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Inleiding

S inds mijn aantreden als hoofd
van de Binnenlandse Veilig-
heidsdienst (BVD) in 1997 heb ik

verschillende veranderingen meege-
maakt. Zo is de organisatiestructuur
van de BVD op een aantal punten
gewijzigd en ook op het vlak van de vei-
ligheidsrisico's en de wettelijke kaders
hebben zich veranderingen voltrok-
ken. Feitelijk is sprake van een conti-
nu veranderingsproces, gericht op de
eisen die nu en in de toekomst aan de
BVD worden gesteld. Met andere
woorden: de BVD van vandaag is ook
al voor een deel de BVD van morgen.

In deze bijdrage hoop ik aan te geven
langs welke lijnen de BVD van de toe-
komst nu al zichtbaar wordt. Die BVD
zal dan Algemene Inlichtingen- en
Veiligheidsdienst (AIVD) heten, wan-
neer tenminste de Eerste Kamer
instemt met het voorstel voor een
nieuwe Wet op de Inlichtingen- en
Veiligheidsdiensten, dat haar deze
zomer is voorgelegd. Het wetsvoor-
stel voorziet onder andere in een
naamsverandering van BVD en MID.

Het artikel is als volgt opgebouwd.
Na een overzicht van de taken en
bevoegdheden volgt de bespreking
van de belangrijkste aandachtsvelden
van de BVD. Vervolgens wordt inge-
gaan op de organisatie van de dienst
en op enkele aspecten van (politieke)
sturing en verantwoording. Daarna
komt de nieuwe Wet op de Inlich-
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tingen- en Veiligheidsdiensten aan de
orde, waarna ik besluit met een schets
van de ambities van de AIVD.

Taken en bevoegdheden

De Binnenlandse Veiligheidsdienst
kan het best worden getypeerd aan de
hand van zijn taken en bevoegdheden.
Die immers tonen het bijzondere ka-
rakter van de BVD.

De drie taken van de Binnenlandse
Veiligheidsdienst staan vermeld in de
Wet op de Inlichtingen- en Veilig-
heidsdiensten (1988) en kunnen kort-
heidshalve als volgt worden omschre-
ven:

- het verzamelen van gegevens over
organisaties en personen die door
hun doelen of activiteiten aanlei-
ding geven tot het ernstige vermoe-

den dat zij een gevaar vormen voor
de samenleving;

- het verrichten van veiligheidson-
derzoeken naar kandidaten voor
vertrouwensfuncties (deze taak
werd in 1997 in een aparte wet
geregeld);

- het bevorderen van beveiligings-
maatregelen bij instellingen en be-
drijven die van vitaal belang zijn
voor het voortbestaan van het maat-
schappelijk leven in Nederland.

De BVD beschikt over een aantal bij-
zondere bevoegdheden. De belang-
rijkste daarvan zijn het volgen en
observeren van mensen, de inzet van
'agenten' en het aftappen van tele-
communicatie. Voor alle bevoegdhe-
den (ook wel genoemd bijzondere
inlichtingenmiddelen) geldt, dat zij
alleen mogen worden ingezet wan-
neer dat strikt noodzakelijk is voor de
taakuitvoering. De inzet ervan is
afhankelijk van aard en omvang van
het veiligheidsrisico dat in het geding
is. Lichtere middelen gaan verder voor
zwaardere middelen. De bevoegdhe-
den mogen niet worden ingezet bij de
uitvoering van veiligheidsonderzoe-
ken en bij de beveiligingsbevorderen-
de taak van de BVD. Een aantal
bevoegdheden mag alleen worden
gebruikt na ministeriële toestemming.

Bij het verzamelen van gegevens
maakt de BVD overigens niet alleen
gebruik van bijzondere inlichtingen-
middelen. Het gebruik van open bron-
nen, al dan niet via internet, maakt,
mede met het oog op het beginsel van
subsidiariteit, een wezenlijk onder-
deel uit van de werkwijze van de BVD.
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Ook de bevolking speelt een belang-
rijke rol bij het vergaren van informa-
tie. Burgers attenderen de BVD vaak
op zaken die uit oogpunt van de bin-
nenlandse veiligheid van belang zijn.
Kenmerkend voor de BVD zijn verder
de uitgebreide contacten met buiten-
landse inlichtingen- en veiligheids-
diensten. Deze diensten vormen even-
eens een zeer waardevolle bron van
informatie.

Aandachtsgebieden

Zo'n veertig jaar lang, in de periode
van de Koude Oorlog, bepaalt vooral
de dreiging van het communisme in
binnen- en buitenland de werkzaam-
heden van de BVD. In de loop der
jaren dienen zich veranderingen aan.
Zo komen in de jaren zestig andere
dreigingen in beeld in de vorm van
nationaal en internationaal terrorisme.
Begin jaren tachtig wordt het onder-
zoek naar de Communistische Partij
Nederland (CPN) stopgezet, omdat
deze partij geen machtsfactor van
betekenis meer vormt. Het einde van
de Koude Oorlog betekent echter een
drastische verandering in de mondia-
le verhoudingen. De statische Oost-
West-tegenstelling maakt plaats voor
een wisselend patroon van spannin-
gen en conflicten, die ook hun weer-
slag hebben op de veiligheidssituatie
in Nederland. Een diversiteit aan aan-
dachtsgebieden voor de BVD is het
gevolg. Recentelijk zijn deze aan-
dachtsgebieden binnen de BVD geclus-
terd in een aantal zogenaamde pijlers.
Deze zijn:

Contra-terrorisme
Met name in het verband van de
Europese Unie en de Verenigde Naties
levert de BVD een bijdrage aan de
strijd tegen het terrorisme. Groepe-
ringen als ETA en IRA vragen om aan-
dacht, maar ook naar radicale islami-
tische netwerken, zoals die van Osa-
ma bin Laden, wordt onderzoek ver-
richt.

Bij de vraag in hoeverre Nederland
risico's loopt, is het van belang met
enkele factoren rekening te houden.

Nederland ligt op een internationaal
logistiek knooppunt, waardoor er
sprake is van talrijke vervoersmoge-
lijkheden. Daarbij geniet ons land
wereldwijd een zekere faam vanwege
onze tolerante houding jegens afwij-
kende politieke en religieuze opvat-
tingen. In combinatie leiden deze fac-
toren ertoe, dat Nederland ook een
relatief geschikte vestigingsplaats is
voor personen die (indirecte) steun
verlenen aan de anti-westerse strijd
van organisaties elders in de wereld.
Acties op Nederlands grondgebied
zouden dit alleen maar op het spel te
zetten en liggen daarom niet direct
voor de hand. Gelet op de internatio-
nale verplichtingen van Nederland
wettigt deze redenering echter geen
afwachtende houding van de autori-
teiten. (Zie ook de bijdrage over ter-
rorisme.)

Anti-integratieve tendensen
Nederland ontwikkelt zich tot een
multi-etnische samenleving en streeft
naar de integratie van uiteenlopende
bevolkingsgroepen. Dit integratiepro-
ces wordt in een aantal opzichten
belemmerd door krachten van binnen
en buiten Nederland. Hierbij gaat het
met name om import van conflicten
uit landen en gebieden van herkomst
van allochtone bevolkingsgroepen
en om pogingen vanuit die landen
- zowel op overheidsniveau als op het
vlak van radicale politieke en religi-
euze organisaties - invloed te blijven
uitoefenen op naar elders vertrokken
onderdanen.
Beïnvloedingsactiviteiten vanuit lan-
den van herkomst werken niet alleen
het van de grond komen van loyaliteit
jegens de Nederlandse samenleving
tegen, maar maken het voor alloch-
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tonen - in ieder geval naar eigen be-
leving - ook een hachelijke zaak
gebruik te maken van in Nederland
voor een ieder geldende grondrechten.
Een heikel punt is de vraag in hoever-
re allochtone groepen hun eigenheid
kunnen behouden: eenieder mag
rekenen op een respectvolle bejege-
ning, maar deze eigenheid mag niet
uitlopen in de schending van (grond)
rechten van anderen. Hier dreigt wel-
licht polarisatie tussen bevolkings-
groepen.
Integratie van allochtonen gaat niet
zonder actieve betrokkenheid van de
groepen zelf. In dit kader ziet de over-
heid zich veelvuldig geconfronteerd
met verschillende representanten en
spreekbuizen van betrokken groepen.
De overheid heeft in voorkomende
gevallen behoefte aan betrouwbare
informatie inzake de status van
gesprekspartners, de aard van hun
achterban, alsmede de intenties waar-
mee zij het overleg aangaan.
De BVD draagt bij aan het zichtbaar
maken van de tegenkrachten van het
integratieproces, zodat overheid en

samenleving beter in staat worden
gesteld hiermee adequaat om te gaan.

Gewelddadig politiek activisme
De BVD maakt een onderscheid tussen
gewelddadig politiek activisme en
terrorisme. Het eerste is gericht op het
aanbrengen van materiële schade, ter-
wijl het tweede vooral is gericht op
het maken van slachtoffers. In Neder-
land komen verschillende vormen
van gewelddadig politiek activisme
voor. Voorbeelden zijn sommige anti-
militaristische acties en gewelddadige
acties tegen organisaties en personen
die beschuldigd worden van dieren-
mishandeling. Ook onder de noemer
anti-globalisme nemen acties soms
gewelddadige vormen aan. Dergelijke
vormen van geweld kunnen een
ordentelijk proces van democratisch
bestuur en besluitvorming doorkrui-
sen en krijgen om die reden de aan-
dacht van de BVD.

Contra-inlichtingen
Verschillende landen trachten in
Nederland langs heimelijke weg

Het gebouw van de BVD te Leidschendam

hoogwaardige kennis en goederen te
verwerven. Op dit terrein zijn inlich-
tingendiensten actief uit bijvoorbeeld
Rusland en China. Het tegengaan van
deze vormen van spionage is van
oudsher een taak van de BVD.
Daarnaast zijn er inlichtingendiensten
die het gemunt hebben op politieke
vluchtelingen in Nederland, zoals die
van Irak en Iran. Ook deze inlichtin-
genactiviteiten kunnen in Nederland
uiteraard niet worden getolereerd.

Internationale rechtsorde
Nederland vormt de vestigingsplaats
van tal van internationale organisaties
zoals het Joegoslavië Tribunaal, het
Internationaal Gerechtshof en het
Scottish Court in the Netherlands
(SCIN) voor het Lockerbieproces. De
Nederlandse autoriteiten hebben de
taak voorwaarden te scheppen voor
het ongehinderd functioneren van
deze organen. De BVD speelt daarbij
een rol door het leveren van informa-
tie en beveiligingsadvies.

Nederland heeft zich ook verplicht
een bijdrage te leveren aan het tegen-
gaan van de verspreiding van massa-
vernietigingswapens en van illegale
en politiek ongewenste handel in con-
ventionele wapens. De BVD onder-
houdt contacten met het Nederlandse
bedrijfsleven om te voorkomen dat
ons land betrokken raakt bij de pro-
ductie van massavernietigingswa-
pens. Daarnaast is de dienst alert op
mogelijke ongewenste betrokkenheid
van Nederland bij de handel in con-
ventionele wapens.

Integriteit
Sinds minister Dales van Binnenland-
se Zaken in 1992 de integriteit van de
overheid aan de orde stelde, heeft ook
de BVD hier een taak. Invalshoek daar-
bij is het voorkomen van systemati-
sche inbreuken op het integere func-
tioneren van het openbaar bestuur. Bij
een groot aantal overheidsinstanties
heeft de BVD onderzoek uitgevoerd
naar de wijze waarop de integriteit
bevorderd kan worden. Inmiddels
worden deze instanties zelf geacht
zo'n onderzoek te kunnen uitvoeren,
waarbij een handleiding van de BVD
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als hulpmiddel kan dienen. Bij de BVD
bestaat ook een meldpunt voor aan-
tastingen van de integriteit.

In het kader van de beveiligingsbe-
vordering neemt de advisering over
informatiebeveiliging, met name waar
het gaat om staatsgeheimen en andere
kwetsbare informatie, een belangrijke
plaats in. Daarbij moet ingespeeld
worden op de toenemende afhanke-
lijkheid van kwetsbare informatie- en
communicatietechnologie.
In het kader van de bescherming van
vitale bedrijven, zoals bijvoorbeeld
de luchthaven Schiphol, geeft de BVD
advies over te nemen beveiligings-
maatregelen.

Veiligheidsonderzoeken
In Nederland bestaan circa 66.000
vertrouwensfuncties. Dat zijn functies
bij overheid en bedrijven die de
mogelijkheid bieden de veiligheid of
andere gewichtige belangen van de
staat schade toe te brengen. Jaarlijks
verricht de BVD een groot aantal vei-
ligheidsonderzoeken naarde kandida-
ten voor deze vertrouwensfuncties.
Binnenkort wordt het aantal vertrou-
wensfuncties uitgebreid met de aan-
wijzing van vertrouwensfuncties bij
de politie.

Naast de hier genoemde min of meer
reguliere aandachtsgebieden, speelt
de actualiteit een belangrijke rol. De
beveiligingsaspecten van het Locker-
bieproces, EK 2000 en gewelddadige
acties van Molukkers zijn voorbeel-
den van recente onderwerpen, waarbij
betrokkenheid van de BVD noodzake-
lijk bleek. Op deze momenten moet
de dienst slagvaardig kunnen inspelen
op de ontwikkelingen die zich aandie-
nen.

Organisatie

De organisatie van de BVD is begin
jaren negentig van de vorige eeuw
ingrijpend gewijzigd. De structuur die

j ten tijde van de Koude Oorlog func-
tioneel was, voldeed niet meer in de

| nieuwe situatie. In het werkproces
van de twee directies die met het ver-

zamelen van gegevens zijn belast (de
eerste taak van de BVD) werd het
teamconcept geïntroduceerd. De teams
bestaan daarbij uit mensen met ver-
schillende functies (zoals onderzoe-
kers, bewerkers, analisten, en opera-
teurs), die hun thuisbasis hebben in
verschillende afdelingen (de afdeling
onderzoek, bewerking en analyse en
dergelijke). De teams kennen een pro-
jectmatige werkwijze.

Inmiddels is gebleken dat deze matrix-
structuur niet helemaal voldoet. Vele
teams bleken een langer leven bescho-
ren dan aanvankelijk werd gedacht.
Daarom is gekozen de afdelingen op
te heffen en de mensen, met hun ver-
schillende functies, permanent in een
team onder te brengen. Dit met hand-
having van de mogelijkheid om (tij-
delijk) ook aan een ander team deel te
nemen. Daarmee is een nieuw even-
wicht gevonden. De twee genoemde
directies kennen naast de operationele
teams, ook allebei een afdeling Beleid
en Expertise.

Bij deze reorganisatie, die in 1999
zijn beslag kreeg, zijn de werkzaam-
heden in het kader van de beveili-
gingsbevordering en de veiligheids-
onderzoeken (de tweede en derde
taak) samengebracht in een aparte
directie. Sinds l januari 2001 maakt
ook het Nationaal Bureau Verbin-
dingsbeveiliging deel uit van de BVD.
Dit bureau vervult eveneens een taak
op het vlak van de beveiligingsbevor-
dering.

Sturing en
verantwoording

De minister van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties is verantwoor-
delijk voor de Binnenlandse Veilig-
heidsdienst. In de Ministeriële Com-
missie voor de Inlichtingen- en Vei-
ligheidsdiensten (MICIV), onder voor-
zitterschap van de minister-president,
wordt het beleid van BVD en MID op
elkaar afgestemd. De ambtelijke
voorbereiding vindt plaats in het
Comité Verenigde Inlichtingendiens-
ten Nederland (CVIN), waarin ook

hoofd BVD en directeur MID zitting
hebben.
Naast het plenaire overleg met de
Tweede Kamer over de BVD, bijvoor-
beeld bij de begrotingsbehandeling of
de bespreking van het jaarverslag,
vindt regelmatig vertrouwelijk over-
leg plaats met de commissie voor de
Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten.
Deze bestaat uit de fractievoorzitters
van de vier grootste politieke partijen.
Op aandringen van de Kamer zal de
controle op het werk van de diensten
in de toekomst worden uitgebreid (zie
hierna).

De afgelopen tien jaar is een grotere
mate van openheid ontstaan rond het
werk van de BVD. Vanuit het besef dat
in een democratische samenleving
ook een veiligheidsdienst zich voort-
durend moet verantwoorden, is de
informatieverstrekking sterk verbe-
terd. Zo wordt sinds tien jaar een jaar-
verslag uitgegeven, waarin alle aan-
dachtsgebieden van de BVD aan bod
komen en tevens een overzicht wordt
gegeven van de algemene ontwikke-
lingen op het gebied van de binnen-
landse veiligheid. Ook buiten het
jaarverslag wordt waar mogelijk
informatie verstrekt over het doen en
laten van de BVD. Bijvoorbeeld door
het uitgeven van publicaties over spe-
cifieke onderwerpen. Op internet is
via de website van het ministerie van
Binnenlandse zaken en Koninkrijks-
relaties (www.minBZK.nl) de nodige
informatie over de BVD te verkrijgen.
Op grond van de Wet Openbaarheid
van Bestuur worden jaarlijks tiental-
len verzoeken om inzage in persoons-
dossiers behandeld. Dit alles laat
onverlet dat een zekere mate van
geheimhouding, met name waar het
gaat om bronnen en werkwijzen,
noodzakelijk is voor het goed functio-
neren van de dienst.

De Algemene Inlichtingen-
en Veiligheidsdienst

In juli 2001 is de Tweede Kamer
akkoord gegaan met het voorstel voor
een nieuwe Wet op de Inlichtingen-
en Veiligheidsdiensten. Met deze wet
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wordt beoogd de transparantie rond
de BVD (en de MID) te vergroten en de
controle te versterken. Tevens zijn de
taken en bevoegdheden aangepast aan
de eisen van deze tijd. Wanneer de
nieuwe wet door de Eerste Kamer is
aanvaard, krijgen BVD en MID een
nieuwe naam, namelijk Algemene
Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
(AIVD) en Militaire Inlichtingen- en
Veiligheidsdienst (MIVD). Hieronder
volgen in kort bestek de belangrijkste
wijzigingen die de nieuwe wet voor
de BVD met zich meebrengt.

De bijzondere bevoegdheden worden
expliciet in een wet geregeld. Dat wil
zeggen: wanneer een bevoegdheid
niet in de wet is opgenomen, kan deze
niet worden uitgeoefend. De nieuwe
wet kent de AIVD daarnaast een enke-
le nieuwe bevoegdheid toe. Zo kan de
AIVD bijvoorbeeld brieven openen als
de rechtbank Den Haag daartoe toe-
stemming heeft gegeven en wordt het
mogelijk gemaakt kennis te nemen
van informatie in computerbestanden.
Voor veel bijzondere bevoegdheden
geldt, dat ze pas mogen worden uitge-
oefend na toestemming van de minis-
ter van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijkskrelaties.

Een andere belangrijke wijziging is
de invoering van een notificatieplicht.
Dat wil zeggen dat de persoon jegens
wie een bijzondere bevoegdheid is
gebruikt die inbreuk maakt op de in
artikel 12 (huisrecht) en artikel 13
(brief- en telefoongeheim) van de
Grondwet genoemde grondrechten,
hierover na vijf jaar wordt geïnfor-
meerd.

Ter versterking van de controle op het
werk van de inlichtingen- en veilig-
heidsdiensten wordt een onafhanke-
lijke Commissie van Toezicht inge-
steld bestaande uit drie leden. De
leden zullen op voordracht van de
Tweede Kamer bij koninklijk besluit
worden benoemd.

De AIVD heeft - naast de taken van de
huidige BVD - een nieuwe taak, name-
lijk het verrichten van onderzoek
betreffende andere landen. De onder-

werpen van het onderzoek worden
door de minister-president in over-
eenstemming met de minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijks-
relaties en de minister van Defensie
aangewezen.

Ambities

De omvorming van Binnenlandse
Veiligheidsdienst naar Algemene
Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
krijgt naar verwachting in 2002 zijn
beslag. De AIVD staat, net als de BVD,

werkterrein van de dienst. Ontwikke-
lingen in en rond potentiële conflict-
haarden in de wereld, alsmede in en
rond staten en regio's die zich ken-
merken door instabiliteit en non-
transparantie, zullen in het bijzonder
de aandacht krijgen. De nadruk in de
inlichtingentaak zal, vanwege de
positie van Nederland en zijn politie-
ke ambities, liggen bij analytische
activiteiten eerder dan bij grootschali-
ge risicovolle operaties.
De combinatie van de inlichtingen- en
veiligheidstaak in een dienst komt
in weinig landen voor. De inbedding

'Afluisteren...'

voor de opgave aantastingen van de
nationale veiligheid tijdig in beeld te
brengen en anderen in staat te stellen
de nodige maatregelen te treffen. Cen-
traal in de verdere ontwikkeling van
de AIVD, staat de ambitie zowel qua
kennis als qua kunde een betrouwba-
re en gezaghebbende autoriteit op het
terrein van de nationale veiligheid te
zijn. Integriteit en professionaliteit
staan daarbij hoog in het vaandel.

Inlichtingentaak
De nieuwe inlichtingentaak buiten-
land betekent een verbreding van het

van de nieuwe, meer offensief gerich-
te taak in een vanoudsher defensief
ingestelde veiligheidsdienst, zal de
nodige aandacht vragen.

Antenne
Veiligheidsrisico's veranderen
mede onder invloed van technologi-
sche ontwikkelingen - sneller van
karakter en zijn minder zichtbaar,
minder voorspelbaar en meer grens-
overschrijdend geworden. Het is
daarom van belang dat de AIVD kan
beschikken over een goed ontwikkel-
de antenne voor ontwikkelingen in de
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(internationale) samenleving (met
gevoel voor sense of emergency en
sense of urgency) en beargumenteerd
heldere prioriteiten kan stellen.
Hiervoor is het noodzakelijk de stra-
tegie- en scanfunctie van de AIVD
(verder) te ontwikkelen en uit te bou-
wen.

Inlichtingenmiddelen
De snelle technologische veranderin-
gen dwingen tot voortdurende alert-
heid ten aanzien van de effectiviteit
van het arsenaal van inlichtingenmid-
delen. Waar nodig dient aangepast en
vernieuwd te (kunnen) worden. De
nieuwste ontwikkelingen op icr-gebied
moeten bekend zijn en gebruikt kunnen
worden. Bijzondere aandacht verdie-
nen de kansen die internet biedt als
(bijzonder) inlichtingenmiddel.
Ondanks alle mogelijkheden die de
techniek biedt en gaat bieden, blijven
menselijk handelen en menselijke
bronnen van essentieel belang. Juist
de nog immer toenemende heteroge-
niteit in de samenstelling van de
bevolking, maakt op deze punten meer
creativiteit en inventiviteit noodzake-
lijk.
Voorts blijkt steeds duidelijker dat
goed inzicht in het financieel verkeer
verbanden zichtbaar maakt die anders
verborgen zouden blijven. Met het
oog hierop wordt financieel onder-
zoek als inlichtingeninstrument ver-
der ontwikkeld.

, Samenwerking
Het signaleren en beheersbaar maken
van complexe veiligheidsrisico's
maakt samenwerking met andere
instanties die bij de zorg voor veilig-
heid een rol spelen, steeds meer nood-
zakelijk. De diensten, waarmee ook in
de toekomst nauwe samenwerking
geboden blijft, zijn met name de
Militaire Inlichtingen- en Veiligheids-
dienst (MIVD), de politie en de

Koninklijke Marechaussee. Met de
MIVD vindt onder meer samenwerking
plaats op het vlak van de contra-
inlichtingen en het tegengaan van de
verspreiding van massavernietigings-
wapens. Daarnaast wordt de inbreng
van de diensten in tal van overlegvor-
men op elkaar afgestemd, zoals in het
verband van NAVO en West-Europese
Unie. De inlichtingentaak van beide
diensten zal leiden tot verdere intensi-
vering van de samenwerking.

Bij de politie voeren de medewerkers
van de Regionale Inlichtingendiens-
ten van de politiekorpsen (RiD-en)
werkzaamheden uit voor de AIVD.
Deze RiD-en beschikken over een
goed ontwikkeld netwerk en attende-
ren de AIVD op regionale en lokale
ontwikkelingen. Over beleidsmatige
vraagstukken vindt overleg plaats tus-
sen het hoofd BVD en de regionale
driehoeken (korpsbeheerder, hoofdof-
ficier van justitie en korpschef) en -
incidenteel - met de Raad van Hoofd-
commissarissen, het Korpsbeheerders-
beraad en het College van Procureurs-
Generaal. Bij de Koninklijke Mare-
chaussee voert de bijzondere dienst
taken uit voor de BVD.
Daarnaast werkt de AIVD samen met
tal van andere (opsporings)diensten
als Douane en FIOD, de Economische
Controledienst en de Immigratie- en
Naturalisatiedienst.

De contacten met verschillende
departementen komen onder meer tot
stand in de Grote Evaluatiedriehoek
en de Technische Evaluatiecommissie.
Dit zijn interdepartementale advies-
organen voor beveiligings- en bewa-
kingsaangelegenheden waarvoor de
rijksoverheid de verantwoordelijk-
heid draagt. Daarnaast vindt over tal
van onderwerpen overleg plaats met
de ministeries van Economische
Zaken, Buitenlandse Zaken, Justitie en

Verkeer en Waterstaat. De inlichtin-
gentaak buitenland als nieuw onder-
deel van het takenpakket van de AIVD,
maakt contacten met meerdere depar-
tementen gewenst en geeft bestaande
relaties een nieuwe dimensie.

Binnen het Koninkrijk werkt de AIVD
al samen met de veiligheidsdiensten
van Aruba en de Nederlandse Antil-
len. De basis hiervoor is de verplich-
ting tot wederzijdse bijstand in het
Statuut van het Koninkrijk. Ten slotte
maakt de AIVD deel uit van de interna-
tionale wereld van inlichtingen- en
veiligheidsdiensten. Binnen Europa
bestaan verschillende samenwer-
kingsverbanden, evenals binnen NAVO
en WEU-verband. Daarnaast onder-
houdt de AIVD, vanwege de voort-
gaande internationalisering van het
werk, contact met een toenemend
aantal buitenlandse diensten in ver-
schillende delen van de wereld. In
Washington, Caracas, Amman, Singa-
pore en Moskou zijn Aivo-liaisons
gestationeerd. Mede met het oog op
de nieuwe inlichtingentaak is het stre-
ven erop gericht de contacten en vor-
men van samenwerking met collega-
diensten te intensiveren.

Slot

De AIVD zal het werk van de BVD
voortzetten. De nieuwe wet biedt de
AIVD een duidelijk omschreven geheel
van taken en bevoegdheden en voor-
ziet als pendant in een afgewogen
stelsel van sturing en verantwoording.
Daarmee wordt recht gedaan aan
terechte eisen van democratische
legitimiteit en kan de komende perio-
de aan de grote variëteit van heden-
daagse risico's voor de nationale vei-
ligheid naar verwachting adequaat het
hoofd worden geboden.
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