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6. DE QUASI-JURISDICTIONELE OPDRACHT ALS BEROEPSORGAAN VAN HET 
VAST COMITÉ I 

 

6.1. In 1995 voerde het Vast Comité I een onderzoek naar het probleem van de 
veiligheidsmachtigingen. Als gevolg van dit onderzoek formuleerde het Comité de 
aanbeveling dat ter zake een duidelijke wet zou worden aangenomen die voldoet aan de 
vereisten van artikel 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de mensenrechten en 
van de fundamentele vrijheden, alsmede aan die van artikel 22 van de Grondwet. Het Vast 
Comité I beval ook de oprichting aan van een beroepsorgaan in geval van weigering of 
intrekking van een veiligheidsmachtiging14. 

 
Voorts beval het Vast Comité I aan dat een algemene wet zou worden aangenomen 
betreffende geclassificeerde documenten, inlichtingen en materieel. Het gaat om de 
documenten, inlichtingen en materieel waarvan de overheid de geheimhouding mag of moet 
bewaren om redenen van veiligheid of van bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 
 
In het Belgisch Staatsblad van 7 mei 1999 verschenen twee wetten van 11 december 1998, 
de ene «betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen», de andere «tot 
oprichting van een beroepsorgaan inzake veiligheidsmachtigingen». 
 

                                                 
14   Artikel 35 van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op de politie- en inlichtingendiensten.  
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De eerste wet definieert wat we verstaan onder classificatie, wat het voorwerp kan zijn van 
classificatie en de verschillende niveaus van classificatie. Om toegang te hebben tot 
geclassificeerde documenten, gegevens en materiaal bepaalt de wet dat een 
veiligheidsmachtiging is vereist die wordt bepaald in functie van het niveau van classificatie 
van de informatie tot dewelke men toegang moet hebben om zijn functie of zijn opdracht uit 
te oefenen. Inbreuken op de verbintenis tot geheimhouding worden strafrechtelijk bestraft 
(bv. met een gevangenisstraf gaande van één maand tot vijf jaar). 
 
Dezelfde wet beschrijft de procedure voor het toekennen van deze machtigingen en 
definieert het begrip ‘veiligheidsonderzoek’. Deze onderzoeken worden toevertrouwd aan de 
inlichtingen- en veiligheidsdiensten. 
 
De tweede wet kent aan het Vast Comité I de bevoegdheid toe van beroepsorgaan inzake 
veiligheidsmachtigingen. 
 
Deze twee wetten van 11 december 1998 zijn op 1 juni 2000 in werking getreden. De wet tot 
oprichting van een beroepsorgaan en haar uitvoeringsbesluit van 24 maart 2000 organiseren 
de procedure tot regeling van betwistingen op jurisdictionele wijze15. 
 
De uitvoering van deze opdracht wordt jaarlijks geëvalueerd in het jaarverslag van het Vast 
Comité I16. 

6.2. In de loop van 2004 werd een onderzoek ingesteld in vijfentwintig beroepsdossiers. 
Vier beroepen hadden betrekking op procedures die werden gevoerd door de 
Nationale Veiligheidsoverheid, negentien andere beroepen betroffen beslissingen van 
de ADIV in zijn hoedanigheid van Veiligheidsoverheid ten overstaan van leden van het 
departement Landsverdediging. Twee beroepen hadden betrekking op de Veiligheid 
van de Staat in haar hoedanigheid van Veiligheidsoverheid. 

 
De beslissingen die als gevolg van deze beroepen werden genomen, erkenden de 
gegrondheid van de vordering in vier gevallen. Zes beroepen werden ongegrond en één niet 
ontvankelijk verklaard. 
 
In dertien dossiers waarin de veiligheidsmachtiging werd geweigerd of ingetrokken, waren 
aanvullende onderzoeken vereist. Na het afsluiten van deze onderzoeken werden vijf 
beslissingen herzien en werd de veiligheidsmachtiging toegekend. 
 
In zeven van de resterende gevallen bleef de Veiligheidsautoriteit bij haar beslissing om de 
gevraagde machtiging niet toe te kennen of in te trekken. 
 
Sinds de inwerkingtreding van deze wet is het aantal beroepen als volgt geëvolueerd: 
 

JAAR AANTAL BEROEPEN 
 

2de semester 2000 19 
2001 17 
2002 17 
2003 11 
2004 25 

 
TOTAAL 

 
89 

 

                                                 
15   Zie voor een diepgaander uitwerking: jaarverslag 2000 van het Vast Comité I, p. 18 e.v. 
16   Zie de jaarverslagen 2001, p. 12 tot 14; 2002, p. 37 tot 44; en 2003, p. 4 tot 6. 
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Het Vast Comité I vervult zijn rol van beroepsorgaan onafhankelijk van zijn rol van externe 
toezichthouder op de activiteiten van de inlichtingendiensten. Artikel 3 van de wet bepaalt 
uitdrukkelijk dat wanneer het Vast Comité I optreedt als beroepsorgaan, het geen dienst 
controleert. Het is echter duidelijk dat terwijl beide functies op het vlak van de expertise 
duidelijk van elkaar gescheiden blijven, ze elkaar wederzijds verrijken. 
 
Aldus besliste het Vast Comité I, volgend op bepaalde vaststellingen in het kader van zijn 
opdracht als beroepsorgaan, in 2004 een onderzoek te openen «naar de wijze waarop de 
Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid de aanvragen van veiligheidsmachtigingen verwerkt 
die privé-ondernemingen indienen». 
 
De resultaten van dit onderzoek en die van het algemene onderzoek dat in 2003 werd 
geopend «naar de wijze waarop de Belgische inlichtingendiensten de wetgeving inzake 
veiligheidsmachtigingen toepasten», zijn het voorwerp van het verslag dat wordt 
gepubliceerd op pagina 53 van dit jaarverslag. 
 
In deze onderzoeken wordt rekening gehouden met drie belangrijke aspecten waarop het 
Vast Comité I stootte in het kader van zijn opdracht als beroepsorgaan: 
 
− De moeilijkheden als gevolg van het vertrek, op 31 december 2004, van de leden van de 

federale politie die bij de ADIV de veiligheidsonderzoeken uitvoerden. 

− Het probleem van de weigering door de ADIV om - bij gebrek aan middelen - 
veiligheidsonderzoeken uit te voeren die worden aangevraagd door privé-
ondernemingen die actief zijn in de sector van Landsverdediging, met het oog op het 
afleveren van veiligheidsmachtigingen aan hun personeelsleden. 

− De weigering of intrekking van een veiligheidsmachtiging aan militairen die getrouwd zijn 
of samenwonen met vreemdelingen afkomstig uit landen die erom bekend staan een 
veiligheidsrisico te vormen, enkel en alleen omdat het onmogelijk blijkt deze 
veiligheidsonderzoeken uit te voeren. 

 

 

 

 

 


