
Directie Bijzondere Inlichtingenmiddelen (BI)

Directeur: drs. G. Veenstra

De directie Bijzondere Inlichtingenmiddelen levert bijzon-

dere operationele informatie en diensten en verzorgt de 

relatie met buitenlandse inlichtingen- en veiligheids-

diensten. 

Directie Bedrijfsvoering (BV)

Directeur: mr. D.W. van der Heide

De directie Bedrijfsvoering ondersteunt de organisatie op

facilitair gebied, geeft managementadvies en levert centrale

voorzieningen op de terreinen personeel, automatisering,

organisatie, financiën, veiligheid, kwaliteitsmanagement,

registratie en archivering. 

Project Inlichtingen Buitenland (IB)

Directeur: mr. drs. H.P. van Weeren

Het project Inlichtingen Buitenland treft voorbereidingen

voor de inlichtingentaak in relatie tot het buitenland. 

Deze taak is voorzien in het voorstel voor een nieuwe Wet 

op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, dat thans bij 

de Staten-Generaal in behandeling is. 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Binnenlandse Veiligheidsdienst

Dokter van der Stamstraat 1, Leidschendam

Postbus 20010, 2500 EA Den Haag

Telefoon (070) 3178610

Telefax (070) 3200733

Internet: www.minbzk.nl
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Veiligheidsdienst

taken en organisatie



BVD
De Binnenlandse Veiligheidsdienst

De Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) heeft tot taak 

een bijdrage te leveren aan de bescherming van de 

nationale veiligheid. De dienst verzamelt informatie over 

personen en organisaties die een bedreiging kunnen 

vormen voor onze samenleving. Tevens bevordert de BVD 

dat maatregelen worden genomen om de risico’s voor de 

nationale veiligheid zoveel mogelijk te beperken. 

De BVD maakt deel uit van het ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

Het dagelijkse werk van de BVD speelt zich grotendeels 

buiten de openbaarheid af. Dat neemt niet weg dat in een 

democratisch land als Nederland helderheid moet bestaan 

over de taken en organisatie van de dienst. Deze folder 

geeft enige beknopte informatie over de BVD. 

De organisatie

De taken

Dienstleiding

Hoofd: S.J. van Hulst

Het hoofd van de BVD vormt samen met zijn 

plaatsvervanger, de heer A. Koerten, de dienstleiding.  

Directie Strategie en Juridische Zaken (SJZ)

Directeur: A. Koerten

De directie Strategie en Juridische Zaken is verantwoorde-

lijk voor het ontwikkelen en bewaken van de strategische 

koers, juridische en parlementaire aangelegenheden en 

interne en externe communicatie. 

Directie Democratische Rechtsorde (DRO)

Directeur: drs. E.S.M. Akerboom

De directie Democratische Rechtsorde doet 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 is opgebouwd uit teams die inhoudelijk 

worden ondersteund door een afdeling Beleid en Expertise.

De directie richt zich op het tegengaan van: 

– schending van grondrechten;

– ontregeling politieke besluitvorming;

– terrorisme en ander politiek geweld.

Directie Staatsveiligheid (SV)

Directeur: mr. C. van Raalten

De directie Staatsveiligheid verricht eveneens 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. Ook deze directie is opgebouwd uit teams die 

inhoudelijk worden ondersteund door een afdeling 

Beleid en Expertise.

De directie richt zich op het tegengaan van:

– activiteiten van buitenlandse inlichtingendiensten;

– proliferatie van massavernietigingswapens;

– aantasting van de integriteit door georganiseerde 

misdaad;

– ongewenste handel in conventionele wapens.

Directie Beveiliging (BC)

Directeur: drs. J. Sikkel

De directie kent een afdeling Beveiligingsbevordering, 

twee afdelingen voor het verrichten van veiligheids-

onderzoeken en een afdeling Beleid en Expertise. 

De directie Beveiliging heeft als taken:

– het bevorderen van de beveiliging van gegevens 

waarvan de geheimhouding in het belang van de 

staat is geboden;

– het bevorderen 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;

– het begeleiden van preventieve integriteits-

onderzoeken en het behandelen van meldingen over 

aantastingen van de integriteit bij de overheid 

(meldpunt integriteitsaantastingen).
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