Algemene Inlichtingenen Veiligheidsdienst

Tegen
de stroom in,
voor de nationale
veiligheid

Per undas
‘Levende vissen zwemmen tegen de stroom in, alleen de dode drijven mee’

Zo luidt het devies van de AIVD. Het symboliseert de instelling van de dienst: niet passief meedrijven met de golven, maar actief
stroomopwaarts, het oog gericht op bedreigingen van de nationale veiligheid. Tegen de stroom in: per undas adversas. Dit devies werd
geïntroduceerd door mr. L. Einthoven, het eerste hoofd (1949-1961) van de Binnenlandse Veiligheidsdienst, de voorloper van
de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst. Het is tot op de dag van vandaag het motto van de AIVD.
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Een woord vooraf
In deze brochure schetsen wij een beeld van ons werk: het beschermen van de
nationale veiligheid en het verdedigen van de belangen van ons land. Het is de rol
van de AIVD om onzichtbare dreigingen zichtbaar te maken en ervoor te zorgen
dat deze dreigingen worden weggenomen. Soms doet de dienst dat zelf; meestal
zorgen wij ervoor dat anderen hun verantwoordelijkheid kunnen nemen.
De AIVD zwemt bij de uitoefening van zijn taken zo nodig ‘tegen de stroom in’,
onafhankelijk van de heersende maatschappelijke en politieke stroming. Uit ons
onderzoek kan blijken dat een dreiging toeneemt of juist afneemt. In beide
gevallen is het de taak van de dienst om de samenleving hierover te informeren.
De AIVD is zich bewust van de impact die kan uitgaan van een waarschuwing. De
samenleving moet zich bewust zijn van bedreigingen van de nationale veiligheid,
maar mag niet onnodig in onzekerheid worden gelaten. Dat vraagt om een
alerte, offensieve en af en toe misschien wat eigenzinnige aanpak. Onze dienst
doet zijn werk over het algemeen aan de rafelranden van de samenleving. En
doorgaans doen wij dat onzichtbaar. U zult vrijwel nooit met ons te maken
krijgen, hoogstens via een verzoek om ons te helpen. Ook dan vragen wij om
vertrouwelijkheid. De AIVD doet z’n werk namelijk ‘in het geheim’. Dat wil
zeggen dat wij niet alles kunnen en willen vertellen. In een democratische en
transparante samenleving als die van ons is die geslotenheid misschien soms
moeilijk te accepteren. Mondige burgers willen tenslotte een transparante
overheid die in het openbaar verantwoording aflegt over haar doen en laten. Een
geheime dienst kan echter alleen effectief zijn als zijn werkwijze en activiteiten
niet publiekelijk bekend zijn.

Soms vind ik dat jammer. Het werken bij de dienst is niet zoals ‘in de film’, maar
het is af en toe spannend en zeker effectief en succesvol. Dat zouden we graag
met u willen delen. Dat kan meestal niet. Het zou contraproductief werken.
De AIVD is een veelzijdige organisatie. Dat betekent niet alleen dat wij veel
kunnen en veel doen, maar ook dat de verwachtingen hoog zijn. Terecht. Ik durf
die uitdaging wel aan. Onze dienst bestaat uit professionals die hun werk met
hart en ziel doen en heel bewust hebben gekozen voor een baan die bijdraagt aan
het beschermen van onze nationale veiligheid. Wij willen en zullen die hoge
verwachting waarmaken.
De Nederlandse dichter Lucebert zei ooit: ‘Alles van waarde is weerloos’. Een
intrigerende uitspraak. Wat mij betreft betekent dit dat onze waardevolle
samenleving niet onbeschermd mag zijn. Ik zie het bestaan van een geheime
dienst in een open samenleving als de onze dan ook als een teken van kracht van
de weerbare democratie waarin wij leven.
Mr. Gerard Bouman,
Hoofd Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

De missie van de AIVD
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De missie
van
de AIVD
De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) staat voor de nationale veiligheid door tijdig dreigingen, politieke

ontwikkelingen en risico’s te onderkennen die niet direct zichtbaar zijn. Hiertoe doen wij onderzoek in binnen- en buitenland.
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De AIVD deelt gericht kennis en informatie die samenwerkingspartners en belangendragers aanzetten tot handelen.

De dienst signaleert, adviseert en mobiliseert anderen en reduceert zelfstandig risico’s. Hiermee vervullen wij onze eigen rol in het
netwerk van overheidsorganisaties die de veiligheid nationaal en internationaal beschermen.
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Wat doen wij?
Wij doen onderzoek in binnen- en buitenland om dreigingen tegen en risico’s voor
de nationale veiligheid te onderkennen. Daarbij gaat het onder meer om terroristisch geweld, verspreiding van massavernietigingswapens, acties van antidemocratische groepen of spionageactiviteiten die zijn gericht tegen de Nederlandse staat
of onze samenleving. Wat onder de nationale veiligheid valt, staat echter niet voor
altijd vast. De invulling van dit begrip verandert door de jaren heen.

Personen of organisaties van wie of waarvan een dreiging uitgaat, schermen hun
activiteiten zo goed mogelijk af. Wij richten onze aandacht op dreigingen en
risico’s in een fase waarin deze (nog) niet zichtbaar zijn. Op die manier kunnen
tijdig maatregelen worden genomen. Wij mogen daarbij gebruik maken van de
bijzondere bevoegdheden die zijn vastgelegd in de Wet op de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten 2002 (Wiv 2002).

Dergelijke dreigingen en risico’s kunnen gevolgen hebben voor de Nederlandse
samenleving als geheel maar ook voor instellingen, organisaties of individuele
burgers. Daarbij kan het gaan om (gewelddadige) pogingen om de maatschappij
fundamenteel te veranderen of om de democratische besluitvorming onder druk
te zetten. De dreiging kan ook leiden tot maatschappelijke ontwrichting of
beperking van de grondwettelijke vrijheid (zoals het recht op gelijke behandeling, de vrijheid van godsdienst en de vrijheid van meningsuiting) van bepaalde
personen of groepen.

Wij informeren en adviseren bestuurders, beleidsmakers en andere belang
hebbenden op lokaal en (inter)nationaal niveau over voor hen relevante
informatie die uit onderzoeken naar voren is gekomen. Op die manier kunnen
zij zo nodig beleid ontwikkelen of bijstellen, of maatregelen nemen. Zo kan
bijvoorbeeld het Openbaar Ministerie op basis van een ambtsbericht van de AIVD
een strafrechtelijk onderzoek starten en een aanhouding laten verrichten.
Informatie van ons kan ook leiden tot preventieve maatregelen, zoals (verscherping van) beveiligingsmaatregelen. Anderzijds verstrekt de dienst aan het
ministerie van Buitenlandse Zaken politieke inlichtingen ter ondersteuning van
de totstandkoming van buitenlands beleid.

Het gaat in onze onderzoeken niet alleen om activiteiten in ons eigen land, maar
ook om die in het buitenland. Deze kunnen zich tegen ons land richten of tegen
Nederlandse belangen elders. Ook op het gebied van dreiging is sprake van een
vorm van globalisering. Wij passen daarom de strategie van ‘forward defence’
toe: voorwaartse verdediging. Dat betekent dat wij ons ook richten op het
buitenland om daar ontwikkelingen te onderzoeken die voor onze veiligheid van
belang zijn, maar ook bijvoorbeeld om daar politieke inlichtingen in te winnen.

Wij vervullen daarmee verschillende rollen. Dat kan een onderzoekende,
duidende of een mobiliserende rol zijn. Onder bepaalde omstandigheden en als
andere effectieve maatregelen ontbreken, kan de dienst ook zelf optreden om
risico’s of dreigingen weg te nemen.
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De AIVD doet daarnaast onderzoek naar mogelijke risico’s voor en dreigingen
tegen vitale maatschappelijke processen, zoals de energievoorziening, transport
en telecommunicatie. Ook dragen wij bij aan de bescherming van gevoelige en
staatsgeheime informatie. Daarnaast heeft de AIVD de taak om de dreiging te
analyseren tegen personen, objecten en diensten die binnen het zogeheten
rijksdomein vallen. Het rijksdomein omvat een groep personen, objecten en
diensten voor wier veiligheid de centrale overheid verantwoordelijk is.
Tot slot doet de dienst onderzoek naar personen die een vertrouwensfunctie gaan
vervullen. Dat zijn functies waarin het mogelijk is misbruik te maken van kennis
of bevoegdheden, waardoor de nationale veiligheid of andere belangen van de
staat in gevaar gebracht kunnen worden.
De beschreven taken van de dienst zijn vastgelegd in de Wet op de inlichtingenen veiligheidsdiensten (Wiv) uit 2002 en de Wet op de veiligheidsonderzoeken
(Wvo). Deze wetten bevatten ook bepalingen die het werk van de AIVD
transparant en daarmee controleerbaar maken. Zo staat beschreven wat de dienst
mag doen om zijn taken uit te kunnen voeren.
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Visie en
Visie en strategie

De verdediging van de nationale veiligheid van ons land vraagt

Onderzoeken is het verzamelen van informatie (‘inlichtingen’) uit

om een oﬀensieve en zelfbewuste aanpak. Hiervoor doet de

allerlei soorten bronnen. Op basis van deze inlichtingen kan de

AIVD (operationeel) onderzoek, analyseert de verkregen inlich-

dienst vervolgstappen zetten.

tingen en geeft er duiding aan, om vervolgens – zo nodig –

Duiden staat voor de wijze waarop de dienst ontwikkelingen en

strategie
anderen te informeren en te mobiliseren. Soms zal de AIVD ook

trends onbevooroordeeld en onafhankelijk in perspectief plaatst.

zelf moeten handelen om een risico voor de nationale veiligheid

Mobiliseren betekent dat wij erin slagen anderen zodanige

te reduceren of zelfs weg te nemen. Er zijn vier kernbegrippen

informatie te verschaﬀen dat zij hun verantwoordelijkheid

die binnen het werkgebied van de AIVD altijd terugkeren.

kunnen nemen en dreigingen kunnen wegnemen.

Handelen houdt in dat de dienst actie onderneemt om een risico
voor de nationale veiligheid te reduceren of zelfs weg te nemen.
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Wat onderzoeken wij?
De AIVD richt zich op een aantal onderzoeksgebieden en onderwerpen die
voortkomen uit de taken van de dienst.
Terrorisme

Terrorisme blijft voor Nederland een bedreiging. Wij houden er rekening mee dat
Nederland en Nederlandse belangen ook in de komende jaren een doelwit
blijven voor bijvoorbeeld jihadistische netwerken.

Heimelijke activiteiten

Activiteiten die andere landen in het geheim in Nederland uitvoeren, tasten de
nationale soevereiniteit aan en kunnen de nationale veiligheid schade toe
brengen. Wij zetten ons daarom in voor het onderkennen en tegengaan van
dergelijke activiteiten. Spionage is één van deze heimelijke activiteiten. Ook
komt het voor dat migranten in Nederland in het geheim worden beïnvloed door
personen uit hun land van herkomst of door hen onder druk worden gezet om
mee te werken aan spionage in Nederland.

Radicalisering

Het onderzoek van de AIVD richt zich niet alleen op radicalisering die leidt tot
terrorisme, maar ook op vormen van radicalisering die een ontwrichtende
invloed kunnen hebben op de samenleving. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om
ontwikkelingen die leiden tot een tweedeling in de samenleving, tot isolationisme en afwijzing van de democratie. Aanhangers van dergelijke stromingen
staan soms positief tegenover het plegen van geweld tegen de democratie.
Extremisme

Politiek gewelddadig extremisme (links-, rechts- en dierenrechtenextremisme)
kan een mogelijke bedreiging vormen voor de democratische rechtsorde. Wij
onderzoeken extremistische groeperingen, organisaties, netwerken en
individuele extremisten.

Proliferatie van massavernietigingswapens

De AIVD en zijn militaire samenwerkingspartner, de Militaire Inlichtingen- en
Veiligheidsdienst (MIVD), werken samen in de strijd tegen de verdere verspreiding (proliferatie) van massavernietigingswapens.1 De AIVD en de MIVD richten
zich daarbij vooral op de zogenaamde landen van zorg. Dat zijn landen die ervan
worden verdacht in strijd met internationale verplichtingen massavernietigingswapens of overbrengingsmiddelen (zoals raketten) te ontwikkelen en doelen na
te streven die een bedreiging kunnen vormen voor de internationale rechtsorde
en veiligheid en de belangen van Nederland en zijn bondgenoten.

1 Deze wapens worden onderverdeeld in chemische (zenuwgassen, mosterdgas), biologische
(virussen, bacteriën zoals miltvuur), radiologische en nucleaire (bijvoorbeeld een atoombom)
wapens, oftewel CBRN-wapens.
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Buitenland

Over een aantal landen verzamelen wij zogeheten politieke inlichtingen. Die
landen zijn speciaal aangewezen door de minister-president, de minister van
Buitenlandse Zaken, de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en
de minister van Defensie. Wij richten ons daarbij op het tijdig onderkennen en
signaleren van ontwikkelingen die van belang zijn voor het buitenlandse beleid en
internationale onderhandelingen. Ook gaat het om gegevens die belangrijk zijn
voor de nationale veiligheid en die alleen kunnen worden verkregen met de inzet
van bijzondere inlichtingenmiddelen en/of samenwerking met buitenlandse
inlichtingendiensten. Door middel van forward defence krijgen wij inzicht in
eventuele plannen die een dreiging tegen ons land vormen.
Veiligheidsbevordering

De AIVD levert informatie over terroristische en andere dreigingen aan specifieke
(vitale) bedrijven en organisaties waardoor deze in staat zijn zelfstandig maatregelen
te treffen. Wij treffen dus niet zelf fysieke of andere beveiligingsmaatregelen, maar
wij zorgen ervoor dat anderen weten wat er aan de hand is zodat zij tijdig maatregelen kunnen nemen. Daarnaast bevordert de AIVD de veiligheid van vitale sectoren en
internationale organisaties door het geven van voorlichting.
Wij maken dreigings- en risicoanalyses over personen, objecten en diensten die
behoren tot het zogenaamde rijksdomein. Op basis van onder andere deze infor
matie besluit de Eenheid Bewaken en Beveiligen (EBB) van de Nationaal Coördinator
Terrorismebestrijding (NCTb) of en welke beveiligingsmaatregelen nodig zijn.

De AIVD draagt bij aan de bescherming van staatsgeheimen en andere gerubriceerde informatie door speciale beveiligingsproducten te testen, te keuren en te
ontwikkelen. Ook dragen wij bij aan de totstandkoming van (inter)nationale
regelgeving op dit gebied en zien we toe op de beveiligingsadviezen aan
overheden en bedrijven. Dit gebeurt door het Nationaal Bureau
Verbindingsbeveiliging (NBV) van de AIVD.
Vertrouwensfuncties

Om te beoordelen of iemand een bepaalde vertrouwensfunctie kan bekleden,
verrichten wij zogeheten veiligheidsonderzoeken. Het gaat dan om functies
waarin het mogelijk is om misbruik te maken van kennis of bevoegdheden
waardoor de nationale veiligheid of andere belangen van de staat in gevaar
gebracht kunnen worden. Een dergelijke functie mag alleen worden vervuld als
wij een zogeheten Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) afgeven. Blijkt uit ons
onderzoek dat een bepaalde kandidaat een risico vormt in de (nieuwe) functie,
dan wordt deze verklaring geweigerd. De kandidaat kan de functie dan niet
vervullen.
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Hoe komen wij aan onze inlichtingen?
Om onze wettelijke taken uit te kunnen voeren, hebben wij bepaalde bevoegd
heden. Deze bevoegdheden staan beschreven in de Wiv 2002. Het is dus niet
geheim wat wij mogen en kunnen, alleen geven wij geen openheid over hoe en
waar wij die bevoegdheden inzetten.
Wij mogen onder meer:
• mensen volgen en observeren en daarbij observatie- en registratiemiddelen
inzetten;
• mensen inzetten om gegevens te verzamelen en bepaalde handelingen te
verrichten. Daarbij mag een dekmantel worden gebruikt;
• rechtspersonen (bedrijven, organisaties) oprichten en inzetten om operaties te
ondersteunen;
• woningen en andere besloten plaatsen en voorwerpen doorzoeken;
• brieven, e-mails en andere geadresseerde zendingen openen;
• de inhoud van computers (en andere zogenaamde geautomatiseerde werken)
onderzoeken;
• gesprekken, telecommunicatie (zoals telefoon) of andere vormen van
(geautomatiseerde) communicatie tappen, ontvangen, opnemen en
afluisteren;
• niet-kabelgebonden communicatie (zoals satelliettelefonie) ongericht
ontvangen en opnemen;
• bij aanbieders van openbare telecommunicatienetwerken en openbare
telecommunicatiediensten gegevens opvragen.

Strikte regels voor inzet

Voor alle bijzondere bevoegdheden (ook wel bijzondere inlichtingenmiddelen
genoemd) geldt dat deze alleen mogen worden ingezet wanneer dat strikt
noodzakelijk is voor de taakuitvoering van de dienst. Bij het toepassen van
dergelijke bevoegdheden moeten wij ons houden aan de eisen van ‘proportionaliteit‘ en ‘subsidiariteit’. Bij proportionaliteit gaat het erom dat het middel in
verhouding staat tot het doel waarvoor het wordt ingezet. Bij subsidiariteit gaat
het om de vraag of een minder zwaar middel zou kunnen volstaan om hetzelfde
effect te bereiken. De bevoegdheden mogen daarnaast niet langer dan nood
zakelijk worden ingezet. De bijzondere bevoegdheden mogen bovendien niet
worden ingezet bij de uitvoering van veiligheidsonderzoeken of bij de
veiligheidsbevorderende taak.
Toestemming

De AIVD kan bepaalde bevoegdheden die diep ingrijpen in de privacy van
mensen, zoals het afluisteren, niet ‘zomaar’ toepassen. Dit is uitsluitend
toegestaan als de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
daarvoor toestemming heeft gegeven. Voor andere, minder ingrijpende
bevoegdheden, zoals het stelselmatig observeren of volgen van personen,
kan het hoofd van de AIVD (of iemand namens hem) toestemming geven.
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Wie controleert ons?
Een geheime dienst behoeft sturing, controle en verantwoording. Dat is in
Nederland zorgvuldig geregeld.

Daar wordt onder de voorwaarde van geheimhouding gesproken over zaken die
niet in het openbaar kunnen worden behandeld.

Sturing

Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD)
De Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten
(CTIVD) houdt toezicht op ons en op de MIVD. De CTIVD is een onafhankelijke
commissie die bestaat uit drie leden die bij Koninklijk Besluit worden benoemd
op voordracht van de Tweede Kamer. De commissie oefent achteraf toezicht uit
op de rechtmatigheid van de uitvoering van zowel de Wiv 2002 als de Wvo. De
commissie krijgt, onder wettelijke verplichting tot geheimhouding, inzicht in
alle gewenste gegevens. De rapporten zijn grotendeels openbaar, net als het
jaarverslag dat de commissie uitbrengt.
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Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) draagt de
politieke verantwoordelijkheid voor ons functioneren en de taakuitoefening.
Raad voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten
De Raad voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (RIV) is een onderraad
van de ministerraad. Daarin bespreken de minister-president en de ministers van
BZK, Veiligheid en Justitie, Defensie en Buitenlandse Zaken vraagstukken op
het terrein van de nationale veiligheid. De RIV is een belangrijk overleg bij de
voorbereiding van het kabinetsbeleid over onderwerpen die de nationale
veiligheid raken.
Verantwoording

Parlementaire controle
De minister legt verantwoording af aan het parlement over het functioneren en
de taakuitoefening van de dienst. Dat gebeurt in het openbaar aan de Tweede
Kamer als geheel (plenair) of aan de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken.
Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CIVD)
De minister van BZK heeft de mogelijkheid om de volksvertegenwoordiging ook
in beslotenheid te informeren. Dit gebeurt via de Commissie voor de
Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten van de Tweede Kamer (CIVD). In deze
commissie zitten de voorzitters van de fracties in de Tweede Kamer.

Jaarverslag
Wij zijn verplicht jaarlijks een openbaar verslag uit te brengen dat een terugblik
bevat op de aandachtsgebieden in het afgelopen jaar en zicht geeft op de
aandachtsgebieden in het lopende jaar.
Inzageregeling

De Wiv 2002 geeft de mogelijkheid tot inzage van de eigen persoonsgegevens en
van gegevens van een overleden echtgenoot, partner, kind of ouder van de
aanvrager. Als een verzoek om inzage wordt afgewezen, is beroep mogelijk bij de
bestuursrechter.
Klachten

Het is mogelijk een klacht in te dienen tegen het optreden van de AIVD. Hoe u dat
kunt doen, leest u op onze website.
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Met wie werken wij samen?
In Nederland hebben diverse instanties een rol in het bewaken van de veiligheid.
Wij hebben als taak dreigingen en risico’s die niet direct zichtbaar zijn, zichtbaar
te maken. Bestuurders, politici, bedrijven en andere relevante (overheids-)
organisaties en instellingen worden gevraagd en ongevraagd van informatie
voorzien, zodat ze tijdig maatregelen kunnen nemen.

Contraproliferatie. Bovendien wordt de Nationale Sigint2 Organisatie (NSO) door
beide diensten gezamenlijk aangestuurd.
Met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb) wordt samengewerkt
vanwege diens verantwoordelijkheid om de samenwerking te bevorderen tussen
instanties die in Nederland betrokken zijn bij terrorismebestrijding.

Het openbaar bestuur is voor ons de belangrijkste afnemer van informatie.
Op landelijk niveau zijn dat (vergaderingen van) ministers, departementen en
parlementaire commissies. Zie hiervoor het hoofdstuk ‘Wie controleert ons’.
Op lokaal niveau gaat het om burgemeesters.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken is, evenals het ministerie van Algemene
Zaken, een belangrijke afnemer van de buitenlandse politieke inlichtingen van
de dienst.

Nationale samenwerking

Internationale samenwerking

Bijzonder is de relatie met de Regionale Inlichtingendiensten (RID’en) van de
politie. Zij maken weliswaar deel uit van de korpsen, maar zijn tegelijkertijd de
vooruitgeschoven posten van de AIVD. De Regionale Inlichtingendiensten
versterken op lokaal en regionaal niveau de informatiepositie van de AIVD. Dit
geldt ook voor de inlichtingendiensten van de Koninklijke Marechaussee (KMar),
het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) en de Douane.

Buitenlandse ontwikkelingen zijn van grote invloed op onze nationale veiligheid. Om die reden verricht de AIVD onderzoek in binnen- en buitenland en
werkt de dienst samen met vele buitenlandse inlichtingen- en veiligheids
diensten. Dat gebeurt op wisselende werkgebieden en met verschillende
intensiteit; met sommige buitenlandse diensten zijn de contacten veel nauwer
dan met andere. In diverse landen heeft de dienst liaisons op de Nederlandse
ambassade gestationeerd om daar contacten te onderhouden met collegadiensten. Ook in de EU-organisatie Joint Situation Centre (SitCen) heeft de AIVD
een liaison. SitCen stelt veiligheidsrapportages en politieke inlichtingenanalyses
op over (risico)landen en contraterrorisme. Met inlichtingen- en veiligheidsdiensten uit de Europese Unie werken wij nauw samen in de Counter Terrorism Group
(CTG) en de Club de Berne, waarbij alle EU-lidstaten zijn aangesloten en waarvan
ook Zwitserland en Noorwegen deel uitmaken.

Het Openbaar Ministerie (OM) is voor ons eveneens een bijzondere partner. Deze
organisatie geeft leiding aan (strafrechtelijke) opsporing en vervolging. De
contacten met het OM worden onderhouden via een aantal speciaal hiertoe
aangewezen Landelijke Officieren van Justitie (LOvJ) Terrorismebestrijding.
De AIVD heeft een speciale band met de Militaire Inlichtingen- en Veiligheids
dienst (MIVD), de andere geheime dienst in ons land. Wij werken met de MIVD
samen in bijvoorbeeld de Contraterrorisme Infobox (CT Infobox) en de unit

2
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Hoe geheim zijn wij?
Zo geheim als een geheime dienst in Nederland maar kan zijn. De AIVD staat
gewoon in het telefoonboek, de dienst brengt elk jaar (in april) een jaarverslag
uit en wij hebben een aantal websites met nieuws en achtergronden. Ook geven
wij elk jaar wel enkele open publicaties uit over de stand van zaken in een
bepaald aandachtsgebied. Soms adverteren wij in publieke media om aan nieuwe
medewerkers te komen. De dienst heeft zelfs een bekroonde campagne gevoerd
om ICT-collega’s te werven.
Ook de wijze waarop de dienst wordt gecontroleerd brengt een zekere mate van
openheid met zich mee. De onderzoeksrapporten en het eigen jaarverslag van de
Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten
(CTIVD, voor meer informatie zie het hoofdstuk ‘Wie controleert ons?’)
bijvoorbeeld, zijn voor een belangrijk gedeelte openbaar en bevatten verrassend
veel informatie. Dat kan ook gezegd worden van ons jaarverslag dat tegenwoordig zelfs geheel doorzoekbaar en zeer toegankelijk op internet verschijnt. Alle
jaarverslagen die tussen 1991 en heden zijn uitgegeven, zijn opgenomen in de
AIVD Kennisbank (www.aivdkennisbank.nl).
Deze openheid kent echter strikte grenzen. Het is niet mogelijk het gebouw van
de dienst in Zoetermeer zomaar binnen te lopen. Alleen mensen die een
bepaalde screening hebben ondergaan, zijn welkom. De AIVD kan ook niet altijd
open zijn over wat hij wel of niet weet. Zo verstrekken wij bijvoorbeeld geen
informatie over bronnen, over onze manier van werken (modus operandi) of
over onze medewerkers. Ook wordt maar incidenteel iets in het openbaar gezegd

over ons kennisniveau. Dit om te voorkomen dat duidelijk wordt wie of wat wij
op dat moment onderzoeken en hoe wij dat doen. Onze afnemers (bijvoorbeeld
ministers, departementen, burgemeesters, bedrijven en collega-diensten)
worden uiteraard goed op de hoogte gehouden. Zij hebben de informatie nodig
om maatregelen te kunnen nemen en beleid te ontwikkelen.
De terughoudendheid van de AIVD is dus noodzaak. Het is niet altijd mogelijk te
reageren op (soms onjuiste) berichtgeving over wat wij zouden hebben gedaan of
juist nagelaten. Als wij dat zouden doen, dan zouden we onbedoeld informatie
prijs kunnen geven over de onderzoeken die de dienst doet. Ook behaalde
successen, zoals bijvoorbeeld het voorkomen van aanslagen, kunnen om die
reden (vaak) niet openbaar worden gemaakt.
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Hoe zijn wij ontstaan?
De eerste Nederlandse inlichtingendienst is opgericht vlak voor het uitbreken
van de Eerste Wereldoorlog. Deze dienst, de derde sectie van de Generale Staf
(GS III), gaf informatie aan de regering over de krachtsverhoudingen van de
strijdende partijen in die oorlog. Onderwerp van onderzoek waren de spionageactiviteiten van de militaire attachés van de betrokken landen op Nederlands
grondgebied.
Centrale Inlichtingendienst

In 1919 nam de Centrale Inlichtingendienst (CI) de contra-inlichtingentaak van
GS III over. Daarnaast kreeg deze dienst tot taak inlichtingen te verzamelen over
binnenlands extremisme. CI onderzocht in zijn twintigjarige bestaan met name
de dreigingen van het socialisme en het communisme. Tijdens de Duitse
bezetting werd het inlichtingenwerk vanuit Londen voortgezet ter ondersteuning
van de geallieerde oorlogsinspanning en het vaderlandse verzet.

Kennedylaan in aanbouw, 1957

Bureau Nationale Veiligheid

Binnenlandse Veiligheidsdienst

Bij Koninklijk Besluit van 8 augustus 1949 onderging de CVD een naamswijziging.
De nieuwe naam werd: Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD). In de beginjaren
onderzocht de BVD vooral dreigingen vanuit het Oostblok, waarbij het communisme het centrale onderzoeksthema was. Later kwamen er thema’s bij als
links-extremisme en terrorisme. Ook werden beveiligingsadviezen aan overheid
en bedrijfsleven gegeven om hen vooral te wapenen tegen spionage, en werd het
uitvoeren van veiligheidsonderzoeken een formeel begrip. Nog later kwam ook
het onderzoek naar de verspreiding van massavernietigingswapens erbij. De
onderzoeksgebieden veranderden mee met de (inter)nationale ontwikkelingen.
AIVD

Op 29 mei 2002 kreeg de dienst er een nieuwe taak bij: de inlichtingentaak
buitenland.3 Vanaf dat moment werd de naam: Algemene Inlichtingen- en
Veiligheidsdienst (AIVD). In 2008 werd het opstellen van dreigings- en risicoanalyses als wettelijke taak toegevoegd.

Op 29 mei 1945 richtte de tijdelijke regering van Nederland, het Militair Gezag,
het Bureau Nationale Veiligheid (BNV) op. Deze organisatie had met name het
opsporen van collaborateurs tot taak. Wij houden de datum van de oprichting
van het Bureau Nationale Veiligheid aan als onze ‘verjaardag’.
Centrale Veiligheidsdienst

De BNV werd in april 1946 omgedoopt tot Centrale Veiligheidsdienst (CVD). Dit
was eigenlijk de eerste echte nationale veiligheidsdienst. De CVD had veel werk
aan de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog, zoals het voorkomen van
eigenrichting door voormalige verzetslieden die meenden dat harder opgetreden
moest worden tegen oorlogsmisdadigers.

3

Van 1946 tot 1972 verzamelde de Buitenlandse Inlichtingendienst (BID), en daarna tot 1994
zijn opvolger, de Inlichtingendienst Buitenland (IDB), voor de Nederlandse regering
inlichtingen in het buitenland.
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Wie werken er bij ons?
Bij de AIVD werken heel verschillende mensen. Wij streven ernaar om de dienst
zoveel mogelijk een afspiegeling van de maatschappij te laten zijn. Zo houden
wij voeling met datgene waar wij ons voor inzetten: de samenleving. Wat we
gemeen hebben, is grote betrokkenheid bij de nationale veiligheid en de
motivatie om onze individuele kennis en vaardigheden in te zetten voor
het algemeen belang.
Er zijn verschillende banen op allerlei niveaus binnen de AIVD. Van beleidsmedewerker tot ICT-specialist en van secretaresse tot directeur. Functies die direct met
het inlichtingenwerk te maken hebben. Denk aan inlichtingenofficieren en
vertalers. Maar ook functies die de organisatie ondersteunen. Bijvoorbeeld
administratieve functies en financieel specialisten. De functie van acquisiteur
komt nog het dichtst in de buurt van de klassieke ‘spion’. Dat zijn mensen die de
straat op gaan om met anderen te praten en zo informatie vergaren.
Mensen die bij de AIVD werken, mogen niet aan iedereen vertellen waar ze
werken. Dat kan gevaarlijk zijn voor henzelf en voor het werk van de AIVD.

Als we vacatures hebben, zetten we die op onze website www.aivd.nl en soms in
de krant. Wij stellen hoge eisen aan mensen die bij ons willen werken. Niet
alleen aan de opleiding, maar ook aan persoonlijke kenmerken als eerlijkheid,
onafhankelijkheid, loyaliteit en integriteit. Voor verschillende functies zijn
verschillende vooropleidingen nodig. Dat varieert van een secretaresseopleiding
tot een ICT-studie. Voor bijvoorbeeld de functie aspirant-inlichtingenofficier is
dat een voltooide HBO- of universitaire opleiding. Het niveau is daar belangrijker
dan de studierichting. Voor sommige AIVD-functies bestaan geen opleidingen: ze
zijn alleen bij ons te leren. We hebben daarom een eigen opleidingscentrum.
Kom je eenmaal in aanmerking voor een baan bij de AIVD, dan gaat er wel enige
tijd overheen voordat je daadwerkelijk aan de slag kunt. Na het arbeidsvoorwaardengesprek krijg je eerst een assessment. Heb je dat met succes doorlopen, dan
volgt een intensief veiligheidsonderzoek. Want wij willen er wel van overtuigd
zijn dat je met geheimen om kunt gaan, integer handelt, loyaal bent en
financieel niet kwetsbaar.
Bij de AIVD werken ongeveer 1500 mensen.
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Hoe kunt u een bijdrage leveren?

Antiterrorisme-actie Den Haag Laakkwartier 10 november 2004

Onze bijdrage aan de nationale veiligheid wordt belicht in deze brochure. Ook u
kunt een bijdrage leveren aan de veiligheid in Nederland. Daarbij zult u meestal
niet rechtstreeks contact hebben met de dienst. De AIVD krijgt namelijk veel
informatie via de politiekorpsen. Deze zijn bereikbaar via 0900-8844 (geen
spoed) of 112 (het alarmnummer). De politie richt zich uiteraard primair op het
houden van toezicht op straat en het opsporen van strafbare feiten. De politie
heeft via de Regionale Inlichtingendiensten (RID’en) echter ook een taak in het
bewaken van de nationale veiligheid.
Wilt u anoniem informatie verstrekken, dan kan dit via 0800-7000, het nummer
van Stichting Meld Misdaad Anoniem (M). M speelt de meldingen door naar
publieke en private partners. Wij zijn één van de partners van M. U kunt dit
nummer dus ook bellen als u informatie heeft over activiteiten op het gebied van
terrorisme, radicalisering, extremisme, spionage en proliferatie. M geeft uw
informatie zo nodig door aan ons, zodat wij ermee aan de slag kunnen.
Het is ook mogelijk rechtstreeks contact te zoeken met de AIVD op telefoon
nummer 079-3205050. Een bezoek aan de AIVD kan slechts op afspraak.

Wilt u ons iets toesturen, dan kan dit via het postadres.
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Postbus 20010
2500 EA Den Haag
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Wilt u meer weten?
De website

De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst is te vinden op internet. Op de
site www.aivd.nl presenteert de dienst nieuws en achtergronden. Daar zijn ook
alle publicaties van de dienst en relevante parlementaire stukken te vinden.
De AIVD als werkgever

De dienst presenteert zich op internet ook als werkgever. Welke functies zijn er,
welke vacatures staan open en hoe kunt u solliciteren?
Veiligheidsonderzoeken

Op de site vindt u informatie over de veiligheidsonderzoeken die de dienst instelt
naar kandidaten voor vertrouwensfuncties. U kunt hier de formulieren down
loaden die moeten worden ingevuld voor zo’n onderzoek.
Jaarverslag

De AIVD heeft een aparte website voor zijn jaarverslagen (www.aivdkennisbank.
nl). Daarop staat de integrale tekst van alle jaarverslagen die de BVD en de AIVD
tussen 1991 en heden hebben uitgegeven. Door de gekozen vorm zijn de verslagen
toegankelijk en gemakkelijk doorzoekbaar.
Engelstalige informatie

De belangrijkste informatie over de AIVD is ook beschikbaar in het Engels. Zo
heeft de dienst verschillende Engelstalige brochures, verschijnt het jaarverslag in
het Engels en kent de website een Engelstalig gedeelte.
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