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Vanaf 1 januari 1999 werkt de Binnenlandse Veiligheidsdienst volgens een aangepaste organisatiestructuur. Op die manier is de BVD beter
in staat tot het vervullen van zijn taak: het leveren van informatie en advies met het oog op de nationale veiligheid. De verandering is ook
noodzakelijk omdat de in februari 1997 ingevoerde Wet veiligheidsonderzoeken (WVO) en de voorbereidingen op de herziening van de Wet
op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (WIV) gevolgen hebben voor de inrichting van het werkproces en de organisatie.

Een nieuwe organisatiestructuur
Een van de meest in het oog springende veranderingen is de directie Beveiliging. In deze directie zijn de beveiligingstaken gebundeld die
eerst waren ondergebracht bij afzonderlijke directies.
De verandering van de organisatiestructuur brengt voorts met zich mee dat de drie oude directies Democratische Rechtsorde,
Staatsveiligheid en Maatschappelijke en Economische Belangen worden opgeheven. De directies Democratische Rechtsorde en
Staatsveiligheid komen in een andere vorm opnieuw in de nieuwe organisatie terug.
Ter voorbereiding op een nieuwe wettelijke taak is het project Inlichtingen Buitenland in het leven geroepen.
Tenslotte worden van drie directies de namen geactualiseerd. De directie Strategie en Planning wijzigt haar naam in directie Strategie en
Juridische Zaken. De directie Operationele Informatievergaring wordt omgedoopt in de directie Bijzondere Inlichtingenmiddelen en de
directie Management Advies en Centrale Faciliteiten krijgt de naam directie Bedrijfsvoering.
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Toelichting op de nieuwe organisatiestructuur
Dienstleiding
Het hoofd van de BVD, de heer S.J. van Hulst geeft leiding aan de BVD. Zijn plaatsvervanger is de heer A. Koerten (tevens directeur
Strategie en Juridische Zaken). Samen vormen zij de dienstleiding.
Directie Strategie en Juridische Zaken (SJZ)
De directie Strategie en Juridische Zaken is verantwoordelijk voor de ondersteuning van de dienstleiding en het managementteam van de
BVD, het ontwikkelen en bewaken van de strategische koers, juridische en parlementaire aangelegenheden en de interne en externe
communicatie.
Directie Bedrijfsvoering (BV)
De directie Bedrijfsvoering geeft managementadvies en levert centrale faciliteiten op de terreinen personeel, automatisering en organisatie,
financiën, veiligheid, kwaliteitsmanagement, registratie en archivering en facilitair bedrijf.
Directie Democratische Rechtsorde (DRO)
De directies Democratische Rechtsorde en Staatsveiligheid verrichten onderzoek naar personen en organisaties die een bedreiging
kunnen vormen voor de democratische rechtsorde, de veiligheid van de staat of andere gewichtige belangen van de staat.
De directie richt zich op:
- schending van grondrechten;
- ontregeling politieke besluitvorming;
- terrorisme en ander politiek geweld.
De directie is opgebouwd uit teams die inhoudelijk worden ondersteund door een afdeling Beleid en Expertise.
Directie Staatsveiligheid (SV)
De directies Democratische Rechtsorde en Staatsveiligheid verrichten onderzoek naar personen en organisaties die een bedreiging
kunnen vormen voor de democratische rechtsorde, de veiligheid van de staat of andere gewichtige belangen van de staat.
De directie richt zich op:
- activiteiten van buitenlandse inlichtingendiensten;
- proliferatie van massavernietigingswapens;
- fenomenenonderzoek georganiseerde misdaad;
- ongewenste handel in conventionele wapens.
De directie is opgebouwd uit teams die inhoudelijk worden ondersteund door een afdeling Beleid en Expertise.
Directie Beveiliging (BC)
De directie Beveiliging heeft als taken:
- het bevorderen van de beveiliging van gegevens waarvan de geheimhouding door het belang van de staat wordt geboden;
- het bevorden van de beveiliging van onderdelen van overheid en bedrijfsleven die van vitaal belang zijn voor de instandhouding van het
maatschappelijk leven;
- het verrichten van veiligheidsonderzoeken naar personen die vertrouwensfuncties (gaan) vervullen bij overheid en bedrijfsleven.
Ook de werkzaamheden van de BVD met het oog op de beveiliging van NAVO-informatie worden binnen deze directie verricht. Verder is
een meldpunt integriteitsaantastingen met betrekking tot de Nederlandse overheid bij de directie ondergebracht.
De directie kent een afdeling Beveiligingsbevordering, twee afdelingen voor het verrichten van veiligheidsonderzoeken en een afdeling
Beleid en Expertise.
Directie Bijzondere Inlichtingenmiddelen (BI)
De directie Bijzondere Inlichtingenmiddelen levert bijzondere operationele informatie en diensten en verzorgt de relaties met buitenlandse
zusterdiensten.
Project Inlichtingen Buitenland (IB)
Het project Inlichtingen Buitenland heeft tot doel voorbereidingen te treffen voor de inlichtingentaak met betrekking tot het buitenland. Deze
taak is voorzien in de thans bij de Staten-Generaal in behandeling zijnde nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

