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1 Directie Beveiliging

Voor u ligt de brochure 2002 over de directie Beveiliging van de AIVD. Hierin wordt

zowel ingegaan op de taken, pijlers en instrumenten van de directie, als op de

zogenaamde speerpunten, waar in 2002 het accent op gelegd zal worden binnen de

directie. Eerst zal echter aandacht worden besteed aan de nieuwe naam AIVD en aan de

taken van de AIVD. 

1.1 Van BVD naar AIVD

De Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv), die sinds 1988 het algemeen

wettelijk kader vormt voor het optreden van de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD),

is per 29 mei 2002 vervangen door een nieuwe wet. De naam BVD is in die wet

gewijzigd in Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD). Het takenpakket van

de AIVD is, in vergelijking met de taken van de BVD, uitgebreid met het doen van

onderzoek naar andere landen, de zogenaamde inlichtingentaak buitenland. 

1.2 Taken AIVD 

De AIVD verricht de volgende taken:

• het verrichten van onderzoek met betrekking tot organisaties en personen die door

de doelen die zij nastreven, dan wel door hun activiteiten aanleiding geven tot het

ernstige vermoeden dat zij een gevaar vormen voor het voortbestaan van de

democratische rechtsorde, dan wel voor de veiligheid of voor andere gewichtige

belangen van de staat;

• het verrichten van veiligheidsonderzoeken als bedoeld in de Wet

veiligheidsonderzoeken;

• het bevorderen van maatregelen ter bescherming van het voortbestaan van de

democratische rechtsorde, dan wel voor de veiligheid of voor andere gewichtige

belangen van de staat, waaronder begrepen maatregelen ter beveiliging van gegevens

waarvan geheimhouding voor de nationale veiligheid wordt geboden en van die

onderdelen van de overheidsdienst en van het bedrijfsleven die naar het oordeel van

onze ter zake verantwoordelijke ministers van vitaal belang zijn voor de
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instandhouding van het maatschappelijk leven;

• het verrichten van onderzoek betreffende andere landen ten aanzien van

onderwerpen die door onze minister president, minister van Algemene zaken, in

overeenstemming met onze betrokken ministers zijn aangewezen.

1.3 Taken directie Beveiliging

De directie Beveiliging richt zich op beveiligingsbevorderende taken. Het gaat daarbij

om de tweede en derde taak, of kort gezegd om:

• het verrichten van veiligheidsonderzoeken naar kandidaten voor vertrouwensfuncties

bij de overheid en het bedrijfsleven;

• het bevorderen van de beveiliging bij overheid en bedrijfsleven van daarvoor in

aanmerking komende gegevens en van specifieke onderdelen die van wezenlijk

belang worden geacht voor het functioneren van onze samenleving.

Beide taken hangen onderling nauw samen. Het verrichten van veiligheidsonderzoeken

maakt veelal deel uit van het proces van beveiligingsbevordering. De

vertrouwensfunctie is de laatste schakel in de keten van beveiligingsmaatregelen. Voor

het oordeel over de noodzaak tot de aanwijzing van een vertrouwensfunctie neemt de

directie Beveiliging de gehele beveiliging van een organisatie onder de loep. Van

toenemend belang bij de uitvoering van deze taken is het bijdragen aan de

ontwikkeling en implementatie van beleid op het terrein van beveiliging. Voor de

uitvoering van dit werk, dat onder meer gericht is op de hierna genoemde pijlers,

beschikt de directie over de nodige deskundigheid op deze en aanpalende

beleidsterreinen en specifieke expertise op technisch vlak. In het kader van deze

activiteiten wordt vanuit de directie geparticipeerd in nationale en internationale

overlegstructuren.
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2 De pijlers 

Wanneer het gaat om de beveiligingsbevorderende taak, onderscheidt de directie

Beveiliging vier pijlers. Nadat deze beschreven zijn wordt ingegaan op de instrumenten

die daarbinnen kunnen worden ingezet. Tenslotte wordt aangegeven welke

speerpunten, dat zijn de ontwikkelactiviteiten die in 2002 prioriteit hebben, binnen de

directie geformuleerd zijn:

• bijzondere informatie(voorziening);

• vitale sectoren;

• integriteit van het openbaar bestuur; 

• (internationale) personen en objecten.

2.1 Pijler Beveiligingsbevordering bijzondere informatie(voorziening)

Bij bijzondere informatiebeveiliging gaat het om beveiligen van onder meer

staatsgeheimen, NAVO- en EU-gegevens en andere zeer kwetsbare gegevens. De

directie Beveiliging zorgt, in samenwerking met andere directies van de AIVD, voor de

uitvoering van deze verantwoordelijkheid. Een van de belangrijkste aandachtspunten is

de beveiliging van elektronisch vastgelegde gegevens en de communicatie van gegevens

(ICT-beveiliging).

Naast het geven van beveiligingsadviezen en het uitvoeren van veiligheidsonderzoeken

is het laten ontwikkelen van beveiligingsproducten vooralsnog uitsluitend op het gebied

van crypto-apparatuur van belang. Cryptografie is het (digitaal) versleutelen van

gegevens in geheimtaal. 

2.2 Pijler Beveiligingsbevordering vitale sectoren

De directie Beveiliging adviseert, in samenwerking met andere directies van de AIVD,

onderdelen van overheid en bedrijfsleven die naar het oordeel van het verantwoordelijk

vakministerie van vitaal belang zijn voor de instandhouding van het maatschappelijk

leven. In de dagelijkse praktijk is voor de coördinatie van maatregelen op het gebied
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van de beveiliging van deze sectoren een prominente rol weggelegd voor het Nationaal

Coördinatie Centrum (NCC) van het ministerie van BZK.

De directie Beveiliging verstrekt, in samenwerking met andere directies van de AIVD,

dreigingsinformatie aan vitale onderdelen van overheid en bedrijfsleven, en

ondersteunt bij het opstellen van risicoanalyses, bij het verwoorden van

beveiligingsbeleid en bij het schetsen van beveiligingskaders. Daarnaast adviseert de

directie bij het treffen van beveiligingsbevorderende maatregelen. 

Mede naar aanleiding van de gebeurtenissen op 11 september 2001 zal de AIVD de

aandacht voor de bescherming van vitale onderdelen van overheid en bedrijfsleven

intensiveren. 

2.3 Pijler Bevordering van de integriteit van het openbaar bestuur

Een overheid die niet integer is verliest het vertrouwen van de burgers en daarmee haar

legitimiteit. Legitimiteit heeft in dit verband alles te maken met de aanvaarding van het

gezag van de overheid door de burgers. Zonder vertrouwen en legitimiteit kan een

democratie niet functioneren. Integriteit behoort natuurlijk primair tot de eigen

verantwoordelijkheid van organisaties. De AIVD is via de wettelijke taak van het

beschermen van de democratische rechtsorde echter ook betrokken bij het bevorderen

van de integriteit van het openbaar bestuur. 

Vanuit de directie Beveiliging wordt gekeken naar een breed scala van aantastingen van

de ambtelijke en bestuurlijke integriteit - vanuit het perspectief van de democratische

rechtsorde - waarbij de nadruk ligt op het treffen van maatregelen ter voorkoming

daarvan. Naast het uitvoeren van veiligheidsonderzoeken, adviseert de directie over de

toepassing van de - door haar ontwikkelde - handleiding ‘Een beetje integer kan niet’

voor een intergriteitsonderzoek en is een meldpunt voor (vermeende)

integriteitsaantastingen bij de directie ondergebracht. 

2.4 Pijler Beveiligingsbevordering van (internationale) personen en 
objecten

De verplichtingen die op de Nederlandse overheid (ministerie van BZK) rusten in het

kader van de veiligheid (en de openbare orde), met betrekking tot diplomatieke
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vertegenwoordigingen en internationale organisaties in Nederland, vloeien voort uit

een aantal verdragen en overeenkomsten. Een van de belangrijkste onderdelen van

deze verdragen en overeenkomsten is de verplichting om voorwaarden te scheppen en

in stand te houden voor het ongestoord (‘rustig en waardig’) functioneren van de

desbetreffende diplomatieke vertegenwoordiging of internationale organisatie in

Nederland. De directie Beveiliging geeft in dat kader gevraagd en ongevraagd

beveiligingsadviezen op organisatorisch, fysiek of personeel gebied aan de

internationale organisaties in Nederland. Tevens adviseert de directie Beveiliging, in

samenwerking met andere directies van de AIVD, met betrekking tot dreigingen

betreffende de veiligheid van Nederlandse bewindspersonen, orde- en

veiligheidsmaatregelen voor staatsbezoeken en (andere) mogelijk risicovolle bezoeken

van buitenlandse (hoge) gasten, of wanneer de waardigheid van diplomatieke en

consulaire vertegenwoordigingen en internationale organisaties in het geding zijn.

Binnen deze advisering valt ook de beveiliging van de objecten waar deze personen of

organisaties gehuisvest zijn.
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3 Algemene instrumenten

Om vorm te kunnen geven aan de uitvoering van de beveiligingsbevorderende taak

heeft de AIVD een aantal instrumenten tot haar beschikking staan. Deze instrumenten

worden gebruikt om te kijken naar de inrichting van de beveiligingsketen bij de relatie

(overheid en vitale bedrijfsleven). Bij de oordeelsvorming over de inrichting van de

beveiligingsketen wordt gekeken of de getroffen organisatorische, bouwkundige,

elektronische en personele beveiligingsmaatregelen naadloos op elkaar aansluiten en

een logisch gevolg zijn van de relevante dreigingen en risico’s die voor de relatie

gelden. Het sluitstuk van de beveiligingsketen is, om eventuele restrisico’s te

minimaliseren, het aanwijzen van vertrouwensfuncties. De hierna genoemde

instrumenten worden in meerdere pijlers ingezet. 

3.1 Beveiligingsadvies 

Al dan niet op basis van een risicoanalyse geeft de directie Beveiliging advies over

organisatorische, fysieke, personele en ICT-beveiliging. Deze brede kijk op beveiliging

brengt met zich mee dat een aantal beveiligingsadviseurs beschikt over een brede en

generalistische kennis van ICT-beveiliging en over expertise op een of meer onderdelen

binnen dit vakgebied. Daar waar nodig wordt een beroep gedaan op expertise van

andere afdelingen en dienstonderdelen. 

3.2 Dreigingsanalyses 

Een dreigingsanalyse is een onderzoek dat de directie Beveiliging, in co-productie met

andere directies van de AIVD, uitvoert naar de waarschijnlijkheid dat kwaadwillenden

een bepaalde mate van dreiging vormen voor vastgestelde belangen. De waarschijnlijk-

heid laat zich onderverdelen in de motivatie (wil de kwaadwillende wel dit specifieke

belang aantasten), de modus operandi (hoe zou het belang geschaad kunnen worden?),

de mogelijkheden (heeft de kwaadwillende voldoende informatie en middelen tot zijn

beschikking om die modus operandi uit te voeren?) en de risico’s voor de kwaadwillende

(hoe groot acht deze zijn kans van slagen en welke ongewenste gevolgen kunnen voor

hem in het verschiet liggen?). Deze waarschijnlijkheid wordt uitgedrukt in termen als

groot, matig, klein, algemene dreiging, verhoogde dreiging en acute dreiging.
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3.3 Begeleiding bij risicoanalyses

In een risicoanalyse worden eerst de belangen van een organisatie gedefinieerd die in

het geding kunnen zijn, vervolgens worden de reëel geachte bedreigingen van die

belangen beschreven en ten slotte wordt de wijze waarop tegen deze bedreigingen

weerstand kan worden geboden beschreven. Daar waar gewenst kan de AIVD relaties

begeleiden bij risicoanalyses.

3.4 Security scan

Een security scan is een globaal onderzoek naar de opzet van de beveiliging van een

organisatie. Onderzocht wordt of er een logische samenhang bestaat tussen de

belangen, dreigingen en beveiligingsmaatregelen. De security scan moet antwoord

kunnen geven op één of meer van de volgende vragen:

• Is er sprake van voldoende opzet van de beveiliging om vertrouwensfuncties te

kunnen aanwijzen?;

• Is er sprake van voldoende opzet van de beveiliging om desgewenst een omvangrijker

of dieper onderzoek (bijvoorbeeld security survey, penetratietest) in te stellen?;

• Is er sprake van een logische samenhang tussen belangen, dreigingen en

beveiligingsmaatregelen? 

De nadruk bij de scan ligt op het toetsen van alle randvoorwaarden voor een

deugdelijke beveiliging. De feitelijke werking van de beveiliging komt hierbij niet aan

de orde, de scan is een beoordeling van de opzet. Vaak wordt eerst de scan gebruikt

voordat andere activiteiten worden uitgevoerd.

3.5 Security survey

Een survey is een planmatig onderzoek naar de gerealiseerde beveiliging van een

organisatie gerelateerd aan een gedefinieerd belang en aan een dreigingsanalyse met

als doel de organisatie inzicht te verschaffen in het risico, desgewenst aangevuld met

aanbevelingen om de beveiliging op een aanvaardbaar niveau te kunnen brengen

(weerstandsvermogen). Naast onderzoek naar de opzet van de beveiliging is het hier (in

tegenstelling tot de scan) vooral te doen om een onderzoek naar de werking van de

beveiliging.
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3.6 Veiligheidsonderzoeken

Personen die worden benoemd in een vertrouwensfunctie behoeven een verklaring van

geen bezwaar. Bij een veiligheidsonderzoek worden veiligheidsrisico’s van (potentiële)

vertrouwensfunctionarissen onderzocht. Een verklaring van geen bewaar wordt

afgegeven indien de uitkomst van een veiligheidsonderzoek zich daar niet tegen verzet.

De zwaarte van het onderzoek (A, B of C) correspondeert met de zwaarte van de

mogelijke schade.
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4 Speerpunten 2002

Naast de reguliere activiteiten zoals het uitvoeren van veiligheidsonderzoeken en

beveiligingsadviezen ontplooit de directie Beveiliging ook tal van

ontwikkelingsactiviteiten. 

De speerpunten zijn die ontwikkelingsactiviteiten waarop in 2002 het accent zal

komen te liggen. Hierna worden de speerpunten beschreven. 

4.1 Realiseren cryptofaciliteit

Voorstellen voor besluitvorming om een cryptofaciliteit te realiseren worden voorbereid

door de directie Beveiliging en het Nationaal Bureau voor Verbindingsbeveiliging

(NBV). De cryptofaciliteit heeft tot doel het ten behoeve van de overheid ontwikkelen

van betrouwbare systemen en (cryptografische) producten of onderdelen daarvan

primair ter bescherming van de bijzondere informatie bij de rijksdienst. 

4.2 Realiseren beveiligde telefonie

De directie Beveiliging werkt in samenwerking met het NBV aan het realiseren van

beveiligde telefonie voor delen van de rijksoverheid. Er wordt gezocht naar

mogelijkheden voor de korte en voor de langere termijn. Voor de mogelijkheden op

langere termijn zal worden aangesloten bij de ontwikkelingen aangaande de

cryptofaciliteit. 

4.3 Evaluatie Wet veiligheidsonderzoeken

Er zal een plan van aanpak gemaakt worden, waarbij de reikwijdte van de evaluatie van

de Wet veiligheidsonderzoeken wordt afgebakend. Vervolgens kan de feitelijke

evaluatie gestalte krijgen.
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4.4 Doorontwikkeling en implementatie procescriteria 
veiligheidsonderzoeken

Er wordt, binnen het kader van de Wet veiligheidsonderzoeken, gewerkt aan

procescriteria. Het gaat hierbij om het actualiseren en opnieuw valideren van de

basismethodiek, de onderzoeksthema’s voor een veiligheidsonderzoek en het te

hanteren onderzoeksmodel.

De ontwikkelde procescriteria voor veiligheidsonderzoeken worden dit voorjaar

voorgelegd aan de Bezwarencommissie Veiligheidsonderzoeken. Na verwerking van

het commentaar van deze commissie zal de praktijktoets worden uitgevoerd, die naar

verwachting een beperkt karakter kan hebben. Daarna kan worden gestart met de

feitelijke implementatie van deze procescriteria in het werkproces. 

4.5 Bijdragen aan de bescherming van de vitale infrastructuur

In 2002 zal de directie Beveiliging, in samenwerking met andere directies van de

AIVD, een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een samenhangend pakket van

maatregelen ter bescherming van de infrastructuur van overheid en bedrijfsleven

(waaronder ICT). Het gaat hier om actie 10 van het Actieplan Terrorismebestrijding en

Veiligheid. Uitgangspunt daarbij is dat het voor het naar behoren blijven functioneren

van de samenleving essentieel is dat maatschappelijk onmisbare diensten, aangeboden

door overheid en bedrijfsleven, blijven draaien. Het waarborgen van de

beschikbaarheid van deze diensten is dan ook geboden. 

De directie Beveiliging zal bij de risicoanalyse de helpende hand bieden door

methode(n) ervoor aan te reiken en invulling te geven aan het daarbij behorende aspect

bedreigingen.

Bij het in kaart brengen van de feitelijke (beveiligings)situatie zal de directie Beveiliging

ondersteunen door bijvoorbeeld methoden aan de hand te doen. Bij het in kaart

brengen van de wenselijke maatregelen zal advies gegeven worden aan de

verantwoordelijken. 

4.6 Ontwikkelen en implementeren Handboek Beveiligingsbevordering

Er wordt een Handboek Beveiligingsbevordering voor beveiligingsadviseurs van de

directie Beveiliging ontwikkeld. Hierin zullen de instrumenten staan beschreven. Het
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Handboek is een dynamisch boekwerk waarin uiteindelijk alle instrumenten zullen

staan beschreven die adviseurs kunnen aanwenden bij de beveiligingsbevorderende

activiteiten en wel op een controleerbare en reproduceerbare wijze.

4.7 Herziening handleiding ‘Een beetje integer kan niet’

De handleiding ‘Een beetje integer kan niet’ dateert uit 1996 en is sindsdien door

organisaties uit nagenoeg alle geledingen uit het openbaar bestuur gebruikt. Mede op

basis van ervaringen die in de praktijk met het werken met de handleiding zijn

opgedaan wordt deze handleiding dit jaar herzien. Naast het verwerken van de

praktijkervaringen ligt de nadruk bij de herziening op het actualiseren van de

handleiding en op het vergroten van de zelfwerkzaamheid. Dit laatste wordt

gerealiseerd door het toevoegen van een werkboek aan de handleiding waarin veel

praktische tips en gereedschappen worden aangereikt die het uitvoeren van het

integriteitproject binnen de organisatie sterk kunnen vergemakkelijken. 

4.8 Ontwikkelen integrale visie op beveiligingsbevordering

De directie Beveiliging zal, in samenwerking met de betrokken directies, op basis van

haar wettelijke taak en relevante ontwikkelingen, een integrale visie formuleren op haar

beveiligingsbevorderende taak. Binnen de directie Beveiliging wordt vanuit

verschillende invalshoeken gewerkt aan beveiligingsbevordering: organisatorische en

fysieke beveiliging, ICT-beveiliging en personele beveiliging. Om te komen tot een

afgewogen inzet van die samenhangende mensen en middelen is het belangrijk om

inzichtelijk te maken hoe deze samenhangen zich tot elkaar verhouden. De samenhang

moet tot uiting komen in een integrale visie op de beveiligingsbevorderende taak. 

4.9 Herziening van de AAR-9 (VIR-BI)

Een interdepartementale projectgroep onder voorzitterschap van de directie Beveiliging

is bezig de uit 1989 daterende ‘Aanwijzingen voor de beveiliging van staatsgeheimen

en vitale onderdelen bij de Rijksdienst’ (‘de AAR-9’) te herzien. De herziening (in feite

een vervanging) is onder meer nodig omdat het nieuwe voorschrift, meer dan bij de

huidige AAR-9 het geval is, rekening moet houden met de digitale verwerking en
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opslag van bijzondere informatie. De projectgroep wil met het nieuwe voorschrift een

helder en werkbaar kader scheppen voor een adequate beveiliging van bijzondere

informatie binnen de rijksoverheid. 
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5 Organisatiestructuur

Om invulling te kunnen geven aan al deze speerpunten en de reguliere activiteiten

bestaat de directie Beveiliging uit een directeur, een directiebureau, een afdeling Beleid

en Expertise, een afdeling Veiligheidsonderzoeken en een afdeling Beveiligings-

bevordering. In het directiebureau zijn de advisering en ondersteuning van de directeur

en de afdelingshoofden met betrekking tot bedrijfsvoering ondergebracht. Het hoofd

van de afdeling Beleid en Expertise treedt zonodig op als plaatsvervangend directeur

van de directie. De afdeling Beleid en Expertise bestaat uit deskundigen met

verschillende specialismen. Dit betreft specifieke deskundigheid op uiteenlopende

terreinen, met name op het terrein van beleidsvorming, analyse en diverse technische

disciplines. Binnen de afdeling Beveiligingsbevordering is de beveiligingszorg in de

publieke en - sommige delen van de vitale - private sector ondergebracht. De afdeling

Veiligheidsonderzoeken verricht de veiligheidsonderzoeken.

In het vervolg van dit stuk zullen de afdelingen Beleid en Expertise,

Veiligheidsonderzoeken en Beveiligingsbevordering aan de orde komen. 
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6 Afdeling Beleid en Expertise

6.1 De taken van de afdeling Beleid en Expertise 

De directie Beveiliging is mede verantwoordelijk voor de beveiligingsbevorderende taak

van de AIVD en voor het uitvoeren van veiligheidsonderzoeken. Binnen de afdeling

Beleid en Expertise (BE3) is zowel deskundigheid aanwezig op het gebied van

beleidsontwikkeling en -voorbereiding als speciale (technische) expertise ondergebracht

die in belangrijke mate een rol speelt op deze terreinen. 

6.2 Beleidsontwikkeling en analyse

De afdeling is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van nieuw beleid en het bijstellen

van bestaand beleid dat gericht is op, of raakvlakken heeft met de beveiligings-

bevordering in de publieke en private sector. Ook zorgt de afdeling voor het formuleren

en actueel houden van het beleid op grond waarvan functies als vertrouwensfuncties

worden aangewezen.

De analysefunctie van de afdeling richt zich op onder meer trends in de uitgebrachte

beveiligingsadviezen en uitgevoerde veiligheidsonderzoeken, die als basis dienen voor

het ontwikkelen van het beveiligingsbeleid van de directie.

6.3 Technische expertise 

Wat de expertise betreft is in de afdeling de technische en ICT-deskundigheid

opgenomen, waardoor adequaat kan worden ingespeeld op beveiligingscomplexiteit en

dynamiek op deze terreinen.

Een taak van de afdeling is ook het opstellen en actueel houden van eisen waaraan

beveiligingsadviezen moeten voldoen. De afdeling draagt bij aan het ontwikkelen 

van methodieken, normen en criteria voor beveiligingsmaatregelen en

toetsingsinstrumenten. De opgedane technische expertise wordt zoveel mogelijk

overgedragen aan de afdelingen BA3 en VO3.



6.4 Interne en externe klanten en functies

De afdeling Beleid en Expertise ondersteunt de afdelingen Beveiligingsbevordering en

Veiligheidsonderzoeken. De afdeling draagt de opgedane specifieke deskundigheid zo

mogelijk over aan de afdelingen Beveiligingsbevordering en Veiligheidsonderzoeken en

draagt daardoor bij aan de verdere professionalisering van de medewerkers en

werkprocessen van deze afdelingen. Daarnaast is de afdeling extern gericht en

participeert daartoe in nationale en internationale overlegstructuren. De uitvoering van

het buitenlandbeleid van de AIVD wordt, voor zover het de directie Beveiliging betreft,

ook binnen de afdeling Beleid en Expertise vormgegeven.

6.5 Algemene activiteiten

BE3 onderneemt onder meer de volgende algemene activiteiten: 

• het ontwikkelen van beleid met betrekking tot beveiligingsbevordering en

veiligheidsonderzoeken;

• het leveren van bijdragen aan de ontwikkeling van thema’s als integriteit, informatie-

beveiliging, bescherming vitale sectoren en vertrouwensfuncties en

veiligheidsonderzoeken;

• het adviseren op technisch en ICT-gebied zowel binnen de directie als rechtstreeks

binnen overheid en bedrijfsleven;

• het bevorderen van de kwaliteit en de professionaliteit van de directie;

• het vertegenwoordigen van de directie binnen en buiten de dienst ten aanzien van

deze taken.

Specifieke voorbeelden voor 2002 hiervan zijn de volgende:

• het tot stand brengen van regelgeving voor de bescherming van bijzondere

informatie (het concept VIR-BI);

• het schrijven van een Handboek Beveiligingsbevordering. Een ‘tool’ dat de

beveiligingadviseurs moet gaan ondersteunen in hun adviespraktijk; 

• ondersteuning in beveiligingsadvieswerk indien specialistische kennis nodig is; 

• het evalueren van de Wet Veiligheidsonderzoeken;

• herzien van de handleiding ‘Een beetje integer kan niet’; 

• het realiseren van beveiligde telefonie voor delen van de rijksoverheid;

• het realiseren van een cryptofaciliteit;

• het ontwikkelen van een integrale visie op beveiligingsbevordering. 

24
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7 Afdeling Beveiligingsbevordering

De afdeling Beveiligingsbevordering is belast met het bevorderen van de beveiliging bij

overheid en bedrijfsleven van daarvoor in aanmerking komende gegevens en van

specifieke onderdelen die van wezenlijk belang worden geacht voor het functioneren

van onze samenleving. De beveiligingsbevorderende taak wordt uitgevoerd ter

bescherming van de staatsveiligheid, de democratische rechtsorde en ‘andere

gewichtige belangen van de staat’. 

7.1 Activiteiten 

De afdeling Beveiligingsbevordering (BA3) bestaat voornamelijk uit

beveiligingsadviseurs. De beveiligingsadviseur adviseert met betrekking tot

organisatorische, fysieke, elektronische en personele beveiligingsbevorderende

maatregelen, waarbij personele maatregelen (het veiligheidsonderzoek) het sluitstuk

van de beveiliging vormen. Het aanspreekpunt voor de AIVD is de

beveiligingsverantwoordelijke bij de desbetreffende organisatie

(beveiligingsfunctionaris of security officer) en beveiligingsambtenaren (BVA) van de

verschillende ministeries. Met deze personen wordt op regelmatige basis contact

onderhouden.

Onder beveiligingsbevordering valt het adviseren over en ondersteuning geven bij het

opstellen van beveiligingsbeleid, het toelichten van onderdelen van relevante wet- en

regelgeving en het daarbinnen aangeven van verbanden. Daarnaast valt hieronder het

ondersteunen van beleidsvormings- en uitvoeringsprocessen, het herkennen van

knelpunten in de beveiliging en het adviseren van de beveiligingsfunctionaris. Ook met

betrekking tot de invulling van de beveiligingsfunctie binnen de organisaties worden

adviezen gegeven, bijvoorbeeld over de taken en verantwoordelijkheden van de

beveiligingsfunctionaris en de wijze waarop de beveiliging georganiseerd wordt

(organisatiestructuren). 

De beveiligingsadviseur onderzoekt en evalueert de gerealiseerde beveiliging,

rapporteert daarover en doet aanbevelingen ter verbetering. Het kader waarbinnen de

adviseur dit uitvoert wordt gevormd door het beveiligingsbeleid, het beveiligingsplan
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van de organisatie en de relevante wet- en regelgeving. Daarnaast wordt geadviseerd

over het opstellen van een lijst vertrouwensfuncties om het restrisico dat overblijft als

de beveiliging op orde is zo veel mogelijk af te dekken. 

Om al deze activiteiten te structureren is de afdeling ingedeeld in een zestal clusters;

Overheid, TEC/Internationaal, Politie, Industrie, NAVO en Militaire Productie en

Integriteit. De clusterindeling is gemaakt op basis van de categorieën afnemers en het

type werkzaamheden voor die afnemers.

7.2 Cluster Overheid

In het kader van de staatsveiligheid (staatsgeheimen) en andere gewichtige belangen

(integriteit) van de staat heeft de AIVD/BA3 een beveiligingsbevorderende taak bij de

ministeries en Hoge Colleges van Staat. Deze afnemers zijn gebundeld in de cluster

Overheid. De werkzaamheden van de cluster concentreren zich rond de

staatsgeheimen die binnen de betreffende organisaties circuleren en het goed

functioneren van het overheidsapparaat waaronder verstaan wordt een betrouwbare,

integere overheid. Wanneer het VIR-BI (Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst-

Bijzondere Informatie) dit jaar gereed is zullen de adviseurs de BVA begeleiden bij het

implementeren van het VIR-BI. De cluster Overheid valt binnen de pijler

Beveiligingsbevordering bijzondere informatie(voorziening). 

7.3 Cluster TEC/Internationaal

De cluster TEC/Internationaal beweegt zich binnen alle belangen van de AIVD:

staatsveiligheid, democratische rechtsorde en ‘andere gewichtige belangen van de staat’.

In deze cluster zijn de AIVD-activiteiten ten behoeve van de TEC (Technische Evaluatie

Commissie) en voorbereiding voor de Grote Evaluatie Driehoek (GED) gegroepeerd.

Tevens wordt in deze cluster de beveiligingsrelatie met de internationale organisaties

onderhouden. 
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De internationale organisaties vallen in deze cluster omdat de TEC/GED 1 een

belangrijke rol heeft in het ongestoord functioneren van de internationale organisaties

waardoor er dwarsverbanden zijn. Voor dit jaar krijgt de uitbouw van de relaties met

internationale organisaties bijzondere aandacht. Deze cluster valt binnen de pijler

Beveiligingsbevordering van (internationale) personen en objecten.

7.4 Cluster Politie

De cluster Politie beweegt zich op het gebied ‘andere gewichtige belangen van de staat’

en valt binnen de pijler Bevordering van de integriteit van het openbaar bestuur. De

politieke beslissing om bepaalde functies bij de politie aan te merken als

vertrouwensfunctie, waarbij een deel van de daaruit voortvloeiende veiligheids-

onderzoeken door de politie zelf worden uitgevoerd onder mandaat van de AIVD, heeft

de vorming van de cluster Politie noodzakelijk gemaakt. Enerzijds om de

politiekorpsen te helpen bij het opstarten van voornoemde onderzoeken en anderzijds

om het proces rondom de onderzoeken te kunnen monitoren. De nadere uitwerking

van deze monitorfunctie staat hoog op de agenda van 2002. Omdat de aanwijzing van

vertrouwensfuncties en de uitvoering van de veiligheidsonderzoeken conform de Wvo

geschieden, dient een en ander ook langs de lijn van de beveiligingsketen te worden

uitgevoerd. Dat betekent, dat ook de beveiliging van de korpsen in beschouwing moet

worden genomen.

7.5 Cluster Industrie 

Deze cluster richt zich op ‘andere gewichtige belangen van de staat’ alsmede op

bijzondere informatiebeveiliging en staatsveiligheid. Binnen de cluster Industrie vallen

de sectoren communicatie, transport, energie en nucleair. Binnen deze sectoren zijn

1 Leden Grote Evaluatie Driehoek: Directeur-generaal Openbare Orde en Veiligheid (BZK), Directeur-generaal

Rechtshandhaving (Justitie), directeur Beveiliging AIVD (BZK), vertegenwoordiger SG/DG beraad

(Buitenlandse Zaken), directeur Juridische Zaken (Defensie), hoofd Juridisch Zaken ministerie (Defensie),

een vertegenwoordiger van de KLPD. In de TEC hebben zitting: vertegenwoordigers van de ministeries van

Justitie, van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van Defensie, van de MID, van de KLPD en van de

AIVD.
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(bedrijfs)onderdelen aan te wijzen die van vitaal belang zijn voor het voortbestaan van

het maatschappelijk en economisch leven in Nederland. Derhalve behoort dit cluster bij

de pijler Beveiligingsbevordering van vitale sectoren met als speerpunt ‘bijdragen aan

de bescherming van de vitale infrastructuur’. Het mogelijk aanwijzen van nieuwe vitale

sectoren, het heroverwegen en herzien van maatregelen bij deze sectoren brengt dit

jaar veel werk voor de cluster Industrie met zich mee. Daarnaast is in deze cluster bij

een aantal organisaties bijzondere informatie (staatsgeheimen) aanwezig, zoals bij

telecommunicatiediensten en -netwerken.

7.6 Cluster NAVO en Militaire Productie 

De cluster NAVO en Militaire Productie voert werkzaamheden uit in het kader van de

staatsveiligheid, binnen de pijler Beveiligingsbevordering bijzondere informatie

(voorziening). Het betreffen beveiligingsbevorderende adviezen met betrekking tot

bedrijven die gerubriceerde opdrachten uitvoeren voor de overheid (met name voor

defensie, ABDO) of de NAVO (onder andere via Economische Zaken/Commissariaat

Militaire Productie, EZ/CMP). Deze bedrijven krijgen staatsgeheimen in hun bezit

waar zonodig een goede opbergplaats voor moet zijn en waar niet meer mensen dan

noodzakelijk kennis van mogen krijgen. Uit het NAVO (Noord Atlantische Verdrags

Organisatie) beveiligingsverdrag, volgt dat bedrijven die werkzaamheden verrichten op

het terrein van en in de panden van NAVO-organen, over een ‘clearance’ behoren te

beschikken. Een clearance is een schriftelijke verklaring waarin staat voor welke duur

en welke organisatie of locatie door een specifiek persoon toegang kan worden

verkregen. In 2002 zullen weer een aantal NSA-inspecties (National Security Authority)

uitgevoerd worden bij organisaties waar gerubriceerde NAVO-informatie aanwezig is.

7.7 Cluster Integriteit 

De cluster Integriteit, pijler Bevordering van de integriteit van het openbaar bestuur,

heeft als taak de weerstand tegen integriteitaantastingen te verhogen langs twee wegen.

Enerzijds preventief door het (laten) instellen van kwetsbaarheidonderzoeken.

Anderzijds curatief via het Meldpunt integriteitaantastingen (Mepia). Een kwetsbaar-

heidonderzoek is een instrument waarmee binnen een overheidsorganisatie een beeld

verkregen wordt van de integriteit van onder meer werkprocessen, procedures, regels,

de rol van medewerkers als geheel en de kwetsbare plekken waar deze integriteit
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mogelijk kan worden aangetast. Beveiligingsadviseurs kunnen in voorkomende

gevallen deze onderzoeken begeleiden. Een speerpunt binnen de pijler is de herziening

van de handleiding voor kwetsbaarheidonderzoeken ‘Een beetje integer kan niet’ en

tevens bestaat het streven dit handboek in 2002 in de praktijk te gaan toepassen.

Het Meldpunt behandelt meldingen van vermoede (ernstige) aantastingen van de

integriteit van het openbaar bestuur. Niet integer handelen van bijvoorbeeld

ambtenaren kan materiële en immateriële schade toebrengen aan het openbaar

bestuur. De meldingen zijn niet eenduidig en veelal complex. De aantastingen van de

integriteit kunnen plaatsvinden in alle belangensferen van de AIVD van staatsveiligheid,

instandhouding democratische rechtsorde tot andere gewichtige belangen van de staat.
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8 Afdeling Veiligheidsonderzoeken

De kerntaak van de afdeling Veiligheidsonderzoeken (VO3) van de directie Beveiliging

is het verrichten van veiligheidsonderzoeken naar personen die een vertrouwensfunctie

gaan bekleden. De afdeling voert haar taken uit op basis van de in 1997 in werking

getreden Wet veiligheidsonderzoeken (Wvo). Deze wet bepaalt onder meer dat het

veiligheidsonderzoek binnen acht weken moet worden afgerond. 

8.1 Niveaus en wijze van onderzoek

Vertrouwensfuncties en daarmee ook de veiligheidsonderzoeken zijn er op drie

niveau’s (A, B en C). De A-onderzoeken zijn het zwaarst qua omvang en diepgang. Het

veiligheidsonderzoek is een instrument met behulp waarvan kan worden vastgesteld of

er aan de plaatsing van de kandidaat-vertrouwensfunctionaris in de vertrouwensfunctie

risico’s kleven voor de veiligheid of andere gewichtige belangen van de staat. Daartoe

worden gegevens verzameld die antwoord kunnen geven op de volgende vragen: Heeft

de kandidaat-vertrouwensfunctionaris justitiële antecedenten en zo ja, welke? Neemt

betrokkene deel aan of verleent hij steun aan staatsgevaarlijke activiteiten? Is

betrokkene lid van of verleent hij steun aan anti-democratische organisaties? Zijn er

overige persoonlijke gedragingen of omstandigheden waardoor er onvoldoende

waarborgen zijn dat de kandidaat-vertrouwensfunctionaris onder alle omstandigheden

de uit de vertrouwensfunctie voortvloeiende verplichtingen getrouwelijk zal

volbrengen? 

Het verzamelen van de gegevens geschiedt door middel van naslagen in diverse

bestanden binnen en buiten de AIVD (administratief onderzoek). Bij de A-onderzoeken

worden, na afronding van het administratieve onderzoek, gesprekken gevoerd met

betrokkene, referenten en informanten (veldonderzoek). Een A-onderzoek omvat dus

zowel een administratief onderzoek als een veldonderzoek. Een B- of C-onderzoek is in

principe een administratief onderzoek; slechts indien de uit dit onderzoek verkregen

gegevens daartoe aanleiding geven wordt ook een - beperkt - veldonderzoek verricht. 
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8.2 Verklaring van geen bezwaar 

De verzamelde gegevens worden vervolgens onderzocht op hun relevantie voor de

kwetsbaarheden in de vertrouwensfunctie die betrokkene wil gaan vervullen. Op basis

hiervan wordt beoordeeld of er sprake is van een veiligheidsrisico of niet. Is er niet of

nauwelijks sprake van een risico, dan ontvangt de kandidaat-vertrouwensfunctionaris

een schriftelijke Verklaring van geen bezwaar (VGB). De werkgever die betrokkene voor

het veiligheidsonderzoek heeft aangemeld wordt schriftelijk over de uitkomst daarvan

geïnformeerd en kan de kandidaat-vertrouwensfunctionaris in de vertrouwensfunctie

aanstellen. 

8.3 Weigering verklaring van geen bezwaar

Als er wel sprake is van een risico ontvangt betrokkene een (voornemen tot) weigering

van een Verklaring van geen bezwaar. Zodra het voornemen een definitief besluit

wordt, wordt ook de beoogde werkgever schriftelijk van de uitslag op de hoogte gesteld

en is plaatsing van betrokkene in de vertrouwensfunctie niet mogelijk. 

8.4 Bezwaar en beroep

Tegen het (definitieve) besluit kan bezwaar worden aangetekend; tegen de beschikking

op bezwaar kan in beroep worden gegaan bij de bestuursrechter. Ingeval van bezwaar

en beroep wordt de behandeling van het onderzoeksdossier overgenomen door de

afdeling Kabinet en Juridische Aangelegenheden (KJA). 

8.5 Organisatiestructuur 

De afdeling Veiligheidsonderzoeken is opgebouwd uit vier secties (A t/m D), elk

bestaande uit circa 20 medewerkers. Elke sectie wordt geleid door een sectiehoofd die

verantwoordelijk is voor het dagelijkse werkproces en voor de personeelszorg. De sectie-

hoofden staan onder verantwoordelijkheid van het afdelingshoofd. Sectiehoofden en

afdelingshoofd vormen samen het managementteam van VO3. Iedere sectie is multi-

functioneel van opzet en bevat bewerkers, onderzoekers en onderzoeksassistenten. 
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Sectie D zal zich in 2002 exclusief toeleggen op de behandeling van de veiligheids-

onderzoeken ten behoeve van de politie. Wegens het verwachte hoge aanbod van deze

categorie onderzoeken zal de afdeling Veiligheidsonderzoeken met een vijfde sectie

worden uitgebreid. 

8.6 Veiligheidsonderzoeken in relatie tot pijlers 

De afdeling Veiligheidsonderzoeken ontplooit haar activiteiten binnen alle vier pijlers

van de directie Beveiliging.

8.6.1 Pijler Bijzondere informatie 

De pijler Bijzondere informatie heeft betrekking op zowel staatsgeheimen als

kwetsbare informatie. Het begrip kwetsbare informatie is als vierde categorie (naast

staatsgeheimen op niveau A-/zeer geheim, B-/geheim en C-/confidentieel), toegevoegd

aan de AAR-9. Met betrekking tot de pijler Bijzondere Informatie kan een

vertrouwensfunctie derhalve worden omschreven als: een functie bij de rijksoverheid of

binnen het bedrijfsleven waarin kennis moet of kan worden genomen van

staatsgeheimen of anderszins kwetsbare informatie. Tot deze pijler behoort het

merendeel van de veiligheidsonderzoeken die worden uitgevoerd ten behoeve van de

departementen (inclusief de onderzoeken naar het personeel van de AIVD) en de

defensie-orderbedrijven. Functies uit de A-categorie komen voornamelijk bij de

rijksoverheid voor. Dit betekent dat in 2001 de meeste veldonderzoeken in het kader

van deze pijler werden verricht (873). Daarnaast werden vorig jaar 2255 B-onderzoeken

en 1338 C-onderzoeken uitgevoerd (totaal 3593 administratieve onderzoeken). 

8.6.2 Pijler Vitale sectoren

In deze pijler zijn de zogenaamde sleutelfuncties bij onderdelen van de rijksoverheid of

het bedrijfsleven die van vitaal belang zijn voor de instandhouding van het

maatschappelijk leven, alsmede functies binnen beschermde gebieden op

burgerluchthavens, aangewezen als vertrouwensfunctie. Het betreft hier vrijwel

uitsluitend vertrouwensfuncties op B-niveau. De omvangrijkste categorie

veiligheidsonderzoeken binnen deze pijler vormen de burgerluchtvaartonderzoeken

(BL-onderzoeken) op Schiphol. Deze BL-onderzoeken worden, namens en onder

verantwoordelijkheid van de AIVD, uitgevoerd door de Koninklijke Marechaussee
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(Kmar) die bevoegd is tot het afgeven van een Verklaring van geen bezwaar (VGB).

Indien de Kmar geen VGB kan verstrekken wordt het veiligheidsonderzoek ter

afhandeling overgedragen aan de AIVD. Doorgaans is hiervan in circa 10% van het

totaal aantal BL-onderzoeken sprake; in 2001 betrof het 3334 van de 31430 gevallen. Het

merendeel van het aantal weigeringen VGB dat in 2001 door de afdeling

Veiligheidsonderzoeken werd afgegeven had betrekking op onderzoeken ten behoeve

van Schiphol. Ook de ingestelde bezwaar- en beroepsprocedures betroffen met name

deze categorie onderzoeken. 

Naast de BL-onderzoeken werden binnen de pijler vitale sectoren in 2001 820

administratieve en 98 veldonderzoeken uitgevoerd. 

8.6.3 Pijler Integriteit van het Openbaar Bestuur

Vertrouwensfuncties die onder deze pijler vallen betreffen boegbeeldfuncties, functies

waarvan de bekleders vereenzelvigd worden met de kwaliteit van essentiële onderdelen

van het staatsbestel en wier onoorbaar handelen schade kan toebrengen aan (de

beleving van) de integriteit van overheid en staat. Het gaat hierbij met name om de

vertrouwensfuncties in de sector Politie. Deze zijn er in twee soorten: de A-

onderzoeken die door sectie D van de afdeling Veiligheidsonderzoeken worden

uitgevoerd en de zogenoemde P-onderzoeken die, namens en onder

verantwoordelijkheid van de AIVD, door de politiekorpsen zelf worden verricht. In

2002 zijn vier opleidingen gepland ten behoeve van de politiefunctionarissen die deze

P-onderzoeken gaan uitvoeren. De organisatie van de opleidingen berust bij sectie D. 

Een P-onderzoek omvat een administratief onderzoek en een gesprek met de

kandidaat-vertrouwensfunctionaris. Ook hier geldt dat de politie slechts bevoegd is tot

het verstrekken van een VGB. Is dit niet mogelijk, dan draagt de politie het P-

onderzoek over aan sectie D. Het aantal A-functies bij de politie wordt geraamd op

4700 en het aantal P-functies op 11.000. Volgens plan zullen alle

vertrouwensfunctionarissen in 2006 een veiligheidsonderzoek hebben ondergaan,

waarbij instromend personeel voorrang heeft boven het zittend personeel. Naar

verwachting zal sectie D in 2002 400 A-onderzoeken en circa 110 P-onderzoeken in

behandeling nemen. 

Een andere categorie veiligheidsonderzoeken van deze pijler betreft de Algemene

Bestuursdienst (ABD). Ten aanzien van de topmanagementgroep (TMG) van de ABD

geldt de afspraak dat de A-onderzoeken naar TMG-functionarissen (secretarissen-

generaal, de meeste directeuren-generaal en enkele andere functionarissen) in principe

binnen drie weken worden afgerond.



8.6.4 Pijler (Internationale) personen en objecten

Op basis van artikel 13 Wvo verricht de afdeling Veiligheidsonderzoeken, op verzoek

van een andere mogendheid of van een volkenrechtelijke organisatie, onderzoeken naar

personen met de Nederlandse nationaliteit dan wel personen van andere nationaliteit

die in Nederland verblijven of recentelijk verblijf hebben gehouden. Onder deze pijler

vallen de aanvragen veiligheidsonderzoeken van Europol, het ICTY en wellicht op

termijn van het in Nederland te vestigen Internationaal Strafhof (ICC). Voorts behoren

tot deze pijler de aanvragen veiligheidsonderzoeken van buitenlandse collegadiensten.

Daarnaast voert de AIVD in zijn hoedanigheid van National Security Authority (NSA)

veiligheidsonderzoeken uit naar Nederlanders die bij de NAVO gaan werken, alsmede

naar Nederlanders die werkzaam zijn bij bedrijven die bij een NAVO-opdracht zijn

ingeschakeld. Het betreft hier zowel A-onderzoeken (Cosmic Top Secret (CTS) en

Cosmic Top Secret-Atomal (CTS-A)) als B-onderzoeken (NATO-secret). Deze

onderzoeken worden om de vijf jaar herhaald. 

In 2001 werden binnen deze pijler 1470 veiligheidsonderzoeken uitgevoerd, waarvan

84 veldonderzoeken, 1308 B en 78 C.

Tabel 1 

* inclusief de onderzoeken naar het eigen personeel 

Tabel 2

* inclusief 110 door de politie aan de AIVD overgedragen P-onderzoeken
** uitgaande van een groei met 5%
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