
J"' a. DMIVD

• Conditieproef KL. N.a.v. een deelnameoverzicht MIVD'ers aan de
conditieproef stelt het DB vast dat het afleggen van de conditieproef KL-
militairen primair een individuele verantwoordelijkheid is. Wel gaat B na of
hierbij ondersteuning door APO kan worden geleverd. D zal met PBLS
spreken over het KL-beleid terzake.

• Groene Dagen (GD). De MIVD is verplicht de zogeheten GD te
organiseren. Actie: APO gaat onderzoeken of deelname aan GD een
(rechtspositionele) verplichting is; MIVD functies identificeren waaraan
uitzending verbonden is; het betreffende personeel aanwijzen voor
deelname aan de GD en tenslotte het proces monitoren.

JL Producti
• Checkmark: CJD naslagfaciliteit. HBPV heeft toelichting gegeven. DB

heeft ingestemd met het vooralsnog handhaven van de schriftelijke naslag
CJD totdat het archief van BPV volledig is gedigitaliseerd. Het nadeel
hiervan is dat deze werkwijze wat arbeidsintensiever is.

V" • Speerpunten productie. Bespreking uitgesteld tot het DB van 5 november
J a.s.

Betrouwbaarheidstoets informanten/agenten. Door DB geaccordeerd.
c. Bedrijfsvoering

• Sporten voor burgers. DB heeft ingestemd met de aantekening. B gaat nog
na of bureau/afdelingshoofden als geduid in de aantekening als 'zij die
bevoegd zijn verlof goed te keuren' kunnen worden aangemerkt als
bevoegd gezag.

• Aanwijzing DMIVD m.b.t. MIVD-speld. Door DB geaccordeerd. Door zorg
Kab wordt aanwijzing gepubliceerd op Intranet.

• Kerstpakketten. HFZ heeft een toelichting gegeven op de wijze van
verstrekking van kerstpakketten. De procedure van verwerven wordt via
een nieuwsflits bekend gesteld.



• Differentiatie in betoning. Over punt 13, voorstel APO, is vastgesteld dat
het voorstel voor de verdeling van het budget in 60/40 niet verplicht js. Het
gebruik van een eigen systematiek is toegestaan. (Hoofd)afdelingshoofden
zijn daarnaast bevoegd zonder voorafgaande toestemming van de
directeur difbel met P&O af te handelen. Geschenkbonnen worden niet
aangeschaft wegens fiscalisering en de buitenproportionele administratieve
last. D wenst achteraf geïnformeerd te worden (overzicht) over de
besteding difbel 2003.

d. Strategische Projecten.
• Geen lopende zaken voor melding aan DB.

e. Kabingt
Overzicht periodieke rapportages; geen bijzonderheden.

7. Evenementenkalender
-••v ^ Aantal wijzigingen aangebracht.

8. Rondvraag.
a. P meldt zijn bezoek aan deÉB Een verslag volgt t.z.t.

9. Sluiting. Vergadering is om 11.40 uur gesloten.
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MINISTERIE VAN DEFENSIE
Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
Directieberaad

Verslag Directieberaad van
5 november 2003

Aanwezig:
Directeur
Hoofd Productie
Hoofd Bedrijfsvoering
Hoofd Strategische Projecten
Projectleider NSO
Secretaris

1. Opening
De vergadering vangt om 9.30 uur aan.

2. Verslag vorige vergadering
Het verslag van 29 oktober is ongewijzigd vastgesteld.

3. Mededelingen voorzitter
a. Beleid MIVD. Naast de uitvoering van de wettelijke taken wordt door derden

veelal verondersteld dat de MIVD zich ook beweegt op gebieden als
opleidingsbeleid, l&V-doctrine-vorming, oprichting l&V-kenniscentrum. Het
door het DB geformuleerde uitgangspunt is dat de MIVD enige betrokkenheid
op prijs stelt maar geen voortrekkersrol wil vervullen. Daarnaast moet de
vraag worden beantwoord of 'we dit willen en kunnen', S stelt ©en overzicht op
over dergelijke aandachtgebieden. Actie S: geagendeerd voor DB van 26
november.

b. Buitenlandtaak (E-taak). De diensten hebben bij AZ overlegd over de
buitenlandtaak. BZ had een voorstel ingediend waarop AZ met een eigen
voorstel is gekomen. Het AZ-stuk is door de diensten op hoofdlijnen
geaccordeerd. Er komt een vervolgoverleg over de buitenlandtaak bij AZ (D,P
en HAAR).



4. Beraden
a. Verslag Productie van 29 oktober

• Nadere toelichting punt 2: het gaat hier over de verschillende
invalshoeken over het beschikbaar maken van AVI-informatie op^d)

• Punt 5: instructie infovoorziening analist: onderwerp geagendeerd voor het
DB van 14 april 2004 (aantekening en presentatie).

b. Verslag bedrijfsvoering van 30 oktober: geen bijzonderheden.

5. NSO
PL NSO heeft het DB geïnformeerd over de voortgang van het project. Na intern
beraad wordt z.s.m. tot finale besluitvorming gekomen over de voorstellen zoals
genoemd in de door de PL uitgereikte hand-out. Het tijdschema over keuze van de
locatie js als volgt vastgesteld: voorstel gereed op 1 december 2003. Medio
december 2003 gezamenlijk voorstel over locatiekeuze aan bewindslieden van
defensie en BZK. PL vraagt aandacht voor het faciliteren van het projectbureau

(3 NSO.

6. Lopende zaken
a. DMIVD
b. ̂  Prgdycjie

• Voortgangsrapportage knelpunten speerpunten. De notitie js ter kennis-
geving aangeboden en kan worden opgevat als een momentopname van
de huidige stand van zaken. Commentaar op de inhoud wordt bilateraal
afgehandeld. Volgende rapportages terzake lopen parallel aan de cyclus
van de toprapportage. Voornemen is om in eerste helft 2004 weer een
heidag productie te organiseren.

• Voortgangsrapportage werkgroep uitzendingen. Ter kennisneving aange-
boden. Commentaar op de inhoud wordt bilateraal afgehandeld. Volgende
rapportage op 18 februari 2004 in DB.

Bedrijfsvoering
• Vulling burgervacatures in relatie tot personeelsreductie. DB heeft

ingestemd met de voorgelegde aantekening. Door zorg van kabinet wordt
MC hierover geïnformeerd. B stelt nota op voor PSG over de praktijk van
afgelopen periode over het toegepaste vacaturemanagement bij de MIVD.
B verstrekt P een vacature-overzicht van productie.

• Briefing over verbetering informatievoorziening analist. DB heeft besloten
de opdracht aan het bedrijf Mediasurface te gunnen onder voorwaarde dat
de DIO vooraf wordt geraadpleegd over toestemming tot verwerving
vanwege de afwijkende defensie-standaard.

Strategische Projecten.
• Geen lopende zaken te melden.
Kabinet
• Overzicht periodieke rapportages; geen bijzonderheden.



7. Evenementenkalender
Aantal wijzigingen wordt aangebracht. i

8. Rondvraag.
a. S meldt dat in het kader van de weeffouten exercitie het project ICT wellicht

uit het tijdpad kan gaan lopen.
b. B meldt de geringe presentie van personeel bij de bijeenkomst over de

beleidsregel functionerings- en beoordelingsgesprekken. Overwogen wordt
om in voorkomende gevallen deelname verplicht te gaan stellen.

c. P geeft aan dat de milat conferentie een geslaagde bijeenkomst is geweest.

9. Sluiting. Vergadering is om 12.00 uur gesloten.
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MINISTERIE VAN DEFENSIE
Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
Directieberaad

2003021214

Verslag Directieberaad van
12 november 2003

Aanwezig:
Directeur
Hoofd Productie

y Hoofd Bedrijfsvoering
--< Hoofd Strategische Projecten

Projectleider NSO
Secretaris

1. Opening
De vergadering vangt om 9.30 uur aan.

2. Verslag vorige vergadering
Het verslag van 5 november is vastgesteld met het volgende amendement: punt 6c,
vulling burgervacatures, PSG wordt mondeling door B geïnformeerd.

N.a.v. punt6c, informatievoorziening analist, B kondigt aan dat voor het DB van 26-
11 een voorstel wordt gedaan over de leverancierkeuze.

3. Mededelingen voorzitter
a. Werkbezoek bij BBPP/AVI. D deelt zijn bevindingen van het werkbezoek mee;

het verslag van het werkbezoek ligt voor in het volgend DB.,
b. RIV. Acties over de bijdragen RIV w.o. situatie in Irak zijn besproken;

actiepunten zijn uitgezet.
c. LTD. D spreekt waardering uit over de presentaties voor de LTD. Kab zal het

evaluatieverslag LTD t.z.t opvragen. _
d. Bezoek aan^mHfc Nadat P eerder deltadiensten heeft bezocht

om afspraken over de samenwerking tussende diensten m.b
herbevestigen, heeft D de directeuren van def̂ Jfr partnerdiensten
HP bezocht om over samenwerking en gegevensuitwisseling inzake ̂ } te
spreken. Tijdens beide bezoeken werd bevestigd dat de samenwerking en het
uitwisselen van gegevens naar tevredenheid verloopt. Het bezoekverslag
wordt later voor kennisneming aan het DB aangeboden.



D benadrukt dat om bij (buitenlandse) dienstreizen zoveel mogelijk gebruik te
maken van defensie-locatiesAfaciliteiten om de kosten te drukken.

4. Beraden
a. Verslag Productie van 5 november

• Punt 2f: kerst-/nieuwjaarsverlof. Volstaan kan worden met een minimale
bezetting m.u.v. disciplines met 24/7 bezetting.

• Punt 2h: vullingproblematiek militaire functies. Vooral knelpunt bij SAP.
B/P&O neemt actie richting krijgsmachtdelen, indien deze actie geen
resultaat oplevert, wordt de PSG hierover door B geïnformeerd. Actie B.

• Punt 3c, spectrum inventarisatie; door leöSG^^gaccordeerd; dient zo
spoedig mogelijk te worden uitgevoerd. Actie P.lBP

• Punt 6, presentatie basisopleiding in!, analisten. Voornemen js om
soortgelijke presentatie aan het DB te geven. Datum volgt.

• -x • Punt 13, Veiligheidsbewustzijn, discussie over veiligheidsbewustzijn in
J relatie tot (MIVD) openbare publicaties zoals Ingelicht. Besloten dat

BCOM de afspraken terzake nagaat en stelt een procedurevoorstel op.
Bilaterale afhandeling B, P, BCOM en Kabinet.

b. Verslag bedrijfsvoering van 6 november
Geen bijzonderheden.

5. NSO
• PL NSO heeft het DB geïnformeerd over de voortgang van het project. Naar het

zich laat aanzien blijven twee locaties over voor uitbreiding satelliet-interceptie,
te weten Zoutkamp en Oldebroek.

• Het tijdschema locatiekeuze i.v.m. uitbreiding satellietinterceptie is als volgt:
voorstel gereed op 1 december 2003; medio december 2003 gezamenlijk
voorstel aan bewindslieden van defensie en BZK.

• Door zorg PL komt een presentatie aan het DB over het projectmanagement van
AVI-materieelprojecten. Datum presentatie wordt nog nader vastgesteld.

• PL belegt een bijeenkomst bij de MIVD voor ondertekening door beide hoofden
van het projectplan/- structuur.

• PL vraagt aandacht voor het faciliteren van het projectbureau NSO.

6. Lopende zaken
a. DMIVD
b. Productie

• Competentiemanagement (professionele kwaliteit). dHflP heeft de
stand van zaken over Competentiemanagement toegelicht. D stelde dat
vastgehouden moet worden aan één functiebeschrijving voor analisten van
de disciplines AAR, AVI en ACIV. In de eindrapportage is de volledige
afstemming van analistenfuncties uitgewerkt. Deze eindrapportage is
medio december gereed.
De onderdelen kennis / vaardigheid en functie-eisen blijven ongewijzigd
gehandhaafd. Bij de functie-eis "persoonlijke eigenschappen" kunnen



kerncompetenties worden opgenomen zoals verwoord jn de uitgereikte
hand-out. Deze hand-out is bij dit verslag gevoegd.

g Bedrijfsvoering _
• Voortgangsrapportage implementatie beveiligingsprojecten. CHHl̂

heeft de rapportage toegelicht. Het DB heeft ingestemd met de
aanbevelingen van de rapportage. Financiële prioritering vindt nog plaats.
Ingestemd is met de inhuur van een beveiligingscoördinator. Op 3 maart
2004 wordt opnieuw aan het DB gerapporteerd.

• Overzicht uitputting difbel. DB heeft met instemming kennisgenomen van
het overzicht.

d. Strategische Projecten.
• Geen lopende zaken te melden.

e. Kabinet
Overzicht periodieke rapportages; geen bijzonderheden.

7. Evenementenkalender
Geen bijzonderheden.

8. Rondvraag.
a. S meldt dat een voorstel over audit-onderwerpen voor 2004 op 26 november

aan het DB wordt aangeboden.

9. Sluiting. Vergadering is om 12.00 uur gesloten.



MINISTERIE VAN DEFENSIE
Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
Directieberaad

Verslag Directieberaad van
26 november 2003

Aanwezig:
Directeur
Hoofd Productie

L*) , Hoofd Bedrijfsvoering
Hoofd Strategische Projecten
Projectleider NSO
Secretaris

1. Opening
De vergadering vangt om 9.30 uur aan.

2. Verslag vorige vergadering
Het verslag van 12 november is vastgesteld met onderstaande amendementen:
a. Punt 3d: lees vootjff} diensten: ̂ H^
b. Punt 4 derde bullit: lees voor ICOCO: PCDS.
c. Punt 5 derde bullit: PL belegt een bespreking met HAVI, P, D en B.

2a. Naar aanleiding van het verslag
• Punt 4a, tweede bullit: vullingproblematiek, B heeft met PSG gesproken over

problematiek vulling militaire functies bij MIVD. Vervolg overleg met PSG eind
januari 2004. D spreekt zorg uit over tempo vulling militaire functies;
vullingpercentage bedraagt nu circa 75 %.

• Punt 4a, derde bullit: proces loopt, 2 december start; voor 19 december is
resultaat van de analyse bekend waarna besluitvorming over uitzending volgt.

3. Mededelingen voorzittei*^
a. Verslag bezoek D aan ĵ̂ Reisverslag is uitgereikt en besproken.
b. RIV van 20 november. D memoreert de aan de orde geweest zijnde

onderwerpen. D heeft presentatie gegeven over de dreigingsituatie in Irak en
de overige gebieden waar de krijgsmacht is ingezet. Het verslag van de RIV
wordt separaat aan DB leden voor kennisneming aangeboden. Op 25



november jl. heeft D een presentatie gegeven aan de niet tot de RIV
behorende ministers over de dreigingsituatie in Irak.

c. Op 3 december a.s. is D aanwezig bij het gesprek tussen de minister en het
WD-kamerlid Wilders. Actiepunten en onderwerpen zijn gedefinieerd; fiches
gereed op dinsdag 2 december a.s. om 12.00 uur. Actie P.

d. A.s donderdag is een Algemeen Overleg tussen Kamer en MP, minBZ en
minDef over de Britse SIS-berichten (Irak, MVW). CS/AAR assisteert de
minister.

4. Beraden
a. Verslag Productie van 12 november

• Punt 5c: regiegroep NBC terrorisme: standpunt MIVD geen deelname aan
regiegroep; deelname van de DAB in de regiegroep volstaat. In de onder
de regiegroep ressorterende werkgroep js de MIVD vertegenwoordigd
door H-BTA.

b- Verslag bedrijfsvoering van 13 november
• Punt 9: lees voor V&A: VNA.
• Punt 15, bewaking Adam en Eemnes: kost MIVD geen geld; valt onder

verrekeningssystematiek.
c. Verslag bedrijfsvoering van 20 november

Geen bijzonderheden.

5. NSO
• PL geeft een toelichting over de voortgang van het project. PL gaat in het kader

van de locatiekeuze overleggen met betrokken wethouders van geselecteerde
gemeenten. Op 27 november a.s. vindt een gesprek met de wethouder in
Zoutkamp plaats.
Woensdag 3 december a.s. om 16.15 uur vindt de ondertekening van het
projectplan NSO door de diensthoofden bij de MIVD plaats. De PL verzorgt
tijdens de bijeenkomst presentaties over de locatiekeuze en de
materieelprojecten waarbij aandacht wordt besteed aan de financiële knelpunten.

~ Actie PL.
O

6. Lopende zaken
a _PMIVP

(1) Verslag werkbezoeken. N.a.v. b1: BAO heeft een 'kleine kas' waaruit
snel kleine zaken kunnen worden aangeschaft. Het voorgaande zal via
een Nieuwsflits worden bekend gesteld. B contact HACIV. Actie B.

(2) N.a.v. b2: eerst worden de modus operandi in detail besproken (HACIV
en HAHM) alvorens een besluit wordt genomen. _

(3) N.a.v. b3: er komen geen wijzigingen. D koppelt terug op^Bfe Actie D.
(4) N.a.v. b5: DB heeft besloten dat het bureau luchtfoto^^ onder de

MIVD blijft ressorteren. Eind 2003 js de aanwijzing terzake gereed.
(5) Gesprek met SG. Aanwijzing buitenlandtaak: drie bijzondere

onderzoeksopdrachten worden uitgewerkt t.w.̂ BHJHHIH0BB̂  In



deze onderzoeksopdrachten worden concrete en specifieke
behoeftestellingen geformuleerd. Actie diensten en BZ. In het CVIN van
19 december a.s. dient gereed te zijn: 1. generieke opdracht en 2. de
drie eerder genoemde onderzoeksopdrachten. HAAR neemt intern het
voortouw. Actie P/HAAR.

(6) GCT. Met DJZ wordt afspraak gemaakt wie binnen defensie rapporteert
over GCT. Actie P/kab.

(7) iMHVHHHiHJZ gaat bij Landelijk Officier na of zij nog actie terzake
nemen alvorens de minister over de stand van zaken te informeren. Actie
B/HJZ.

(8) Unified Blade. HACIV stelt plan van aanpak op dat op 28 januari 2004
aan het DB wordt gepresenteerd. Actie P/HACIV.

b. Productie
(1) CODA-taken. Over de inhoud van de nota is geen besluit genomen.

Behoefte is onderkend; wordt meegenomen in de 'weeffouten'. Actie P/S.
c. Bedrijfsvoering

(1) Prognose budgetrealisatie. HABPF heeft de rapportage toegelicht. DB
heeft kennisgenomen van de rapportage. Over de stand van zaken m.b.t.
uitputting budget difbel wordt op 10 december a.s. aan het DB
gerapporteerd. Op 17 december a.s. wordt de laatste stand van zaken
over de budgetrealisatie 2003 aan het DB gerapporteerd. Actie B.

(2) Belegging gebouw 32. T.a.v. de tiende etage wordt een aantal kamers
anders ingedeeld (rookkamer en opslag). De vierde tot en met de
negende etage blijven conform voorstel ingedeeld. De derde etage wordt
ook conform oorspronkelijk voorstel (NSO) ingericht. Op de tweede etage
wordt een glazen wand geplaatst en komt een rookkamer in 2.43. Een
werkkamer voor Commissie van Toezicht is voorzien op de vijfde etage
(5.08). Een spreekkamer is voorzien op de zesde etage. PL NSO wordt
met prioriteit verhuisd. Het DB heeft de belegging van gebouw 32 met
vorenstaande amendementen geaccordeerd.

d. Strategische Projecten.
_ -v (1) Beleidsvelden I&V. Het DB heeft de volgende onderwerpen voor verdere

J bespreking met CDS en DAB geselecteerd t.w. nationaal l&V-beleid;
nationaal l&V-doctrine; l&V-opleidingen gerelateerd aan kenniscentrum
I&V; aansturing materieelverwerving; loopbaanbeleid en aansturing I&V-
middelen bij de krijgsmacht. S arrangeert gesprek D, S met PCDS, DAB ,
CZ. . Actie S.

(2) Audrting onderwerpen in 2004. Besluitvorming is aangehouden tot 21
januari 2004. Eerst wordt het resultaat van de audit 'benaderen bron'
door het DB op 10 december a.s. geëvalueerd.

e. Kabinet
Overzicht periodieke rapportages; geen bijzonderheden.

7. Evenementenkalender
Geen bijzonderheden.



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

9. Sluiting. Vergadering is om 12.00 uur gesloten.
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MINISTERIE VAN DEFENSIE
Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
Directieberaad

Verslag Directieberaad van
10 december 2003

Aanwezig:
Directeur
Hoofd Productie (wnd.)
Hoofd Bedrijfsvoering
Hoofd Strategische Projecten
Projectleider NSO
Secretaris

1. Opening
De vergadering vangt om 9.30 uur aan.

2. Verslag vorige vergadering
a. Het verslag van 26 november js ongewijzigd vastgesteld.

3. Mededelingen voorzitter
a. De IVD 2004 js behandeld in het COCB. Er bestond waardering voor de

heldere en duidelijke opzet. Het is geaccordeerd met een paar kleine
amendementjes. IVD 2004 is inmiddels aangeboden voor PB van 16
december.

b. Briefing Kamerleden over situatie Irak heeft 9 december plaatsgevonden
(17.00 - 18.00 openbaar gedeelte, 18.00 -19.00 besloten gedeelte). D en
teamleider Irak waren aanwezig. 11 december zal het Algemeen Overleg
plaatsvinden over de verlenging van de missie Irak.

c. Het overleg van D met de medezeggenschapscommissie staat geagendeerd
voor 11 december a.s. Er worden geen bijzonderheden verwacht.

4. Beraden
a. Verslag Productie van 26 november 2003:

• Punt 2b, beleggingsplan gebouw 32: de sheds en de inrichting daarvan
zijn jn het verhuisplan ingepland.

• Punt 2d, uitgifte dpau's: het beleid is dat zonodig BAO via DVVO een
dienstauto inhuurt. Dit kan niet door aanvrager zelf worden gedaan.

2004000160



b. Verslag bedrijfsvoering van 27 november en 5 december:
Geen opmerkingen.

5. NSO
• PL meldt dat de voortgangsnota voor de minister gereed is. De AIVD zal de

minister van BZK informeren (dit laatste dient in onze voortgangsnota gemeld te
worden).

• PL heeft vorige week een werkbezoek gebracht aan de firma Xantic in Den Haag.
PL ondervond veel medewerking. Hij zal binnenkort een bezoek brengen aan de
Xantic-site jn Burum.

• PL meldt dat het lastig is om grip te krijgen op de voortgang van de
materieelverwervingsplannen. Dit wordt deels veroorzaakt doordat jn het verleden
de projectleiders erg zelfstandig / autonoom opereerden.

• PL zegt toe op korte termijn een concept-antwoord voor te leggen op de
Kamervraag van de VKC Def en BZK over brief 27925 nr. 102.

6. Lopende zaken
a. DMIVD

(1 ) Verslag werkbezoeken (memo 4 december). N.a.v. 2a (BMT): Er zal een
besluit moeten worden genomen over de eventuele opvolging van maj.

4BHNn de vraag of 'space' nog aandachtspunt voor MIVD moet zijn. D
tendeert zelf naar optie: niet opvolgen van functie.

(2) N.a.v. 3b, inleveren GSM's: D dringt aan op actie in P-ressort.
(3) N.a.v. 4a, M O U-bestand: D dringt aan op spoedige behandeling in DB

(bij voorkeur eerstvolgend DB) van lijst met MOU's waarbij MIVD partij is
en die op actualiteit en ondertekening moeten worden gecontroleerd.
Actie P.

(4) N.a.v. 4b, evenementen en bilatkalender: D verzoekt om deze kalender
rond de kerst gereed te hebben (inclusief inbreng P-afdelingen)

(5) N.a.v. 5b, foto's infrastructuur havens: wnd. P js van mening dat de
veldorganisatie in staat moet zijn te voorzien in de behoefte.

b. Productie
(1) Strategische visie /AC/V. Wnd. P deelt zijn presentatie uit en geeft een

uitgebreide toelichting. Het DB kan zich voor een groot deel in de
voorgestelde visie vinden. Twijfels bestaan over de voorgestelde structuur
waar het betreft de oprichting van een afdeling CIV-Procesmanagement
naast een afdeling CIV-beleid en de onafhankelijke positionering van de
Chef Staf. Alternatieven zouden zijn om de Chef Staf op te nemen / hoofd
te maken van CIV-procesmanagement. Tevens kan de vraag worden
gesteld of het te ontwikkelen ACIV-beleid de oprichting van een apart
bureau met drie Ikol-functies rechtvaardigt. Op voorstel van D wordt
besloten om op korte termijn nader overleg te voeren over de
voorgestelde structuur ACIV (deelnemers: D, P, B, S, ACIV, event. Hr.
Ottenhof)

c. Bedrijfsvoering



(1) Differentiatie in beloning. Vastgesteld wordt dat het budget met €4000,= js
overschreden. Verder geen actie.

(2) J2B. Met het oog op de beschikbare vergadertijd wordt afgezien van de
geagendeerde briefing. Het DB gaat echter akkoord met de voorgestelde
conclusies (inclusief de uitbreiding met 5 functies, onder voorbehoud dat
de daadwerkelijke vulling van de 5 functies afhankelijk zal zijn van de
uitkomsten van de totale reorganisatie).

d. Strategische Projecten.
(1) Strategische Visie. De concept-strategische visie was ter

becommentariëring aangeboden aan een aantal functionarissen binnen
Defensie. Enkelen hebben inmiddels commentaar gegeven. DAB, BA en
KLu. hebben niet gereageerd. D constateert dat voor een groot deel
tegemoet kan worden gekomen aan het commentaar door een aantal
tekstuele aanpassingen. Nadat deze tekstuele wijzigingen zijn
doorgesproken, wordt besloten dat de strategische visie niet meer voor
het DB behoeft te worden geagendeerd, maar na aanpassing aan D kan
worden aangeboden ter tekening. Actie S.

(2) Operational audit AHM "benaderen bron". Het DB spreekt, jn navolging
van AHM, zijn waardering uit voor het rapport. De aanbevelingen in
paragraaf 9.2 worden geaccordeerd door het DB met dien verstande dat:
bureau coördinatie een cursus in het gebruik van zoekmachines moet
worden aangeboden; de actie m.b.t. de aanbeveling zeer ervaren
operateurs schaal 12 toe te kennen wordt toebedeeld aan AHM; de
bescherming van de databestanden van AHM in geen geval zal
geschieden door het creëren van ee.n eigen netwerk; onderzocht zal
worden of MIVD gebruik moet maken van een centraal inbelpunt; AHM
verantwoordelijk is voor een onderzoek naar exit-strategieën (gereed 1-5-
2004); dat het bronnenarchief voor lopende operaties wordt beheerd door
AHM maar bij afgeronde operaties beheerd wordt door BDI.

(3) Voortgangsrapportage Weeffouten. Afgesproken wordt dat S, uiterlijk
vrijdag 19 december, een overzicht zal aanleveren met resultaten van de
diverse deelprojecten.

e. Kabinet
Overzicht periodieke rapportages; geen bijzonderheden.

7. Evenementenkalender
Geen bijzonderheden.

8. Rondvraag.
S merkt op dat een vernieuwde versie van het l DP is geagendeerd voor het SG-DG
beraad. De passage t.a.v. intelligence is daarin niet juist verwoord. Conclusie is dat
de MIVD onvoldoende wordt ingeschakeld bij de staffing.

9. Sluiting. Vergadering js om 12.30 uur gesloten.
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MINISTERIE VAN DEFENSIE
Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
Directieberaad

Verslag Directieberaad van
17 december 2003

Aanwezig:
Directeur
Hoofd Productie
Hoofd Bedrijfsvoering
Hoofd Strategische Projecten
Projectleider NSO
Secretaris

1. Opening
De vergadering vangt om 9.30 uur aan.

2. Verslag vorige vergadering
Het verslag van 10 december is vastgesteld met dien verstande datt.a.v. punt 6d(1),
de Klu dient te worden gewijzigd in KM.

2a. Naar aanleiding van het verslag van 10 december
• Punt 3a: IVD wordt niet plenair in het PB behandeld. DAB en SG zullen de

minister adviseren over de IVD. Vervolgens volgt vaststelling door minister.
• Punt 5, NSO: concept antwoord op Kamervraag en de aantekening voor de

Coördinator worden door zorg van PL NSO deze week (51 ) afgerond.
• Punt 6:a(4: de evenementen- en bilatkalender is voor 18 februari 2004

geagendeerd. Actie P.
• Punt 6b, strategische visie ACIV: nader overleg met D heeft op 16 december

plaats gevonden. D heeft aanwijzingen gegeven over aanpassing van het
gepresenteerde organisatiemodel ACIV.

• PuntQ6(2), audit benaderen bron, melding stand van zaken aan DB op 26 mei
2004. Actie B.

3. Mededelingen voorzitter
a. Overlegvergadering met MC. Goede vergadering geweest. Voorzitter MC

stelde de vraag of D op de hoogte was van een controverse tussen productie
en bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering zou treden in de bevoegdheden (schrappen
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van operationele behoeften) van productie. Ook tijdens de kerstlunch werd D
hierop aangesproken. D heeft geantwoord dat geen sprake is van een
controverse maar dat sprake is geweest van herschikking van budgetten. Dit
heeft in goed en zorgvuldig onderling overleg tussen de hoofdafdelingen
plaatsgevonden. P en B bevestigen dit. D verzoekt de directieleden hun
afdelingshoofden te wijzen op het nut van goede communicatie. Onware,
ongewenste en storende percepties moeten worden voorkomen.

b. Werkbezoeken. D heeft een aantal werkbezoeken afgelegd. Verslag volgt.
c. Rechtsgeding. Naar verluidt heeft de rechtbank in de kwestie^jjjjjjjftf}

uitspraak gedaan. De MIVD zou in het gelijk zijn gesteld. Nader: MIVD heeft
het proces gewonnen.

d. IMINT. De PSG heeft ingestemd met de uitbreiding van de MIVD formatie met
vier formatieplaatsen ten beja|0MHttUfej|Mi41T. Deze instemming geldt telkens
voor één jaar. De financiër îg^^^&^^brrrtatieplaatsen komt ten laste van
het EVDB-budget.

e. NL-bijdrage aan SFOR tijdens de 'Deterrent Presence'. Nota is als bijlage bij
dit verslag gevoegd. < 4. •*;-<*..,•

f. P verstrekt verslag van zijn werkbezoek aan^Hfeaan D. Nota aan de
minister is gereed. Actie P.

4. Beraden
a. Verslag Productie: geen verslag; vergadering niet gehouden op 10 december.
b. Verslag bedrijfsvoering; geen verslag vergadering niet gehouden op 10

december.

5. NSO
PL NSO heeft op 16 december jl. de site te Burum bezocht en gesproken met
eigenaar Xantic. Xantic gaat de activiteiten beperken waardoor een deel van de site
inclusief infrastructuur vrij komt. Burum wordt voorshands als optie voor de NSO
opengehouden. Nader onderzoek zal worden verricht naar de kwaliteit, capaciteit en
de onderhoudsstatus van de infrastructuur. D stelt dat de aanvankelijke planning
m.b.t. de NSO gehandhaafd blijft. Dit geldt eveneens voor de planning van de
materieelprojecten.
PL NSO heeft de hoorzitting in de gemeente De Marne bijgewoond. De hoorzitting
werd gehouden naar aanleiding van ingediende bezwaren tegen het wijzigen van
het bestemmingsplan. PL spreekt verwachting uit dat in februari 2004 de wijziging
van het bestemmingsplan zal zijn goedgekeurd.
PL NSO heeft ter vergadering een IM over archiefvorming NSO-archiefbescheiden
uitgereikt. DB heeft ingestemd met het IM. De archiefbescheiden NSO worden in
een daarvoor bestemd deel van het postregistratiesysteem X-post geregistreerd. D
heeft besloten dat de AlVD-medewerker, toegevoegd aan het project NSO, geen
toegang krijgt tot het DONAR netwerk.

6. Lopende zaken
a. DMIVD



b. Productie
Overzicht MOU's. Het gepresenteerde overzicht geeft deels inzicht in de
actualiteit en geldigheid van MOU's maar is niet volledig. Vervolg actie:
HSAP stelt een plan van aanpak op voor inventarisering en actualisering
van het MOU-bestand. Dit plan van aanpak is voor het DB van 18 februari
2004 geagendeerd. Actie P.

Bedrijfsvoering
• Heroverweging Content management Systeem (CMS). Het DB heeft

ingestemd met de aanbeveling en het verzoek tot uitstel van de
besluitvorming tot 4 februari 2004. Op 11 februari 2004 verzorgt Al M ter
voorbereiding op besluitvorming door het DB een presentatie over CMS.

• Begroting. HAPFB heeft de begroting mondeling toegelicht. D spreekt
waardering uit over de door HABPF geleverde inspanningen.
B en P hebben overeenstemming bereikt over de begroting. D js bilateraal
over het besprekingresultaat geïnformeerd en heeft, na aantal wijzigingen,
ingestemd met de begroting. Het DB heeft ingestemd met de begroting.
Voorts werd een concept format Integrale projectrapportage MIVD
gepresenteerd op basis waarvan periodiek de voortgang van projecten aan
het DB wordt gerapporteerd. Het DB heeft met het concept format
ingestemd.

• Verwerving beeldmateriaal door de MIVD. DB heeft kennisgenomen van
het IM en m.b.t. Fase 1 besloten dat: 1. HJZ een richtlijn op basis van
vigerende regelgeving terzake opstelt; 2. HJZ bespreekt deze richtlijn met
de afdelingshoofden productie en voorts wordt vastgesteld wie met welk
doel beeldopnames maakt; 3. Toetsing op legitimiteit toepassing
bijzondere bevoegdheden door HJZ; 4. Ingestemd met de inventarisatie
van het materieel en het gebruik daarvan (010104 - 010304). Fase 2 wordt
voorlopig opgeschort.

• Opleidingsbeleidsplan. 4RMMH) heeft het plan mondeling toegelicht. Het
DB heeft kennisgenomen van het opleidingsbeleidsplan en met de
hoofdlijnen ingestemd. Ten aanzien van de alinea m.b.t. 'adviezen aan DB'
is het volgende besloten:
1. Geaccordeerd.
2. Percentage opleidingsbudget wordt cfm aanwijzing DB aangepast.
3. Eén functie is reeds overgedragen aan APO. De andere functie is voor

de helft belegd bij het BCU; effectief is sprake van overdracht van een
halve vte. Besloten is dat deze functie wordt aangehouden omdat deze
functie wordt meegenomen in de weeffouten discussie.

4. Geaccordeerd.
• P&O 2000. HAPO verzorgt op 21 januari 2004 een briefing voor het DB

over de gevolgen van P&O 2000 voorde MIVD.
• B meldt dat begin 2004 het communicatiebeleidsplan gereed zal zijn voor

aanbieding aan het DB.
Strategische Projecten.
• Geen lopende zaken te melden.



e. Kabinet
Overzicht periodieke rapportages; geen bijzonderheden.

7. Evenementenkalender
Aanvullingen worden aangebracht. P meldt dat hij tijdens zijn kerstverlof op de
Antillen gesprekken zal voeren met de hoofden VNA en VDA en de gouverneur,
defat en CZMCARIB zal bezoeken.

8. Rondvraag.
a. Het concept jaarverslag 2003 wordt op 4 februari 2004 aan het DB

aangeboden.

9. Sluiting. Vergadering is om 12.00 uur gesloten.


