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Organisatie

Directie Democratische Rechtsorde (DRO)

staatsgeheimen en andere kwetsbare gegevens en

Directeur: drs. E.S.M. Akerboom

van onderdelen die voor de instandhouding van het

De directie Democratische Rechtsorde doet onderzoek
naar personen en organisaties die een bedreiging
Dienstleiding

De Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) heet vanaf
29 mei 2002 Algemene Inlichtingen- en Veiligheids-

staatsveiligheid of andere gewichtige belangen van de

Directie Strategie en
Juridische Zaken

dienst (AIVD). Deze naamswijziging vloeit voort uit de
Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002.1

kunnen vormen voor de democratische rechtsorde, de
Directie Bedrijfsvoering

(opnieuw) geregeld. De AIVD is onderdeel van het

van de integriteit bij de overheid;
- het begeleiden van kwetsbaarheidsonderzoeken bij
de overheid.

De directie richt zich op:

In deze wet zijn de taken en bevoegdheden van de
inlichtingen- en veiligheidsdiensten in Nederland

staat.

maatschappelijk leven van vitaal belang zijn;
- het behandelen van meldingen over aantastingen

- tegenkrachten bij de integratie van etnische
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ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks-

minderheden;

Directie Inlichtingen Buitenland (IB)
Directeur: drs. K.J.R. Klompenhouwer

- terrorisme;

De directie Inlichtingen Buitenland verricht onderzoek

- politiek gewelddadig activisme.

naar andere landen in het belang van de nationale

relaties.

veiligheid en ten behoeve van de Nederlandse regering.

Taken

Directie Staatsveiligheid (SV)

Het onderzoek richt zich op ontwikkelingen die

Directeur: mr. C.A.W. van Raalten

relevant zijn voor de internationale rechtsorde, vrede

Dienstleiding

Ook de directie Staatsveiligheid verricht onderzoek

en veiligheid en op de positie van Nederland in
internationaal verband.

Hoofd: S.J. van Hulst

naar personen en organisaties die een bedreiging

De AIVD levert, net als zijn voorganger de BVD, een

Het hoofd van de AIVD vormt samen met zijn

kunnen vormen voor de democratische rechtsorde, de

bijdrage aan de bescherming van de nationale

plaatsvervanger, de heer T.P.L. Bot, de dienstleiding.

staatsveiligheid of andere gewichtige belangen van de

Directie Bijzondere Inlichtingenmiddelen (BI)

staat.

Directeur: drs. G. Veenstra

De directie heeft als aandachtsgebieden:

De directie Bijzondere Inlichtingenmiddelen verricht

- ongewenste bemoeienis van vreemde mogend-

ondersteuning op operationeel gebied, doet open

veiligheid. Daartoe verzamelt de AIVD gegevens over
personen en organisaties waarvan het vermoeden
bestaat dat zij een bedreiging vormen voor de demo-

Directie Strategie en Juridische Zaken (SJZ)

cratische rechtsorde, de veiligheid of andere gewichtige

Directeur: mr. T.P.L. Bot

belangen van de staat. De AIVD doet ook onderzoek

De directie Strategie en Juridische Zaken ondersteunt

naar andere landen om zicht te krijgen op (potentiële)

de dienstleiding en de directies van de AIVD.

conflicthaarden in de wereld met het oog op

De directie is verantwoordelijk voor:

mogelijke gevolgen voor onze veiligheid. Om deze

- het ontwikkelen en bewaken van de strategische

taken te kunnen uitvoeren beschikt de AIVD over een

koers;

aantal bijzondere bevoegdheden.

- juridische en parlementaire aangelegenheden;

De AIVD geeft eveneens adviezen op beveiligings-

- de interne en externe communicatie.

heden;
- verspreiding van massavernietigingswapens en

bronnen onderzoek en verzorgt de relatie met
buitenlandse collegadiensten.

ongewenste handel in conventionele wapens;
- veiligheidsrisico’s verbonden aan internationale
organisaties op het gebied van rechtspraak;
- illegale migratie.

Nationaal Bureau voor Verbindingsbeveiliging (NBV)
Hoofd: W.C.F. Cnossen
Het Nationaal Bureau voor Verbindingsbeveiliging
adviseert de overheid over technische beveiliging van

Directie Beveiliging (BC)

bijzondere informatie zoals staatsgeheimen.

Directeur: drs. J. Sikkel

Het bureau evalueert informatiebeveiligings-

Tot slot is de dienst belast met het verrichten van

Directie Bedrijfsvoering (BV)

De directie Beveiliging verricht veiligheidsonder-

producten en -systemen en geeft adviezen aan

veiligheidsonderzoeken naar kandidaten voor

Directeur: mr. D.W. van der Heide

zoeken en geeft beveiligingsadviezen.

potentiële gebruikers. Ook ontwikkelt, vervaardigt en

vertrouwensfuncties.

De directie Bedrijfsvoering levert centrale voor-

De directie heeft als taken:

distribueert het NBV cryptomiddelen. Daarnaast

zieningen op facilitair gebied en op de terreinen

- het verrichten van veiligheidsonderzoeken naar

wordt een bijdrage geleverd aan de nationale en

gebied tegen aantastingen van de nationale veiligheid.

personeel, automatisering, organisatie, financiën,
1

De Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, (Stb. 2002,
148) heeft ook betrekking op de Militaire Inlichtingen- en
Veiligheidsdienst (MIVD), voorheen de Militaire Inlichtingendienst (MID).

veiligheid, kwaliteitsmanagement, registratie en
archivering.

personen die een vertrouwensfunctie (gaan)

internationale beleidsontwikkeling op het terrein van

vervullen bij overheid en bedrijven;

informatiebeveiliging.

- het bevorderen van de beveiliging van

