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VOORWOORD 
 

Deze masterproef kwam tot stand met het oog op het behalen van het masterdiploma 

Criminologische Wetenschappen aan de Universiteit Gent, en kan aldus beschouwd worden als 

het sluitstuk van een ultieme fascinerende onderdompeling in het wetenschappelijk 

criminologisch domein gedurende de vierjarige opleiding. 

 

Vanzelfsprekend kon deze thesis niet tot stand gekomen zijn zonder de steun en bereidwillige 

medewerking van diverse personen. Een blijk van appreciatie voor eenieder die zijn steentje heeft 

bijgedragen lijkt me hier dan ook op zijn plaats.  

 

In eerste instantie verdient de promotor van deze masterproef, prof. dr. Marc Cools, een 

bijzonder woord van dank voor de nuttige raadgevingen, de tijd die werd vrijgemaakt om dit 

eindwerk van de nodige feedback te voorzien en het vertrouwen dat werd geschonken om deze 

thesis op eigen tempo tot ontwikkeling te brengen. 

 

Vervolgens richt ik mij tot de personen die als respondent hebben gefungeerd. Zij waren stuk 

voor stuk ‘bevoorrechte getuigen’ met betrekking tot het thema van deze masterproef en droegen 

op constructieve wijze bij tot het ontstaan en het beloop ervan. Ik wens hen dan ook uitdrukkelijk 

te bedanken voor het bieden van de mogelijkheid hen te interviewen. Dit was allesbehalve 

evident gegeven hun drukke agenda’s. Tevens dank ik hen voor het doorverwijzen naar andere 

collega’s met kennis ter zake. 

 

Ten slotte gaat mijn oprechte dank uit naar mijn ouders voor hun onvoorwaardelijke steun, hun 

begrip en de vele verrijkende discussiemomenten die ervoor zorgden dat de inhoud en structuur 

van mijn masterproef stilaan maar zeker vorm kregen en resulteerden in deze output. 

 

 

 

         Gent, 15 augustus 2010 

         Cédrique Walthoff- Borm 
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INLEIDENDE BESCHOUWINGEN 
 

1. Situering onderwerp en probleemstelling 

 

De hedendaagse samenleving is onderhevig aan ingrijpende veranderingen. Globalisering
1 brengt 

met zich mee dat we vandaag de dag leven in een maatschappij waarin ‘onzekerheid’ stilaan een 

centraal element geworden is, en waarbij we geconfronteerd worden met steeds ‘nieuwe 

dreigingen’: terrorisme, politieke radicalisering, georganiseerde criminaliteit, wetenschappelijke 

en economische spionage,… Om op een gedegen proactieve wijze te kunnen inspelen op deze 

dreigingen eigen aan de post-moderne samenleving en enige verbetering te brengen in de context 

van onzekerheid, is een belangrijke rol weggelegd voor zowel inlichtingenwerk als diplomatie. 

Immers, de idee dat er een gebrek is aan zekerheid, brengt naties en diens inwoners in een 

continue sfeer van instabiliteit en twijfel die zich vertaalt in een beklemmend gevoel van 

onveiligheid. Zowel objectieve- als subjectieve veiligheid vormen een belangrijke voorwaarde 

voor maatschappelijke en individuele ontwikkeling en vooruitgang. Vandaar de relevantie aan 

diensten en mechanismen die een respons bieden aan alles wat een bedreiging kan vormen voor 

onze veiligheid. 

 

Prof. dr. M. Cools definieert inlichtingenwerk op een veelzeggende manier: ‘Een 

inlichtingenproces dat betrekking heeft op het inwinnen en verzamelen van gegevens (ruw 

materiaal) afkomstig van menselijke en technische bronnen, die vervolgens geanalyseerd worden, 

teneinde waarheid van onwaarheid te onderscheiden, met het oog op een steeds herhalende 

verwerking ervan die uiteindelijk moet resulteren in bruikbare informatie ter voorbereiding en/of 

ter ondersteuning van beslissingen.’2 Uiteraard gebeurt het inwinnen en verzamelen van gegevens 

evenals de analyse ervan door de nationale inlichtingen- en veiligheidsdiensten van een land. In 

België doet men voor het inlichtingenwerk een beroep op enerzijds de burgerlijke 

                                                 
1 Globalisering is een proces waarbij de hele wereld wordt verenigd in één samenleving op economisch, 

technologisch, sociaal, cultureel en politiek gebied. 
2 COOLS, M., en GOSSELIN, D., ‘Organisatorische aspecten van het inlichtingenwerk’ in De staatsveiligheid. 

Essays over 175 jaar Veiligheid van de Staat,  COOLS, M., DASSEN, K., LIBERT, R., en  PONSAERS, P., (eds.), 

Brussel, Politeia, 351. 
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inlichtingendienst: de Veiligheid van de Staat (VSE), en anderzijds de militaire 

inlichtingendienst: de Algemene Dienst Inlichtingen en Veiligheid van de krijgsmacht (ADIV).   

 

Wat betreft diplomatie zijn er in de literatuur diverse omschrijvingen in omloop. Wij verkiezen 

de definitie zoals verwoord door H. Nichelson: ‘Diplomacy is the application of intelligence and 

tact to conduct of official relations between the governments of independent states.’3 Diplomatie 

is de ‘smeerolie’ waarover de internationale samenleving beschikt om geschillen te beslechten, 

zaken te doen, internationale crisissen op te lossen, de internationale handel te bevorderen, 

grensoverschrijdende criminaliteit en drugshandel te bestrijden en dergelijke meer.. De diplomaat 

fungeert hierbij als communicator tussen staten en de diverse internationale spelers. Zonder 

diplomatie als intermediair zouden de betrekkingen tussen staten een stuk gecompliceerder 

verlopen.4  

 

K. Van Altert leidde zo’n tien jaar geleden haar thesis over bedrijfsspionage5 in met de 

vaststelling dat het verwerven van kennis een centraal gegeven is in de menselijke samenleving 

daar dit noodzakelijk is om te  blijven evolueren en te overleven. Informatie vormt de basis van 

kennis en is bijgevolg van aanzienlijk belang voor het uitstippelen van beleidslijnen en het 

onderbouwen van het handelingen. Wij sluiten ons aan bij het standpunt van Van Altert dat wie 

over meer en betere informatie beschikt hierdoor ook meer macht genereert. Waar zij het echter 

heeft over de behoefte van ondernemingen aan informatie, zullen wij het hebben over de behoefte 

van de staat aan informatie. Beschikken over (betrouwbare) informatie is immers essentieel wil 

men als overheid zijn beleid correct afstemmen op de gebeurtenissen in binnen- en buitenland en 

de uitdagingen die de gemondialiseerde wereld haar stelt.  

 

In deze masterproef komen de termen ‘informatie’, ‘inlichtingen’ en  ‘intelligence’ frequent voor. 

Enige vorm van duiding met betrekking tot de specifieke betekenis van deze termen lijkt ons dan 

ook wenselijk. Het concept ‘informatie’ staat hier immers niet zomaar gelijk aan het concept 

‘inlichtingen’. Naarmate bepaalde (brute) informatie wordt bevestigd door diverse bronnen kan 

                                                 
3 NICHELSON, N., Diplomacy, London, Oxford University Press, 1952, 15. 
4 WITTE, T., ‘De buitenstaander, de diplomaat en de historicus’ in Instrumenten van buitenlandse politiek, DE 

GRAAFF, B., en HELLEMA, D., (eds.), Amsterdam, Boom, 2007, 15. 
5 VAN ALTERT, K., Bedrijfsspionage, Gent, RUG: vakgroep criminologie en rechtssociologie, 2001, 133p. 
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men met stijgende zekerheid zeggen dat het om inlichtingen gaat. Het is echter geen evidentie om 

gegevens te laten bevestigen door verscheidene bronnen.6 Inlichtingendiensten streven ernaar 

zoveel mogelijk informatie te verzamelen en deze te ‘verrijken’ aan de hand van een 

inlichtingencyclus
7
. Inlichtingen kunnen beschouwd worden als het eindproduct ontstaan uit de 

analyse van de verzamelde (ruwe) informatie. Shulsky en Schmitt omschrijven het begrip 

‘intelligence’ als volgt: ‘Information relevant to a govenment’s formulating and implementing 

policy to further its national security interests and to deal with threats to those interests from 

actual or potential adversaries’8
. Caparini legt dan weer meer de nadruk op het inwinningsproces 

dat intelligence vooraf gaat: ‘Intelligence refers to the activity and process by which information 

is systematically collected and made available to government officials in a usable form. The 

intelligence product is composed of analysis and assessments, including raw data’9. Algemeen 

kunnen we concluderen dat intelligence verwijst naar een brede reeks van activiteiten die allen 

het bevestigen of het ontkrachten van informatie tot doel hebben. De geëvalueerde en 

geanalyseerde informatie is bovendien noodzakelijk is voor het nemen van beslissingen door 

beleidsmakers. De term ‘intelligence’ kan zowel betrekking hebben op zakelijke, militaire, 

economische als politieke beslissingen. Het is evenwel zo dat ‘intelligence’ meer omvat dan 

enkel de vertaling van ‘inlichtingen’.10 

 

Het beroep van diplomaat wordt al eeuwenlang in stand gehouden en ook in deze tijd van 

globalisering met zijn razendsnelle communicatie, ziet men het nog steeds als een uiterst nuttig 

instrument van de buitenlandse politiek. Diplomatie is een manier van staten om officieel met 

elkaar in interactie te treden. Via diplomatie worden paden geëffend zodat informatieoverdracht 

mogelijk wordt. Informatie-uitwisseling gebeurt immers maar nadat er een vertrouwelijke band is 

opgebouwd tussen staten en hierbij hebben diplomaten een cruciale positie. Niet zelden 

beschikken diplomaten dan ook over vitale informatie met betrekking tot het land waar ze 

                                                 
6 Veiligheid van de Staat, Jaarverslag 2008, Brussel, p15. 
7 De inlichtingencyclus gehanteerd door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten zal in deel I van deze masterproef 

worden besproken. 
8 SHULSKY, A., en SCHMITT, G., Silent Warface. Understanding the World of Intelligence, Virginia, Brassey’s, 

2002, 1-2. 
9 CAPARINI, M., ‘Controlling and overseeing intelligence services in democratic states’, in Democratic control of 

intelligence services, BORN, H., CAPARINI, M., (eds.), Burlington, Ashgate, 2007, 4-5. 
10 TEMMERMAN, K., Terreurbestrijding in België en Europa: de interactie tussen inlichtingendiensten, politie en 

justitie, Antwerpen, Maklu, 2007, 25-27. 
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geaccrediteerd zijn. Bijgevolg dienen zij bij de uitoefening van hun functie de nodige discretie en 

ambtelijke geheimhouding in acht te nemen. Dat dit niet steeds het geval is, blijkt onder meer uit 

de mediaberichtgeving waarin frequent nieuws prijkt rond het betrappen van diplomaatspionnen. 

Zo raakte eind juli 2010 in de pers bekend dat in de Verenigde Staten een bejaard echtpaar werd 

veroordeeld tot zware celstraffen na jarenlange spionage voor Cuba. De man had een eminente 

functie op het ministerie van Buitenlandse Zaken in Washington waarbij hij regelmatig geheime 

informatie onder ogen kreeg, die hij op zijn beurt doorspeelde naar de Cubaanse geheime 

diensten.11 Ook de recentelijk verschenen politieke biografie van Rubens12 kan worden aanzien 

als een historisch voorbeeld van de flinterdunne grens tussen diplomatie en spionage.13 Dit 

geschiedkundig accuraat boek onthult dat Rubens niet enkel een ambitieuze 17e eeuwse 

kunstenaar was, maar eveneens een belangrijk diplomaat en spion daar hij makkelijk aan 

informatie kon geraken die voor anderen verborgen bleef.14 Uit de zopas omschreven cases blijkt 

duidelijk dat er convergentie en een overlappende schemerzone bestaat tussen diplomatie en 

inlichtingenwerk, wat resulteert in een zekere mate van gevoeligheid en kwetsbaarheid van de 

diplomatieke sector voor misbruik.  

 

De relatie tussen diplomaten en diegenen die betrokken zijn bij geheime vergaring van informatie 

is in de loop der tijd evenwel veranderd. Hoewel diplomaten oorspronkelijk vaak zelf als een 

soort van geheim agent opereerden, kwam aan die praktijk in de loop van de 20e eeuw -door het 

verdrag van Wenen- veelal een eind. Dit verdrag (1961) reguleerde voor het eerst het 

diplomatieke verkeer tussen landen.15 Menig diplomaat ging zich dan ook van het geheime werk 

distantiëren. Toch bleven de staten die zij vertegenwoordigen een sterke behoefte behouden aan 

geheime inlichtingenvergaring. Moderne diplomatie vraagt -net zoals inlichtingenwerk- in het 

kader van conflictpreventie meer dan ooit een solide probleemanalyse, waarbij inlichtingen een 

doorslaggevende rol spelen. Dit doen we om ‘early warning’ te detecteren. Early warning is het 

vermogen om op grond van verzamelde informatie een situatie te analyseren met het doel 

                                                 
11 X. (16/07/2010) ‘VS geeft spionnen zware straf’ [WWW]. VRT: 

http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/buitenland/100716_VS_Spionnen_Cuba [18/07/2010] 
12 LAMSTER, M., De meester van de schaduw. Peter Paul Rubens, geheim agent, Amsterdam, De Bezige Bij, 2009, 

352p. 
13 HEIRMAN, F., Rubens was geknipte topspion voor Spanje. Gazet van Antwerpen, 14 november 2009, p14. 
14 RINCKHOUT, E., Rubens als diplomaat en spion. De Morgen, 18 november 2009, p43. 
15 Verder in de masterproef zal meer uitgebreid op dit Verdrag worden ingegaan. 
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strategische opties voor een mogelijke reactie te genereren.16 Uiteraard is ‘early warning’ 

proactief van aard. Uitwisseling van informatie over verdachte elementen/gebeurtenissen dient 

met andere woorden reeds in een zo vroeg mogelijk stadium te gebeuren zodat de ware aard van 

de dreiging snel achterhaald en onderzocht kan worden, waarop men op een passende manier kan 

ingrijpen. Bijgevolg vormt vandaag de dag diplomatie -naast journalistiek- nog steeds één van de 

meest traditionele dekmantels voor spionage en inmenging door buitenlandse mogendheden. 

Vooral wanneer dit binnen de muren van een ambassade gebeurt neemt menig ‘chef de poste’
17 

daar aanstoot aan. Diplomaten ‘pur sang’ voelen zich omzeild door hun nationale regering en 

vrezen aangesproken te worden (door de regeringen waarbij zij geaccrediteerd zijn) op 

gedragingen van spionerende of conspirerende landgenoten. De ontdekking van de ware aard van 

de activiteiten kan namelijk leiden tot extra moeilijkheden en een beroerde relatie met het 

gastland.18 Dit staat uiteindelijk haaks op de finaliteit die de diplomatieke wereld erop nahoudt.  

 

2. Doelstelling van het onderzoek en onderzoeksvragen 

 

Het kader hierboven in acht genomen en de persoonlijke interesse in dit onderzoeksthema 

indachtig, leek het ons dan ook uiterst interessant in deze masterproef de relatie tussen 

inlichtingen- en veiligheidsdiensten en de diplomatieke wereld onder de loep te nemen. Beiden 

worden verondersteld het nationaal belang te behartigen door middel van hun werkzaamheden. 

Zowel het beroep van diplomaat als dat van een inlichtingenofficier zijn zeer confidentieel van 

aard daar zij beiden -in het kader van hun functie- met cruciale informatie in aanraking komen. 

Uit diverse illustraties blijkt dat het toch niet geheel ondenkbaar is dat er ‘blurring boundaries’ 

bestaan tussen beide functies die uitmonden in een finaliteitdiscussie. Diplomaten kunnen het 

voorwerp uitmaken van toenaderingspogingen door buitenlandse geheime diensten, maar 

diplomatie kan eveneens een ‘cover’19 zijn voor inlichtingenwerk door diezelfde buitenlandse 

diensten. De diplomatieke dekmantel wordt, dankzij de voordelen verbonden aan het beroep, 

                                                 
16 TIMMERMANS, F., ‘Conflictpreventie. De noodzaak van diplomatieke vernieuwing’ in Diplomatie: raderwerk 

van de internationale politiek, MELISSEN, J., (ed.), Assen, Van Gorcum, 1999, 110-115. 
17 Verantwoordelijk ambassadeur van een land in het buitenland. 
18 DE GRAAFF, B., en HELLEMA, D., o.c. , 209. 
19 Dekmantel voor een persoon of organisatie die moet voorkomen dat deze geïdentificeerd wordt met heimelijke 

activiteiten. 
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door buitenlandse mogendheden maar al te vaak geëxploiteerd.20 Kan er bijgevolg gesproken 

worden van een spanningsverhouding tussen beide instituties? Is er bondgenootschap of eerder 

vijandigheid ten aanzien van elkaar? Met andere woorden diplomatie en ‘intelligence’: “Twee 

handen op één buik, of twee handen op twee buiken?”.  

 

Wij kiezen er uitdrukkelijk voor om in deze scriptie de Belgische situatie in kaart te brengen, en 

bijgevolg dient de lezer België als ‘gevalstudie’ te beschouwen. Door de aanwezigheid van tal 

van internationale organisaties in Brussel (Europese Raad, Europese Commissie, Europees 

Parlement, NAVO-hoofdkwartier, diverse multinationals, en dergelijke meer..) behoort onze 

hoofdstad tot één van de steden met de hoogste informatiedichtheid ter wereld. Als gevolg van 

het internationale belang van België sturen heel wat landen diplomatieke vertegenwoordiging en 

telt België maar liefst 279 diplomatieke missies, waarbij zowat 5000 buitenlandse diplomaten 

geaccrediteerd zijn.21 De densiteit aan internationale instellingen genereert vanzelfsprekend een 

densiteit in het verzamelen van inlichtingen. Brussel huisvest tal van interessante doelwitten voor 

inlichtingenwerk en biedt bovendien de gelegenheid tot ideale covers voor spionage en 

inmenging door buitenlandse geheime diensten op Belgisch grondgebied.  

 

We dienen ons er echter van bewust te zijn dat beide fenomenen een moeilijk te vatten onderwerp 

zijn. Het is evenzeer een bijzonder ingewikkeld thema omdat het onlosmakelijk verbonden is met 

de belangen van talloze buitenlandse staten waarmee België er soms bevoorrechte politieke, 

diplomatieke, sociale, culturele of economische banden op nahoudt. Het ligt niet in onze 

bedoeling de diplomatieke wereld noch de Belgische- en buitenlandse inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten actief op Belgische bodem, te bekritiseren. De overgrote meerderheid van 

diplomaten en medewerkers van inlichtingen- en veiligheidsdiensten zijn professionals die 

nauwgezet hun werk doen met een uitgesproken aandacht voor ethiek en deontologie. Wij nemen 

in dit werk enkel als aangrijpingspunt dat hun beroep zich ideaal leent om gebruikt te worden in 

het kader van spionage en voor het ondersteunen van inmengingactiviteiten met een 

ongeoorloofd, bedrieglijk of clandestien karakter. 

 

                                                 
20 CLERIX, K., Vrij spel: buitenlandse geheime diensten in België, Antwerpen, Manteau, 2006, 64. 
21 CLERIX, K., ‘Doelwit Brussel. Spionage in het hart van Europa’ in Geheime diensten: The spy who loved me, 

MATTHIJS, H., (ed.), Brugge, Die Keure, 2009, 21-42. 
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De onderzoeksvragen die in deze masterproef behandeld zullen kunnen worden gestructureerd in 

twee hoofdvragen. Om deze twee centrale vragen op een degelijke manier te beantwoorden 

worden zij telkens opgesplitst in meerdere deelvragen die een bijdrage leveren tot de kennis 

nodig bij het beantwoorden van de hoofdvraag.22 

Na een grondige uiteenzetting van het onderzoekskader, het methodologisch luik, en de 

onderzoeksresultaten, zal in de slotbeschouwing een terugkoppeling worden gemaakt naar 

onderstaande onderzoeksvragen om het uiteindelijke antwoord te formuleren. 

 

Centrale onderzoeksvraag 1: 

Hoe verhouden inlichtingen- en veiligheidsdiensten en de diplomatieke wereld zich ten aanzien 

van elkaar op het Belgische grondgebied? 

Deelvragen: 

• Wat kan men in de (inter)nationale vakliteratuur terugvinden over de 

relatie tussen beide? 

• Op welke vlakken is er sprake van openlijke en clandestiene contacten 

tussen de FOD Buitenlandse Zaken en de Belgische inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten?  

• Waarom wordt diplomatie frequent gebruikt als dekmantel voor 

inlichtingenwerk? 

• Wat zijn de mogelijke gevolgen van deze praktijk? 

• Welke maatregelen worden genomen ten aanzien van het clandestiene 

gebruik van diplomatie als dekmantel voor inlichtingenwerk? 

• Wat zijn de voornaamste moeilijkheden in de strijd tegen het gebruik van 

diplomatie als cover voor inlichtingenwerk? 

• Is er controle op activiteiten van buitenlandse inlichtingendiensten op het 

Belgische grondgebied, en wiens taak is dit? 

• Kan de recentelijk BIM- wetgeving van betekenis zijn bij het bestrijden van 

diplomaat- spionnen?  

 

                                                 
22 BAARDA, B,., Dit is onderzoek! Een handleiding voor kwantitatief en kwalitatief onderzoek, Houten, Noordhoff, 

2009, 12-14. 
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Centrale onderzoeksvraag 2:  

Hoe kunnen deze verhoudingen tussen inlichtingen- en veiligheidsdiensten en de diplomatieke 

wereld vanuit historische- en hedendaagse ontwikkelingen verklaard worden? 

Deelvragen:  

• Wat is het historisch kader waarin de relatie tussen beide diensten zich 

ontwikkeld heeft? 

• Is er sprake van een wettelijk kader rond deze materie en hoe is dit 

georganiseerd? 

  

Bovenstaande onderzoeksvragen zijn zowel gericht op het beschrijven als op het exploreren van 

het onderwerp dat we in de masterproef wensen te behandelen. Om deze vragen te kunnen 

beantwoorden baseerden we ons enerzijds op een systematische literatuurstudie, anderzijds op 

een kleinschalig zelfgevoerd kwalitatief onderzoek waarbij we aan de hand van semi-

gestructureerde interviews met bewust gekozen, goed geïnformeerde ‘sleutelfiguren’ de literatuur 

aftoetsten aan de praktijk. Meer over de onderzoeksmethodologie kan gelezen worden in DEEL 

II van deze scriptie waarin de methodologische uitwerking integraal aan bod zal komen. Omwille 

van de helderheid volgt hieronder alvast een schematische uitwerking van het onderzoeksopzet. 

 
Figuur 1: Schematische voorstelling onderzoeksopzet 
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3. Praktijkgericht onderzoek en relevantie 

 

Het thema van deze masterproef valt te kaderen binnen het praktijkgericht criminologisch 

onderzoek. In dit soort onderzoek willen we kennis verkrijgen die (meestal door anderen) 

gebruikt kan worden bij het oplossen van een beleidsgericht probleem23, in ons geval de 

grensvervaging tussen diplomatie en inlichtingenwerk. Het onderzoek is diagnostisch van aard, 

wat impliceert dat de centrale problematiek nauwgezet beschreven en geanalyseerd zal worden, 

en waarbij we eveneens aandacht hebben voor de denkbare oorzaken en achtergronden. Het 

onderzoek moet immers bruikbare handvaten voor het beleid vormen.24  

 

Ondanks het cruciale belang van diplomatie in het kader van het buitenlands beleid en in functie 

van de internationale betrekkingen, bestaat er geen grote wetenschappelijke belangstelling voor 

dit fenomeen. Hoewel België bovendien één van de oudste civiele inlichtingendiensten van 

Europa heeft, kent ons land eveneens geen echte ‘inlichtingencultuur’. Wantrouwen en 

onbehagen karakteriseren het maatschappelijk klimaat wanneer het om inlichtingendiensten 

gaat.25 Dit in tegenstelling tot heel wat Angelsaksische landen, die deze cultuur wel kennen en in 

de loop der tijd het fenomeen van de ‘inlichtingenstudies’ grondig uitbouwden. Er heerst in deze 

landen veel meer een open discussie met betrekking tot ‘intelligence’, een sfeer van 

accountability waarin het wetenschappelijk onderzoek rond inlichtingendiensten goed tot stand 

kan komen en universitaire opleidingen gevolgd kunnen worden. Om enkele voorbeelden te 

geven uit het aanbod: ‘The Brunel Centre for Intelligence and Security Studies (BCISS)26’ aan de 

Londense Brunel Universiteit, ‘Intelligence and International Security’ aan het Kings College in 

Londen, ‘Centrum for Peace and Security Studies (CPASS)’ aan de Universiteit van 

Georgetown,.. Tot op heden werd in ons land over dit belangrijke thema nochtans al te weinig 

(academisch) denkwerk verricht.27 Er bestaan in de Belgische literatuur zo goed als geen 

                                                 
23 SWANBORN, P., Basisboek sociaal onderzoek, Amsterdam, Boom, 2002, 27-29. 
24 DECORTE, T., Methoden van Criminologisch onderzoek: Ontwerp en dataverzameling, Gent, Universiteit Gent – 

Faculteit Rechtsgeleerdheid, 2009-2010, 43. 
25 DE BAETS, P., ‘De inlichtingendiensten: ongewild in de schijnwerpers?’, Orde van de dag, 2008, 3-4. 
26 X. (z.d.) ‘Brunel Centre for Intelligence and security studies’ [WWW]. Brunel University West London: 

http://www.brunel.ac.uk/about/acad/sss/research/centres/bciss.bspx  [13/07/2010] 
27 CLAES, W., ‘Conclusie: de ontwikkeling van een inlichtingencultuur’ in De inlichtingendiensten in België en 

haar nieuwe dreigingen, PETERMANN, S., CLAES, W., (eds.), Brussel, Politeia, 2005, 155-156. 



 
 

20 
 

wetenschappelijke publicaties over inlichtingendiensten, op enkele uitzonderingen na.28 De 

meesten hiervan hebben bovendien betrekking op de Staatsveiligheid. De militaire 

inlichtingendienst vormt in België nog steeds een blinde vlek in het sociaalwetenschappelijk 

onderzoek. Hoewel deze reeds in 1915 werd opgericht is over de werking van de ADIV nog 

steeds bijzonder weinig gekend buiten het bestaan van de dienst en wat algemene informatie over 

bevoegdheden en organisatie.29 Van academische opleidingen rond inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten is er eveneens geen sprake. We kunnen concluderen dat zowel de studie van 

diplomatie als de studie van intelligence in België bitterweinig aandacht krijgen. 

 

Het is begrijpelijk dat inlichtingendiensten die in een democratie met hun informatieopdracht 

voortdurend laveren tussen het vrijwaren van de nationale belangen en de bescherming van de 

individuele rechten en vrijheden, er de voorkeur aan geven zo onopvallend mogelijk te 

functioneren. De publieke opinie eist daarentegen steeds vaker transparantie.30 In het kader van 

deze grote schreeuw naar meer transparantie omtrent het ‘geheime werk’ van de overheid -hier 

doelen we op de werking van de Belgische inlichtingen- en veiligheidsdiensten-, en de 

toegenomen publieke en politieke belangstelling voor deze diensten, werden de laatste jaren 

enkele stappen gezet om een inlichtingencultuur tot stand te brengen. Zo werden de 

activiteitenverslagen van het Comité I, het controleorgaan van de Belgische inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten, openbaar gemaakt. Ook de Veiligheid van de Staat maakte recentelijk haar 

jaarverslag publiekelijk. Naar het voorbeeld van de ‘Netherlands Intelligence Studies 

Association’ (NISA)31, werd eveneens in België in 2004 een vereniging opgericht waarin de 

wetenschappelijke analyse van de verschillende aspecten van het inlichtingenwerk werd 

bestudeerd, de ‘Belgian Intelligence Studies Association’ (BISA). Hoewel de intentie ervan goed 

was, stelde M. Cools in 2008 reeds vast dat dit initiatief eerder aan een stille dood zou sterven. 

                                                 
28 Voorbeelden hiervan , zie: CARPENTIER, C., en MOSER, F., De staatsveiligheid, geschiedenis van een 

destabilisatie, Leuven, Kritak, 1994, 293p. ; De Staatsveiligheid: Essays over 175 jaar Veiligheid van de Staat, 

COOLS, M., DASSEN, K., LIBERT, R., en PONSAERS, P., (eds.), Brussel, Politeia, 2005, 383p.   en De 

inlichtingendiensten in België  en de nieuwe bedreigingen, PETERMANN, S., en CLAES, W., (eds.),Brussel, 

Politeia, 2005, 156p.   
29 DE BAETS, P., ‘De inlichtingendiensten: ongewild in de schijnwerpers?’, l.c., 3-4. 
30 DE BAETS, P., ‘Inlichtingendiensten: onbekend maakt onbemind?’, Orde van de dag, 2008, 5-12. 
31 De NISA is een onafhankelijke studiegroep op het gebied van inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Zowel 

academici, journalisten, als medewerkers en oud-medewerkers uit de inlichtingenwereld zijn hierin 

vertegenwoordigd. Doel van de organisatie is het bevorderen van een geïnformeerde discussie in Nederland over alle 

aspecten van het werk van inlichtingen- en veiligheidsdiensten. 
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We moeten vandaag, twee jaar later, helaas vaststellen dat er nog steeds niet veel verandering in 

de situatie gekomen is.32  

Kortom: de wereld van de Belgische inlichtingendiensten blijft tot op heden, om het met de 

woorden van Simon Petermann te zeggen, “Un monde discret, sinon ferme’.33 

 

Inlichtingenwerk en spionage zijn thema’s die hoofdzakelijk worden bestudeerd vanuit de 

politicologie en geschiedenis.34 Lange tijd beperkte het studiedomein van de criminologie zich 

louter tot de ‘zichtbare’ vormen van criminaliteit. Hoewel spionage als ‘onzichtbare’ vorm van 

criminaliteit van oudsher een klassiek thema is binnen de misdaadliteratuur35, vormt dit binnen 

het wetenschappelijk criminologisch domein paradoxaal genoeg één van de recent ontdekte 

thema’s. Niet tegenstaande wordt het beroep van spion door historici omschreven als het tweede 

oudste beroep ter wereld.36 Wij zijn dan ook van oordeel dat de criminoloog niet langer afzijdig 

mag blijven bij het bestuderen van beide fenomeen. Criminologie kan met haar multidisciplinaire 

invalshoek een enorme verrijking bieden aan de wetenschappelijke studie over 

inlichtingendiensten en spionage. Deze masterproef heeft binnen de bestaande context dan ook 

tot doel een bescheiden bijdrage te leveren aan het onderbelichte domein van de 

inlichtingenstudies in België, door het relatief onontgonnen thema van de relatie tussen 

inlichtingen- en veiligheidsdiensten en de diplomatieke wereld in het Belgische perspectief aan te 

snijden. Vermeldenswaardig, in de Belgische wetenschappelijke literatuur kan men slechts één 

artikel vinden met betrekking tot deze materie.37 Dit artikel beschouwden wij als een 

inspiratiebron voor het schrijven van de scriptie. 

 

                                                 
32 COOLS, M., ‘Spy-drain: privatisering  en uitbesteding van de publieke inlichtingenfunctie’, Orde van de dag, 

2008, 45.  
33 COOLS, M., PONSAERS, P., ‘Inlichtingenstudies, een aanzet tot besluit’ in De Staatsveiligheid: Essays over 175 

jaar Veiligheid van de Staat, COOLS, M., DASSEN, K., LIBERT, R., en PONSAERS, P., (eds.), Brussel, Politeia, 

2005, 373-379. 
34 WARNER, M., ‘Sources and methods for the study of intelligence’ in Handbook of intelligence studies, 

JOHNSON, L., (ed.), London, Routledge, 2009, 17. 
35 Hierbij denkend aan diverse romans  geschreven o.a. door John Le Carré en Tom Clancy.  
36 PROCTOR,T., Female intelligence: women and espionage, New York, New York University Press, 2003, 7. Zie 

ook: KNIGHTLEY, P., The second oldest profession: Spies and Spying in the 20th Century, New York, Norton, 

1988, 1-22. 
37 DASSEN, K., ‘Diplomatie en inlichtingendiensten: water en vuur of bondgenoten?’ in Geheime diensten in België, 

de Verenigde Staten  en over de wereld, MATTHIJS, H., (eds.), Brugge, Die Keure, 2006, 69-125. 
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4. Structuur en opbouw van de masterproef 

 

Deze masterproef zal in het eerste deel aanvangen met een grondige uiteenzetting van het 

onderzoekskader waarbij de centrale actoren worden voorgesteld die in deze masterproef onder 

de loep worden genomen. Achtereenvolgens besteden we aandacht aan de historiek van de relatie 

tussen inlichtingen- en veiligheidsdiensten en de diplomatieke wereld in het algemeen, waarbij 

we de verwevenheid tussen beide actoren wensen duidelijk te maken aan de lezer. 

 

In het tweede deel staan we omstandig stil bij de methodologie die werd gehanteerd in het kader 

van dit onderzoek.   

 

In het derde deel worden komen we bij de uiteindelijke kern van deze uiteenzetting. Hier worden 

de resultaten van het gevoerde onderzoek systematisch overlopen, vergezeld door enkele citaten 

van de respondenten ter illustratie en de reeds bestaande bevindingen uit de literatuur ter 

confrontatie.  

 

Na de inhoudelijke aspecten van het onderzoek, komen we tot slot bij deel vier waarin de 

algemene conclusie zit vervat. Hierin worden de antwoorden op de -in de inleiding gestelde- 

onderzoeksvragen geformuleerd en wordt een slotbeschouwing gemaakt waarin we de 

belangrijkste bevindingen voor de lezer nog even op een rij zullen zetten in functie van het 

beleid, en waarbij er eveneens aanbevelingen worden gedaan in functie van verder onderzoek. 
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DEEL I: ONDERZOEKSKADER 

 

1.1 Inleiding 

 

In dit eerste deel worden de begrippen en actoren die centraal staan in deze masterproef 

geoperationaliseerd. Vervolgens zal aandacht worden besteed aan het algemene historische kader 

dat de relatie tussen de inlichtingen- en veiligheidsdiensten kenmerkt, waarna de verwevenheid 

tussen beiden zal trachten aangetoond te worden. 

 

1.2 Operationalisering van centrale begrippen en actoren 

 

 1.2.1 Inlichtingen- en veiligheidsdiensten 

 

  § 1. Algemene inleidende concepten 

 

Inlichtingen- en veiligheidsdiensten vormen belangrijke componenten in ieder land. Ze bieden 

een autonome analyse en evaluatie van informatie die relevant is voor de interne en externe 

veiligheid van staat en samenleving en de bescherming van vitale nationale belangen.38 

Teneinde een beter zicht te krijgen op (het functioneren van) de inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten worden eerst een aantal algemene concepten verklaard. Een duidelijk en 

uniform begrippenkader kan immers heel wat verwarring en misverstanden voorkomen.  

 

Algemeen verzamelt en analyseert een inlichtingen- en veiligheidsdienst informatie met de 

bedoeling op basis van de hieruit verkregen inlichtingen de nodige maatregelen te kunnen nemen 

ter bescherming van de ‘staatsveiligheid’39. Het nationale belang staat hierbij dus centraal. 

Meestal zal een inlichtingen- en veiligheidsdienst zich beperken tot het doorgeven van 

                                                 
38 JOHNSON, J, ‘Introduction’ in Handbook of  Intelligence Studies, JOHNSON, J. (ed.), London, Routledge, 2007, 

3. 
39 We doelen hier op de veiligheid van de Natie. Dit begrip mag bijgevolg niet verward worden met de ‘Veiligheid 

van de Staat’ (VSE), één van de twee inlichtingen- en veiligheidsdiensten in België. 
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inlichtingenrapporten aan andere (overheids)diensten40, zodat deze de nodige maatregelen 

kunnen nemen. In dit geval spreken we van een defensieve dienst, aangezien de inlichtingen- en 

veiligheidsdienst zelf geen feitelijke beveiligingsmaatregelen treft. Daarentegen zijn er ook 

inlichtingen- en veiligheidsdiensten waarvan de opdracht zich niet louter beperkt tot het 

doorgeven van inlichtingenrapporten, maar die ook zelf kunnen ingrijpen om de staatsveiligheid 

te garanderen. Dergelijke diensten noemen we offensieve diensten.41 

 

Naast dit eerste onderscheid tussen defensieve- en offensieve diensten is het eveneens van belang 

het verschil te duiden tussen een ‘inlichtingendienst’ en een ‘veiligheidsdienst’. Deze worden in 

de media en literatuur vaak verkeerd uitgelegd of ten onrechte gebruikt als synoniemen. Een 

inlichtingendienst verzamelt zijn informatie in de regel in het buitenland, en is over het algemeen 

ook gericht op de uitwendige veiligheid van de staat. Een veiligheidsdienst daarentegen is eerder 

gericht op de inwendige veiligheid van de staat en verzamelt zijn informatie dan ook primair in 

het binnenland.42 Zo kunnen de Britse ‘Security Service’ (MI5) en de Amerikaanse ‘National 

Security Agency’ (NSA) als ‘veiligheidsdiensten’ worden beschouwd, terwijl de ‘Secret 

Intelligence Service’ (MI6) en de ‘Central Intelligence Agency’ (CIA) doorgaans als 

inlichtingendiensten worden erkend.43 

 

Hoewel men uit de bovenstaande paragraaf kan afleiden dat inlichtingendiensten hoofdzakelijk 

offensief zullen werken en veiligheidsdiensten eerder defensief, is deze bevinding niet sluitend te 

noemen. Sommige defensieve diensten vertonen immers ook kenmerken van offensieve diensten 

en sommige veiligheidsdiensten zijn tegelijkertijd eveneens een inlichtingendienst. In de 

inlichtingenwereld zijn de termen ‘offensief’ en ‘defensief’ niet eenduidig. Men dient er dan ook 

rekening mee te houden, juist omdat de indelingen relatief zijn, de ene inlichtingen- en 

veiligheidsdienst de andere niet is.44 De Nederlandse Algemene inlichtingen en veiligheidsdienst 

                                                 
40 Te denken valt bijvoorbeeld aan de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ)  in verband met asielaanvragen, maar ook 

aan de beveiligingsdienst van bedrijven uit spionagegevoelige sectoren, en dergelijke meer. 
41 VANGEEBERGEN, B., en VAN DAELE, D., ‘Geheime (?) diensten. Over de noodzaak van een ernstig debat 

over de bijzondere inlichtingenmethoden en de rol van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten in de opsporing’, Orde 

van de dag, 2008, 27-28.  
42 ABELS, P., en WILLEMSE, R., ‘Veiligheidsdienst in verandering’, Justitiële Verkenningen, 2004, 84-85. 
43 TEMMERMAN, K., o.c, 25.   
44 VANGEEBERGEN, B., en VAN DAELE, D., l.c., 28. 
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(AIVD) bijvoorbeeld heeft een duidelijke buitenlandse taak, en wordt dan ook terecht 

‘inlichtingen- en veiligheidsdienst’ genoemd. Of ze ook als een defensieve dienst kan worden 

beschouwd, is evenwel minder duidelijk. De dienst heeft immers ook beperkte offensieve 

mogelijkheden zoals ‘het treffen van maatregelen ter bescherming van de door de dienst te 

behartigen belangen’.45 

 

Een derde onderscheid dat gemaakt dient te worden betreft het verschil tussen de concepten 

‘intelligence’, ‘informatie’ en ‘inlichtingen’. Aangezien dit onderscheid reeds werd aangehaald 

bij de inleidende beschouwingen, achten we het niet opportuun het hier opnieuw te hernemen. 

Wel wensen we verder in te gaan op de ‘inlichtingencyclus’ aan de hand van welke alle bestaande 

inlichtingen- en veiligheidsdiensten werken om hun verzamelde informatie te “verrijken” tot 

inlichtingen. Deze inlichtingencyclus kan men volgens Eftimiades begrijpen als volgt: 

‘Intelligence agencies worldwide share the same overall goal: to provide accurate and timely 

intelligence to their consumers. To do so they collect raw information from a variety of human 

and technical sources. They must then collate and analyze that data to separate fact from fiction 

and make judgements about a variety of past, current and future events. The completed analytical 

product, intelligence, is then disseminated to the consumer, who’s information requirement 

started the whole process. That person or group is then in a position to ask for additional analysis 

or to implement policy base don the intelligence received46’. 

 

De inlichtingencyclus verloopt volgens een vast stramien van activiteiten die vijf fasen omvat: (1) 

prioriteitstelling, behoeftebepaling en planning (2) vergaring van informatie (3) analyse en 

verwerking (4) productie en (5) verspreiding.47 Deze vijf fasen zullen achtereenvolgens 

besproken worden. 

 

 

 

 

                                                 
45 Art. 21 Nederlandse Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten, 2002. 
46 EFTIMIADES, N., Chinese Intelligence Operations, Annapolis, Naval Institute Press, 1994, 28. 
47 HOOGENBOOM, B., ‘Het publiek-privaat complex van de opsporing’ in Tegen de regels IV. Een inleiding in de 

criminologie, LISSENBERG, E., VAN RULLER, S., VAN SWAANINGEN, R., (eds.), Nijmegen, Ars Aequi Libri, 

2001, 343-356. 
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Figuur 2: De inlichtingencyclus 

 

 

 

Bron:  http://www.fas.org/irp/eprint/ic2000/intelligence_cycle.jpg  (28/07/2010) 

 

 

 

• Fase 1: prioriteitstelling, behoeftebepaling en planning 

De eerste stap die aan inlichtingen- en veiligheidswerk vooraf gaat is de behoeftebepaling 

van de inlichtingenactiviteiten. De behoeftesteller of de bevoegde overheid inventariseert 

zijn inlichtingennoden en maakt deze over aan de nationale inlichtingen en 

veiligheidsdiensten waarbij het belangrijk is dat de vraag van de overheid bij de juiste 

divisie of analist terecht komt.48  

 

• Fase 2: vergaring van informatie 

In de tweede fase vangt de analist aan met het verzamelen van brute informatie (‘raw 

intelligence’). Dit gebeurt door middel van eigen verzamelorganen, maar eveneens door 

                                                 
48 TEMMERMAN, K., o.c., 35. 
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samenwerking met andere (inter)nationale diensten. Hiervoor wordt een beroep gedaan op 

diverse inlichtingenbronnen die zowel menselijk als technologisch van aard kunnen zijn.49  

 

• Fase 3: verwerking en analyse 

Na de vergaring van brute informatie wordt in de derde fase nagegaan welke informatie 

als betrouwbaar en relevant kan worden beschouwd. Er is sprake van een filtering, en de 

informatie wordt geordend. Aansluitend vindt het analyseproces plaats. Dit proces bevat 

de integratie, evaluatie en analyse van de beschikbare (ruwe) data.50 Analyse verwijst naar 

het proces van transformatie waarbij de diverse deeltjes (ruwe) informatie worden 

omgevormd tot inlichtingen bruikbaar voor de beleidsmakers.51  

 

• Fase 4: productie  

Op basis van de verzamelde informatie, aangevuld met eigen inzichten, komt de 

inlichtingendienst tot een beeld dat constant getoetst wordt aan de actuele ontwikkelingen 

en aan nieuwe informatie. In deze vierde fase worden conclusies getrokken om een 

antwoord te formuleren op de inlichtingenvraag.52 Het resultaat van deze fase noemt men 

‘het inlichtingenproduct’.  

 

• Fase 5: verspreiding 

Tenslotte, in de vijfde en laatste fase, vindt er een exploitatie plaats waarbij het finale 

inlichtingenproduct wordt overgemaakt aan de behoeftesteller, met name de bevoegde 

overheid. Hieruit kan men nog maar eens duidelijk het verschil tussen informatie en 

inlichtingen afleiden. Inlichtingen worden maar verkregen na het toetsen op de 

betrouwbaarheid van de verkregen brute informatie. Op basis van het verkregen beeld –of 

afwijkingen ervan- worden briefings, inlichtingenberichten, antwoorden op specifieke 

vragen en andere documenten gemaakt ten behoeve van de vraagsteller.53 Voorgaande 

                                                 
49 DE VALK, G., Dutch Intelligence:  Towards a quantitative framework for analysis, Den Haag, Boom Juridische 

Uitgevers, 2005, 12. 
50 Ibid., 13. 
51 SHULSKY, A., en SCHMITT, G., o.c., 41. 
52 HARFIELD, C., en HARFIELD, K., Intelligence : investigation, community and partnership, Oxford, University 

Press, 2008, 63-65. 
53 TEMMERMAN, K., o.c., 36. 
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beschreven cyclus kan steeds opnieuw doorlopen worden indien het antwoord niet aan de 

vraagstelling voldoet of indien bijkomende inlichtingen gewenst zijn door de overheid. 

Het belang van het finale inlichtingenproduct wordt immers niet enkel gemeten op basis 

van de accuraatheid, maar veeleer door de waarde die het heeft voor de beleidsmakers.54 

 

Om de hierboven beschreven inlichtingencyclus te kunnen doorlopen baseren de inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten zich op ruwe informatie. Deze ruwe informatie is afkomstig van diverse 

inlichtingenbronnen. Er is sprake van drie soorten inlichtingenbronnen: (1) OSINT (2) TECHINT 

en (3) HUMINT. Hierbij dient opgemerkt te worden dat TECHINT en HUMINT overwegend op 

een verborgen manier worden verzamelt (‘covert collection’), terwijl OSINT op een open manier 

wordt bijeengebracht (‘non-covert collection’).  

 

• OSINT  (Open Source Intelligence) vormt vandaag -in termen van kwantiteit- de 

belangrijkste inlichtingenbron. Om en bij de 90% van de informatie die door 

inlichtingen- en veiligheidsdiensten wordt gebruikt is afkomstig uit open 

bronnen.55 Het betreft het benutten van alle beschikbare publieke informatie die 

onder gelijk welke vorm verschijnt. Hierbij kan het gaan om kranten, tijdschriften, 

boeken, papers, wetenschappelijke publicaties, radio- en televisie uitzendingen, 

speeches van prominente politieke figuren, demografische data, wetteksten,  

internetinformatie en nog zoveel meer. Open bronnen bieden belangrijke 

strategische, historische en culturele inzichten over de context en achtergrond van 

bepaalde omstandigheden.56   

 

• TECHINT (Technical Intelligence) gaat over het verzamelen van informatie op 

een geavanceerde technische manier door middel van fotografie, film of enige 

andere vorm van elektronische interceptie. TECHINT is -vergeleken met 

HUMINT- de moderne vorm van ‘covert intelligence’ en maakt vandaag de dag, 

                                                 
54 MARRIN, S., ‘Adding value to the intelligence product’ in Handbook of intelligence studies, JOHNSON, L., (ed.), 

London, Routledge, 2009, 199. 
55 DE VALK, G., o.c., 18. 
56 SHULSKY, A., en SCHMITT, G., o.c., 37-39. 
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mede door de technische evolutie die de wereld kenmerkt, een belangrijk 

onderdeel uit van het inlichtingenwerk.  

Binnen TECHINT  kunnen drie subgroepen worden onderscheiden. Een eerste 

subgroep betreft de SIGINT (Signal Intelligence). Het gaat hier om gegevens die 

bekomen worden door het onderscheppen van telecommunicatietransmissies 

(signalen). Dit wordt nog verder onderverdeeld in COMINT (Communication 

Intelligence) en ELINT (Electronic Intelligence). COMINT betreft informatie 

afgeleid uit de onderschepping, verwerking en analyse van elektronische 

communicatie van buitenlandse overheden, organisaties of individuen, met 

uitzondering van radio- en televisie uitzendingen. De onderschepte communicatie 

kan op verschillende manieren uitgezonden geweest zijn, door middel van 

conventionele of mobiele telefoons, walkie-talkies, Internet en computer 

netwerken. ELINT omvat elektronische niet-communicatieve signalen, inclusief 

de elektronische stralingen van radarsystemen. De signalen van radarsystemen 

kunnen gebruikt worden om hun bestaan te identificeren en hun kenmerken te 

karakteriseren. SIGINT wordt beschouwd als één van de meest belangrijke en 

gevoelige vormen van inlichtingen. Het onderscheppen van buitenlandse signalen 

kan voorzien in data aangaande diplomatieke, militaire, wetenschappelijke en 

economische plannen.57 De tweede subgroep slaat op IMINT (Imagery 

Intelligence) en omvat de beeldopnames -verkregen door satellietopnames en 

luchtfotografie- van plaatsen waartoe directe toegang niet mogelijk is.  De derde 

en laatste subgroep omvat de MASINT (Measurement en Signature Intelligence) 

wat staat voor data bekomen via technische middelen, doch andere dan SIGINT en 

IMINT. Deze data leiden tot inlichtingen die doelwitten lokaliseren, ze 

identificeren, en hun karakteristieken beschrijven.58 

 

 

• HUMINT (Human Source Intelligence) wordt vaak gekarakteriseerd als de 

klassieke vorm van spionage. HUMINT impliceert operaties die erop gericht zijn 

                                                 
57 RICHELSON, J., ‘The technical collection of intelligence’ in Handbook of intelligence studies, JOHNSON, L., 

(ed.), London, Routledge, 2009, 108-110.  
58 TEMMERMAN, K., o.c., 36-37. 
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toegang te krijgen tot belangrijke informatie via menselijke bronnen. Dit behelst 

een breed scala aan activiteiten, gaande van directe verkenning en observatie tot 

vraaggesprekken met informanten en spionnen.59 Evenwel kan hierbij opgemerkt 

worden dat -hoewel dit zelden het geval is- niet alle voorgaande beschreven 

HUMINT activiteiten in het geheim dienen te gebeuren. Zij kunnen zich op een 

perfect legale wijze voordoen, zoals door het organiseren van interviews met 

belangrijke sleutelfiguren. Toch wil ‘open HUMINT’ niet noodzakelijk zeggen dat 

de aangewende bronnen toegankelijk zijn voor iedereen. Illustraties hiervan 

verwijzen naar het inwinnen van informatie uit gesprekken met diplomaten en 

attachés, of via officiële contacten en correspondentie met buitenlandse 

inlichtingen- en veiligheidsdiensten.  

Het tegengestelde van ‘open HUMINT’ -en meteen ook de meest oudste en meest 

gekende vorm- wordt de ‘covert of clandestiene HUMINT’ genoemd.60 Vaak 

wordt het tot de verbeelding sprekende woord ‘spion’ in de mond genomen voor 

deze vorm van HUMINT. Gewoonlijk zijn hier twee soorten figuren bij 

betrokken: een inlichtingenofficier, die een medewerker is van een inlichtingen- of 

veiligheidsdienst en een bron, die de inlichtingenofficier gevoelige informatie 

aanlevert waartoe hij omwille van zijn functie/positie toegang tot heeft. De 

beweegredenen hiertoe kunnen divers van aard zijn en worden weergegeven door 

het acroniem ‘MICE’: Money, Ideology, Chantage en Ego.61 De 

inlichtingenofficier onderhoudt de communicatie met de bron, geeft instructies 

door, verstrekt de nodige middelen, en zorgt er algemeen voor dat de 

informatiestoom bestendigd blijft.62 HUMINT kan immers een essentiële indicatie 

vormen dat er iets belangwekkends gebeurt of te gebeuren staat op een bepaalde 

locatie, waardoor het mogelijk is TECHINT gerichter in te zetten.  

 

 

                                                 
59 HITZ, F., ‘Human Source Intelligence’ in Handbook of intelligence studies, JOHNSON, L., (ed.), London, 

Routledge, 2009, 127-128. 
60 DE VALK, G., o.c., 19. 
61 VAN ALTERT, K., o.c., 37. 
62 SHULSKY, A., en SCHMITT, G., o.c., 11-12. 
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§2.  Actoren in het Belgische inlichtingenlandschap 

 

De taak van de nationale inlichtingen- en veiligheidsdiensten bestaat erin de bedreigingen die de 

natie in gevaar kunnen brengen te bestuderen en analyseren. Ze zijn bovendien verantwoordelijk 

om overheden te waarschuwen wanneer dreigingen zich manifesteren of zullen manifesteren in 

de toekomst, zodat men hierop tijdig kan inspelen en maatregelen getroffen kunnen worden.  

Aangezien deze masterproef rond de relatie tussen inlichtingen- en veiligheidsdiensten en de 

diplomatieke wereld een verkennend onderzoek wenst te voeren naar de Belgische situatie, 

worden hieronder de actoren die het Belgische inlichtingenlandschap kenmerken weergegeven en 

hun historiek, wetgevend kader en structuur summier besproken. Hoewel er in België heel wat 

overheidsdiensten zich inlaten met inlichtingentaken -zoals de politiediensten en de douane-63 

zullen hier enkel de VSE en de ADIV worden uiteengezet, evenals de parlementaire controle en 

het politieke gezag waaraan zij onderhevig zijn.  

 

§ 2.1 De Belgische inlichtingen- en veiligheidsdiensten 

 

    §2.1.1 De Staatsveiligheid 

 

a. Historiek van de burgerlijke inlichtingendienst 

 

De historiek van de Belgische burgerlijke inlichtingendienst, laat zich in het algemeen kenmerken 

door twee eigenschappen. Enerzijds is er de continue verhuistocht doorheen de tijd van 

ministerieel departement naar departement, anderzijds is er de lange afwezigheid van een 

wettelijk georganiseerd kader.64 

 

De Staatsveiligheid (VSE) kan zonder twijfel worden beschouwd als de oudste publieke 

instelling waarover ons land beschikt. Op 15 oktober 1830,  slechts enkele dagen na de uitroeping 

                                                 
63 Geen van deze diensten is echter in staat zelf inlichtingen in te winnen. Ze kunnen louter een beroep doen op de 

informatie en inlichtingen die hen worden aangeleverd. 
64 Voor de paragrafen die de historiek van de VSE beschrijven zijn we schatplichtig aan het zeer volledige werk van: 

LIBERT, R., ‘De geschiedenis van 175 jaar  Veiligheid van de Staat’ in De Staatsveiligheid: Essays over 175 jaar 

Veiligheid van de Staat, COOLS, M., DASSEN, K., LIBERT, R., en PONSAERS, P., (eds.), Brussel, Politeia, 2005, 

23-47.  
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van de Belgische Onafhankelijkheid (waarmee een einde kwam aan vijftien jaar Hollandse 

overheersing), werden door het Voorlopig Bewind vijf ministeriële departementen telkens onder 

leiding van een Administrateur- Generaal in het leven geroepen: Oorlog, Binnenlandse Zaken, 

Financiën, Justitie, en Openbare Veiligheid.65 Dit laatste departement kan men aanzien als een 

voorloper van de hedendaagse VSE. Het werd ruime bevoegdheden toegekend: binnenlandse 

veiligheid, algemene politie, gevangenissen, huizen van bewaring, aflevering van paspoorten, 

toezicht op fabrieken en dergelijke meer. België bevond zich immers in staat van oorlog, en de 

Openbare Veiligheid moest erop toezien dat het ‘Orangisme’ werd ingedijkt en dat de kwetsbare 

positie van de jonge staat niet in diskrediet werd gebracht. Terwijl een jaar later de vier andere 

departementen werden omgevormd tot een ministerie en de Administrateurs- Generaal werden 

benoemd tot minister, werd de Openbare Veiligheid geen ministerie en bleef er een 

Administrateur- Generaal aan het hoofd. Op 3 maart 1831 werd de Openbare Veiligheid 

opgeslorpt door Binnenlandse Zaken, om een jaar later te verhuizen naar Justitie. Ook deze 

verandering was eerder van korte duur want in 1834 werd de dienst opnieuw bij Binnenlandse 

zaken gevoegd.66 Deze talrijke overhevelingen zijn te verklaren door het ontbreken van een 

controlemiddel. 

 

Na het Vredesverdrag tussen Nederland en België op 18 april 1839, besloot de overheid de 

Openbare Veiligheid te behouden als zijnde ‘politieke dienst’ omwille van twee redenen. Eerst en 

vooral was er een voortdurende delicate positie van ons land op internationaal vlak. Verder was 

er sprake van een toenemend aantal vreemdelingen dat naar België kwam of erdoor trok. De 

oorzaak hiervan kan gezocht worden bij algemene internationale onrust en de spectaculaire 

verbetering van het spoorwegennetwerk in die periode. Het gevaar voor besmetting van het 

Belgische volk door het revolutionaire gedachtegoed was dan ook niet denkbeeldig.67 In deze tijd 

waren er slechts twee politieke partijen die het ‘establishment’ uitmaakten, met name de 

Katholieken en de Liberalen. Het opkomend socialisme werd vanaf 1850 dan ook het 

voornaamste doelwit van de Openbare Veiligheid, dat door het katholiek- liberale establishment 

                                                 
65 CARPENTIER, C., en MOSER, F., De staatsveiligheid, geschiedenis van een destabilisatie, Leuven, Kritak, 1994, 

18. 
66 VAN OUTRIVE, L., CARTUYVELS, Y., en PONSAERS, P., Sire, ik ben ongerust. Geschiedenis van de 

Belgische politie 1794-1991, Leuven, Kritak, 1992, 52. 
67 CARPENTIER, C., en MOSER, F., o.c., 30-32. 
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werd ingeschakeld om de controle op de socialistische activiteiten te handhaven.  Doorheen de 

hele 19e en 20ste eeuw is het duidelijk dat de prioriteitenschaal van het orgaan onderhevig was aan 

de door het establishment gepercipieerde bedreigende en gevaarlijke groeperingen. De centrale 

organen maakten zich vooral zorgen over wat de maatschappelijk orde al dan niet in gevaar kon 

brengen en de internationale reputatie van het land kon schaden. Alle regeringen beschouwden de 

Openbare Veiligheid als een centraliserend organisme voor de studie van de buitenparlementaire 

beweging der socialisten en de Belgische en buitenlandse anarchisten.68 Toch worden aan dit 

instituut bedroevend weinig financiële middelen toegekend.69 

 

Gedurende en na de Eerste Wereldoorlog werd de politieke situatie in België er niet duidelijker 

op: activisten, collaborateurs,.. Later kwamen er nog de extremistische partijen en groeperingen 

bij zoals bijvoorbeeld VNV, KPB, VERDINASO en REX. Daarenboven was er sprake van een 

zwak politiek systeem en een economische crisis die zouden bijdragen tot meer sociale en 

politieke agitatie. Tussen de twee wereldoorlogen spitste de Openbare Veiligheid zich dan ook 

toe op communistische bewegingen, separatisten en Vlaams- Nationalisten. Ze hield de 

subversieve milieus die de sociale onrust konden aanwakkeren nauwgezet in het oog. 

 

In 1929 werd in de schoot van de Openbare Veiligheid een eerste directie ‘Veiligheid van de 

Staat’ opgericht. Een tweede directie werd belast met de vreemdelingenpolitie, en een derde met 

de School voor Criminologie en Wetenschappelijke Politie.70 In het begin van 1940 was de 

Belgische Regering van oordeel dat de activiteiten van de Veiligheid van de Staat moest worden 

versterkt met het naderen van de Tweede Wereldoorlog en de hierbij dreigende vijandelijke 

invasie. De Veiligheid van de Staat werd samen met enkele diensten van de tweede directie van 

de Openbare Veiligheid bij K.B. overgebracht naar het ministerie van Landsverdediging onder de 

benaming “Directie Veiligheid van de Staat”71, om een aantal maanden later terug te keren naar 

Justitie. 

 

                                                 
68 TEMMERMAN, K., o.c. , 28. 
69KEUNINGS, L., ‘Geheime politie en politieke politie in België van 1830-1914’, Panopticon, 1988, 131. 
70 K.B. van 3 april 1929 houdende het Organiek Reglement van de Openbare Veiligheid, B.S., 4 mei 1929. 
71 K.B. van 8 maart 1940 tot de inrichting van het Bestuur van de Veiligheid van de Staat, B.S., 10 maart 1940. 
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De Veiligheid van de Staat vestigde gedurende de periode van de Tweede Wereldoorlog in 

Londen en werd belast met het organiseren van de samenwerking tussen de Britse diensten en de 

verzetsgroepen in België.  

 

Vanaf 1945 richtte de Veiligheid van de Staat zich zowel op extreem-links als extreem-rechts en 

wordt haar bevoegdheid geleidelijk gevoelig uitgebreid tot contraspionage, subversie en 

terrorisme. Tijdens deze periode was er nog steeds niet voorzien in een duidelijk wettelijk kader, 

noch in een volwaardig statuut. De activiteiten van de dienst werden voornamelijk geregeld door 

K.B.’s en M.B.’s en dienstnota’s.72 In 1964 bracht Administrateur-Generaal Caemaex een nota 

uit, waarbij hij de Openbare Veiligheid voorzag van een ruime definitie, en de taken van de 

Veiligheid van de Staat omschreef.  

 

De jaren ’80 van de 20ste eeuw werden geteisterd door een plaag van terrorisme en banditisme 

(CCC, FRAP, Bende van Nijvel, ..). Als reactie hierop, en omwille van een duidelijk gebrek aan 

wetgeving van toepassing op de Staatveiligheid werd in 1991 een parlementaire 

onderzoekscommissie opgericht. De VSE zou echter nog moeten wachten tot de Wet van 30 

november 199873 alvorens een wettelijk kader te bekomen.  

 

b. Wettelijke basis 

 

De werking van de Belgische politie- en inlichtingendiensten ondervond meer dan eens kritiek in 

de jaren tachtig. Zoals reeds vermeld werd naar aanleiding hiervan een parlementaire 

onderzoekscommissie in het leven geroepen, die belast werd met het onderzoek naar de wijze 

waarop de bestrijding van het banditisme en terrorisme werd georganiseerd in ons land. Na twee 

jaar, op 30 april 1990 legde ze haar rapport neer waarin de VSE werd omschreven als “een 

duistere, mythische en gesloten dienst, waarvan de werking geenszins duidelijk is”
74. Dit rapport 

                                                 
72 DE CLERCK, S., en HUYGH, J., ‘Een kleine geschiedenis van de wetgeving op de inlichtingendiensten’ in De 

Staatsveiligheid: Essays over 175 jaar Veiligheid van de Staat, COOLS, M., DASSEN, K., LIBERT, R., en 

PONSAERS, P., (eds.), Brussel, Politeia, 2005, 186. 
73 Wet van  30 november 1998 houdende de regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, B.S., 18 december 

1998.   
74 ARNOU, L., ‘Strafrechtspleging in de 21e eeuw. Beknopt overzicht van de inhoud en de beleidsvoorstellen van het 

verslag van de Bendecommissie’, R.W., 1991, 971. 
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vormde de basis voor een aantal regeringsinitiatieven, waaronder het Pinksterplan. Met 

betrekking tot de Veiligheid van de Staat werd voorgesteld de taken en bevoegdheden, alsook de 

relaties die de dienst onderhoudt met de gerechtelijke- en administratieve overheden duidelijk te 

omschrijven. Eveneens drong een betere parlementaire controle op de werkzaamheden van de 

dienst zich op. Als gevolg hiervan startte de Regering met het ontwerp van een wet die de 

werking van de Belgische inlichtingen- en veiligheidsdiensten zou regelen. Ondertussen regelde 

de Wet van 18 juli 199175 de controle van de politie- en inlichtingendiensten georganiseerd onder 

parlementair toezicht. De Regering bereidde hierbij aansluitend een aantal maatregelen voor die 

de Veiligheid van de Staat wettelijk moesten omkaderen zoals de oprichting van een Comité I, de 

Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de private levenssfeer, en het K.B. van 21 juni 

1996 dat voorziet in de oprichting van een Ministerieel Comité76 en een College voor de 

Inlichtingendiensten77. Pas na 168 jaar van bestaan en werking -dit in delicate en moeilijke 

omstandigheden- verwierf de Belgische civiele inlichtingen- en veiligheidsdienst met de 

organieke wet van 30 november 1998 eindelijk  een wettelijk statuut.78 

 

Anders dan men zou denken bestaan er heel wat regels en wetgeving die betrekking hebben op de 

Belgische inlichtingen- en veiligheidsdiensten. De belangrijkste in het kader van de VSE werden 

hierboven benoemd, hetzelfde zal worden gedaan wanneer de ADIV summier wordt uiteengezet. 

Aangezien we niet de intentie hebben een opsomming te geven van de volledige wetgeving, 

verwijzen we hiervoor naar de ‘Codex Inlichtingendiensten’
79 waarin het wettelijk kader van de 

Belgische inlichtingen- en veiligheidsdiensten werd gecoördineerd. 

 

 

 

                                                 
75  Wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten, B.S., 26 juli 1991. 
76 K.B. van 21 juni 1996 houdende de oprichting van een ministerieel comité voor inlichtingen en veiligheid, B.S., 5 

september 1996. 
77 K.B. van 21 juni 1996 houdende de oprichting van het college voor inlichtingen en veiligheid, B.S., 5 september 

1996. 
78 LIBERT, R., ‘De geschiedenis van 175 jaar  Veiligheid van de Staat’ in De Staatsveiligheid: Essays over 175 jaar 

Veiligheid van de Staat, COOLS, M., DASSEN, K., LIBERT, R., en PONSAERS, P., (eds.), Brussel, Politeia, 2005, 

46-47. 
79 VAST COMITE VAN TOEZICHT OP DE INLICHTINGENDIENSTEN, Codex inlichtingendiensten: werking, 

bevoegdheden en controle, Brugge, Die Keure, losbl. 
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c. Organisatiestructuur 

 

De Veiligheid van de Staat is -zeker in vergelijking met de reguliere politie- een zeer klein 

orgaan. Momenteel telt ze slechts om en bij de 500 personeelsleden.80 De VSE ressorteert onder 

de Minister van Justitie, en de leiding van de dienst berust bij de Administrateur- Generaal, die in 

zijn taak wordt bijgestaan door een adjunct Administrateur- Generaal die van een andere taalrol 

is. Sinds 2007 wordt van hen verwacht dat ze een vierjaarlijks strategisch plan opstellen met 

daarin de prioriteiten en operationele strategieën om deze prioriteiten uit te voeren. Daarnaast 

dient er ook een jaarlijks een actieplan te worden opgesteld. De Administrateur- Generaal en zijn 

adjunct worden hierin bijgestaan door een ‘ondersteuningscel’ die uit vier domeinen van 

verschillende domeinen bestaat.81 De Administrateur- Generaal en zijn adjunct vormen samen 

met de ‘Directeur van de dienst Operaties’ en de ‘Directeur van de dienst Analyse’ het 

Directiecomité van de Veiligheid van de Staat. 

 

De VSE is opgebouwd uit drie diensten: (1) de buitendiensten (2) de analysediensten en (3) de 

algemene diensten. 

De buitendiensten worden geleid door de ‘directeur Operaties’, en staan in voor het inwinnen van 

inlichtingen op het terrein, de bescherming van personen en voor het uitvoeren van 

veiligheidsonderzoeken. Zij bestaan uit verschillende eenheden die elk hun eigen domein, 

specialiteit en bevoegdheid hebben. De analysediensten worden geleid door de ‘directeur 

Analyse’. Deze diensten, die ook elk een eigen specialisatie hebben, analyseren de inlichtingen 

die afkomstig zijn van de buitendiensten, van andere overheden en van open bronnen. Hierop 

gebaseerd stellen zij rapporten op voor de regering of gerechtelijke overheden. Tenslotte zijn er 

ook de algemene diensten die op allerlei vlak (vb. juridisch, logistiek, informaticatechnisch,…) 

ondersteuning bieden aan de directie en aan de andere diensten binnen de VSE. 

                                                 
80 VAN LAETHEM, W., ‘The Belgian Civil Intelligence Service: roles, powers, organisation and supervision’, EJIS, 

2009, 61. 
81 K.B. van 5 december 2006 betreffende het algemeen bestuur en de ondersteuningscel van de Veiligheid van de 

Staat, B.S., 8 december 2006. 
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We kunnen uit de organisatiestructuur van het orgaan duidelijk afleiden dat de Belgische 

Staatsveiligheid beschouwd mag worden als een louter defensieve inlichtingen- en 

veiligheidsdienst. Ze heeft immers geen echte ‘buitenlandtaak’.82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Opdrachten 

 

De opdrachten van de VSE zijn vierledig van aard en werden vastgelegd in het artikel 7 van de 

wet van 30 november 1998 houdende de regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. 

 

Bondig verwoord komt het erop neer dat de VSE in eerste instantie inlichtingen dient in te 

winnen, analyseren, en verwerken die betrekking hebben op elke activiteit die een bedreiging 

vormt of zou kunnen vormen van de inwendige veiligheid van de Staat, het voortbestaan van de 

democratische en grondwettelijke orde, de uitwendige veiligheid van de Staat, de internationale 

betrekkingen, het wetenschappelijk economisch potentieel, of elk ander fundamenteel belang van 

het land. Het is belangrijk hierbij nogmaals te onderstrepen dat de rol van de VSE louter beperkt 

                                                 
82 VANGEEBERGEN, B., en VAN DAELE, D., l.c., 28.  

 

Figuur 3: Organisatiestructuur VSE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bron: http://www.just.fgov.be/doc/VSSE_web_rapport2008_NL.pdf  (31/07/2010) 
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is tot het verzamelen, analyseren en distribueren van inlichtingen. De dienst heeft geen macht om 

de gedetecteerde bedreigingen tegen te gaan, en onderneemt bijgevolg zelf geen enkele vorm van 

actie. Daarentegen zal ze wel de bevoegde overheid inlichten, zodat deze met kennis van zake 

beslissingen kan nemen.83 

In tweede instantie voert ze veiligheidsonderzoeken uit, overeenkomstig de richtlijnen van het 

Ministerieel Comité. 

Ten derde is de VSE belast met het uitvoeren van opdrachten tot bescherming van personen die 

haar toevertrouwd worden door de minister van Binnenlandse Zaken. 

Ten slotte voert zij alle andere opdrachten uit die  haar door of krachtens de wet toevertrouwd 

worden. Deze laatste categorie opdrachten werd ingevoerd om te vermijden dat men constant de 

wet zou moeten wijzigen. 

 

§ 2.1.2 De ADIV 

 

a. Historiek van de militaire inlichtingendienst 

 

Het Belgisch leger, opgericht in 1830, beschikte in die periode nog niet over een eigen 

inlichtingendienst, enkel over een Militaire Politie die afhing van het Departement Oorlog. In 

schril contrast met de hierboven besproken Staatsveiligheid, waar er vrijwel onmiddellijk na het 

uitroepen van de Belgische onafhankelijkheid door het Voorlopig Bewind een geheime dienst 

(genaamd ‘de Openbare Veiligheid’) werd opgericht die als voorloper geldt van de VSE zou de 

oprichting van een militaire inlichtingendienst nog een lange tijd op zich laten wachten.84 

 

Pas in 1915 -door het uitbreken van WO I-  wordt er bij K.B. van 1 april 191585 een 

“Veiligheidsdienst van het Leger”in het leven geroepen, belast met de bestrijding van misdaden 

en delicten gepleegd in het militaire milieu, in het bijzonde spionage, en dit voor de gehele duur 

                                                 
83 VAN LAETHEM, W., ‘The Belgian Civil Intelligence Service: roles, powers, organisation and supervision’, l.c., 

44. 
84 Voor de paragrafen die de historiek van de ADIV beschrijven werd in grote mate geput uit: STEVENS, D., ‘De 

Algemene Dienst Inlichtingen en Veiligheid van de Krijgsmacht: actuele analyse’ in Geheime diensten in Benelux, 

Israël, en de Verenigde Staten, MATTHIJS, H., (ed.), Brugge, die Keure, 2005, 27-47.  
85 K.B. van 1 april 1915 houdende de oprichting van een militaire veiligheidsdienst voor de duur van de oorlog, B.S., 

22 mei 1915. 
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van de oorlog. Slechts een jaar later wordt deze organisatie omgevormd tot de “Militaire 

Veiligheidsdienst”, samengesteld uit commissarissen en inspecteurs die over een gerechtelijke 

bevoegdheid beschikten. In 1919 wordt deze dienst alweer ontbonden bij een besluit tot 

oprichting van de “Militaire Veiligheid in bezet Duitsland”. In 1920 wordt bij het ministerie van 

Landsverdediging een dienst in het leven geroepen die belast is met de taken van contraspionage 

in al haar vormen en met het toezicht op subversieve groepen binnen het leger. 

 

Ten gevolge van de ‘Utrecht-affaire’ in 1929, beschikte België tot 1937 niet langer over een 

militaire inlichtingendienst. Een Utrechts dagblad publiceerde toen de tekst van een geheim 

Frans- Belgisch akkoord van 1920, waaruit bleek dat in geval van een nieuwe oorlog met het 

Duitse Rijk, de Belgische troepen zouden oprukken over het Nederlandse grondgebied. Het bleek 

echter om een vervalsing te gaan die door een Vlaams- Nationalist in samenwerking met enkele 

ambtenaren van de Belgische militaire inlichtingendienst was gemaakt. De exacte rol van de 

militaire inlichtingendienst in deze zaak is echter nooit duidelijk geweest.  Als gevolg van de 

druk die door de publieke opinie werd uitgeoefend koppelde toenmalig premier Jaspar de 

militaire veiligheidsdienst van de Generale legerstaf los, en hevelde ze over naar andere 

veiligheidsdiensten.86 

 

Talloze reorganisaties, herstructureringen en departementswisselingen (tussen het ministerie van 

Justitie en het ministerie van Landsverdediging) kenmerken de hierna volgende jaren.  

In 1947 werden de militaire inlichtingen, de militaire contraspionage en de verwerking van 

rapporten van de militaire attachés en de Belgische officieren in het buitenland opnieuw terug in 

handen gegeven van de Generale Staf van het leger. Eind 1963 wordt in een K.B. de algemene 

structuur van het ministerie van Landsverdediging en van de Krijgsmacht vastgesteld en krijgt de 

Stafchef daarbij de verantwoordelijkheid voor de opsporing, de verwerking en de verspreiding 

van inlichtingen, alsook voor de toepassing van de regels betreffende de militaire veiligheid en 

contraspionage.87 De “Algemene Dienst Inlichtingen- en Veiligheid” (ADIV) werd een jaar na de 

reorganisatie van de Krijgsmacht opgericht. De ADIV hangt ook vandaag nog rechtstreeks af van 

                                                 
86LIBERT, R., l.c., 34. 
87 K.B van 3 december 1963 tot de vaststelling van de algemene structuur van het ministerie van Landsverdediging 

en van de Krijgsmacht, vastlegging van de bevoegdheden van bepaalde autoriteiten en de machtiging van de minister 

van landsverdediging om een gedeelte van zijn bevoegdheden over te dragen, B.S., 11 december 1974. 
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de Algemene Staf van de Krijgsmacht (‘Joint Staff’). De Chef van de ADIV werd 

verantwoordelijk gesteld voor de militaire en industriële veiligheid in samenspraak met de 

nationale autoriteiten, zoals de VSE en het ministerie van Binnenlandse Zaken, waarmee hij 

contacten onderhield voor het uitwisselen van inlichtingen, veiligheidsmaatregelen, en 

cijferprocedures. Bij M.B. van 7 november 197488 werd de ADIV één van de vijf diensten van de 

Generale Staf van de Krijgsmacht en gebeurden er geen cruciale wijzigingen meer tot 1989, 

wanneer men voor het eerst poogde de ADIV wettelijk te regelen.89 

 

b. Wettelijke basis 

 

Wanneer in 1990 in Italië de Gladio-affaire
90 losbarst, ontstaat in die periode ook in België heel 

wat commotie rond de aanwezigheid van het ‘Stay Behind’-netwerk in ons land. Dit leidde tot de 

oprichting van een Parlementaire Onderzoekscommissie belast met het onderzoek over het 

bestaan van een clandestien internationaal inlichtingennetwerk in België, beter bekend onder de 

naam ‘Commissie Gladio’. Uit de resultaten bleek dat de Belgische inlichtingendiensten weinig 

tot geen wetgeving ter beschikking hadden. De Onderzoekscommissie stelde derhalve voor het 

bestaan van de twee afzonderlijke inlichtingendiensten onder te brengen in een wettelijk kader: 

enerzijds de VSE die afhing van de minister van Justitie en anderzijds de ADIV die afhing van 

het Ministerie van Defensie. Zoals reeds vermeld betrof een eerste poging om de militaire 

inlichtingendienst wettelijk te regelen het Art. 14 van het K.B. van 19 december 1989 betreffende 

de organisatie van de Generale Staf.91 

 

Vandaag de dag worden de interne structuur en de opdrachten -net zoals dat bij de VSE het geval 

is- geregeld door de wet van 30 november 1998 betreffende de regeling van inlichtingen en 

veiligheidsdiensten. Deze organieke wet duidt de minister van Defensie aan als voogdijminister 

van de ADIV. 

                                                 
88 M.B. van 7 november 1974 houdende de organisatie van de Generale Staf van de Krijgsmacht en de vastlegging 

van bepaalde autoriteiten, B.S., 11 december 1974. 
89 TEMMERMAN, K., o.c., 28-33. 
90 Het ging hier om  para-militaire ‘Stay-Behind’ groepen die in West-Europa opereren en deel uit maakten van een 

geheim netwerk dat reeds  in de jaren ’50  werd opgericht. 
91 Art. 14 §§ 3 en 4, K.B. 19 december 1989 houdende organisatie van de Generale Staf van het Leger, B.S.,  

30 december 1989. 
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c. Organisatiestructuur  

 

 

Figuur 4: Organisatiestructuur ADIV 

 

        
Bron: http://www.mil.be/is/subject/index.asp?LAN=nl&FILE=&ID=213&PAGE=4&MENU=0  (31/07/2010) 
 

 

De ADIV ressorteert onder de Minister van Defensie. Het stafdepartement Inlichting en 

Veiligheid is één van de stafdepartementen die deel uitmaken van de Defensiestaf. Het wordt 

geleid door de onderstafchef Inlichtingen en Veiligheid, ‘Assistant Chief of Staff Intelligence and 

Security’ oftewel ACOS IS. De ACOS IS hangt rechtstreeks af van de Chef van Defensie. Hij is 

eveneens de chef van de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV).92 Zijn 

bevoegdheidsdomein is inlichtingen en militaire veiligheid. Om haar opdrachten te kunnen 

uitvoeren beschikt de ADIV over vier ondergeschikte divisies: (1) Divisie Inlichtingen (2) 

Divisie Veiligheid (3) Divisie Veiligheidsinlichtingen en (4) Divisie Beleidsondersteuning. Deze 

divisies hebben elk hun specifieke taken.93 

De Divisie Inlichtingen staat in voor het verwerven van zowel strategische als operationele 

inlichtingen, en is in het kader van de opsporing van inlichtingen vooral gericht op het 

buitenland. De strategische inlichtingen zijn bestemd ter ondersteuning van de politiek-militaire 

besluitvormers. De organieke wet voorziet dat de ADIV de bevoegde ministers terstond inlicht 

alsook aan de regering -op haar verzoek-, advies verleent bij de omschrijving van haar 

buitenlands defensiebeleid. Buiten de Chef Defensie, de onderstafchef operaties en training en de 

onderstafchef strategie kunnen belangrijke organismen of autoriteiten, zoals de Eerste Minister, 

                                                 
92 X. (z.d.) ‘Organisatie van de ACOS IS’ [WWW]. Belgische Defensie: 

http://www.mil.be/is/subject/index.asp?LAN=nl&FILE=&ID=213&PAGE=3&MENU=0 [30/07/2010] 
93 STEVENS, D., ‘De Algemene Dienst Inlichtingen en Veiligheid van de Krijgsmacht: actuele analyse’, l.c., 36-37. 
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het Koninklijk Militair Huis, de Minister van Defensie, de Minister van Buitenlandse Zaken, 

bestemmeling zijn van de inlichtingenanalyses, die door de ADIV worden opgesteld. 

De operationele inlichtingen zijn vooral bestemd voor de componenten en commandanten van de 

eenheden die opereren in het buitenland. 

De Divisie Veiligheid dient te zorgen voor de militaire veiligheid van het personeel dat onder de 

minister van Defensie ressorteert, alsook van de militaire installaties, wapens, munitie, uitrusting, 

plannen, documenten en informatica- en verbindingssystemen. Deze opdracht omvat eveneens de 

bescherming van de geheimhouding krachtens de internationale verbintenissen van België of 

teneinde de vervulling van de opdrachten van Defensie te verzekeren. De Divisie Veiligheid staat 

tevens in voor de uitvoering van veiligheidsonderzoeken voorafgaand aan het verlenen van een 

veiligheidsmachtiging. Een dergelijke veiligheidsmachtiging is noodzakelijk voor de kennisname 

van geclassificeerde informatie. Deze machtigingen kunnen worden afgeleverd aan militair of 

burgerlijk personeel van het departement Defensie of aan personeel van firma's indien dit nodig is 

in het kader van een contract voor de levering van goederen en diensten. Alle activiteiten die 

verbonden zijn aan het aspect veiligheid zijn gericht op de eigen strijdkrachten en op de 

geallieerde militaire installaties in België. Indien nodig kunnen zij ook gevoerd worden ten 

voordele van de Belgische eenheden die in het buitenland ontplooid zijn. Tenslotte stelt de 

Divisie Veiligheid de voorschriften op betreffende de geclassificeerde archieven van de 

Krijgsmacht en controleert de naleving ervan. 

De Divisie Veiligheidsinlichtingen heeft als taak het inwinnen, analyseren en verwerken van alle 

inlichtingen in verband met spionage, sabotage, terrorisme en subversie die de belangen van 

Defensie, de uitvoering van de opdachten van de Krijgsmacht of de militaire defensieplannen 

bedreigen of zouden kunnen bedreigen. De activiteiten van deze divisie zijn voornamelijk gericht 

op het nationale grondgebied. Ook de VSE bestrijkt met haar opdrachten ditzelfde binnenlandse 

domein. Toch is overlap tussen beide diensten weinig voorkomend daar de organieke wet en het 

protocolakkoord tussen de ADIV en de VSE duidelijk stellen dat de ADIV in het kader van het 

inlichtingenwerk zich louter zal bezighouden met het militaire gedeelte. 

De Divisie beleidsondersteuning heeft als taak: de steun op het vlak van personeel en financiën, 

interne veiligheid, training, logistiek en transport, informatica- en communicatiesystemen, de 
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contacten met de Belgische en de buitenlandse defensieattachés inbegrepen hun praktische steun, 

de planning, programmering en controle van de financiële middelen die aan de ADIV zijn 

toegekend. 

  

d. Opdrachten 

 

De opdrachten van de ADIV zijn bepaald in het artikel 11 van de wet van 30 november 1998 

houdende de regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en kunnen worden 

onderverdeeld in twee grote categorieën: het inwinnen van inlichtingen en de militaire veiligheid. 

Het K.B van 21 December  2001 tot bepaling van de algemene structuur van het ministerie van 

Defensie en tot vastlegging van de bevoegdheden van bepaalde autoriteiten94 geeft ook aan de 

onderstafchef inlichtingen en veiligheid meerdere bijkomende taken: 

• Hij is belast met de organisatie van de steun inlichtingen en veiligheid aan operaties; 

• Hij is bevoegd voor het ten laste nemen van de in België geaccrediteerde buitenlandse 

defensieattachés en voor de relaties met de buitenlandse strijdkrachten voor dewelke ze 

geaccrediteerd zijn; 

• Hij stelt de voorschriften op betreffende de geclassificeerde archieven van Defensie en 

controleert de naleving ervan; 

• Hij beheert de defensieattachés en de militaire raadgevers bij de ambassades en 

gezantschappen van België; 

• Hij adviseert de chef Defensie betreffende het beheer van het personeel tewerkgesteld in 

het domein ‘inlichtingen en veiligheid’. 

 

    § 2.1.3 Het OCAD 

 

Het Orgaan voor de Coördinatie en de Analyse van de Dreiging (OCAD) is het resultaat van de 

Wet van 10 juli 2006.95 Deze dienst dient de inwendige en externe dreigingen te analyseren 

                                                 
94 K.B van 21 December  2001 tot bepaling van de algemene structuur van het ministerie van Defensie en tot 

vastlegging van de bevoegdheden van bepaalde autoriteiten, B.S.,  1 januari 2002. 
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tegenover de Staat, de Belgische belangen, de veiligheid van de onderdanen in het buitenland, of 

elk ander belang van het land dat zou kunnen worden aangetast. Deze dreiging kan betrekking 

hebben op de bevolking, maar ook op gebeurtenissen, gebouwen, alsook de burgerlijke of 

militaire infrastructuur waar ook ter wereld.96  

 

De basis van het OCAD werd gevormd door de vroegere ‘Antiterroristische Gemengde Groep’ 

(AGG). Deze dienst werd opgericht naar aanleiding van de aanslagen gepleegd door de CCC in 

1984. De Groep, die onder voogdij stond van de Ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken, 

verenigde deskundigen van de Federale politie, de Staatsveiligheid en de militaire 

inlichtingendienst. Het AGG analyseerde de inlichtingen die werden meegedeeld door 

bovenstaande diensten in het kader van terrorisme.97  

 

De hedendaagse bedreigingen brengen echter met zich mee dat tal van andere diensten zich 

eveneens dienen in te zetten om aanslagen van welke aard dan ook te vermijden. Hierbij kan 

gedacht worden aan onder meer de FOD Binnenlandse Zaken, FOD Buitenlandse Zaken, de FOD 

Financiën, en de FOD Mobiliteit en Vervoer. Het OCAD betrekt al deze instanties bij zijn 

werking en heeft de intentie een betere coördinatie te verzorgen tussen alle diensten en 

administraties die momenteel werkzaam zijn op het domein van de veiligheid. Bovendien staat ze 

in voor de opmaak van een gemeenschappelijke dreigingsanalyse.98 Het OCAD onderscheidt zich 

van het AGG daar dit nieuwe orgaan zich bezig houdt met alle dreigingen, waar voor het AGG 

enkel terrorisme belangrijk was. De inlichtingen van de verschillende diensten worden op elkaar 

afgestemd. Dit is van belang om tot een eensluidende analyse te komen. Indien de OCAD 

tegenstrijdige inlichtingen doorkrijgt, worden de diensten verplicht gesteld om hun gegevens te 

hertoetsen.99 

 

                                                                                                                                                              
95 Wet van 10 juli 2006 betreffende het Orgaan voor de Coördinatie en de Analyse van de dreiging, B.S., 20 juli 

2006. 
96 MATTHIJS, H., ‘Towards a new secret service in Belgium’, EJIS, 2009, 69-90.  
97 STEVENS, D., ‘Van Antiterroristische Gemengde Groep naar Coördinatieorgaan voor dreigingsanalyse’ in 

Geheime diensten in België, de Verenigde Staten en over de wereld, MATTHIJS, H., (ed.), Brugge, die Keure, 2006,  

31-41. 
9898 PIETERS, P., ‘Terrorisme en extremisme: coördinatie van de dreigingsanalyse’, Panopticon, 2007, 69.  
99 TEMMERMAN, K., o.c., 102-106. 
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Hoewel het OCAD een belangrijke actor vormt binnen het Belgische inlichtingenlandschap, kan 

ze zelf niet beschouwd worden als een ‘inlichtingendienst’, wel als een ‘fusion centre’. Zo 

vergaart het OCAD zelf geen brute informatie, maar doet ze een beroep doet op inlichtingen die 

haar ‘ondersteunende diensten’100 in het kader van hun wettelijke opdrachten hebben verwerkt en 

desgevallend geanalyseerd, en brengt ze alle relevante gegevens samen om een gedegen 

geïntegreerde dreigingsanalyse te kunnen produceren.101  

 

Gelet op de insteek van deze masterproef waarbij we beogen de relatie tussen de Belgische 

inlichtingen- en veiligheidsdiensten en de diplomatieke wereld in kaart te brengen zou het ons al 

te ver leiden om dieper over dit orgaan uit te weiden. Zowel de Belgische inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten als de diplomatieke wereld (onder de vorm van de FOD Buitenlandse Zaken) 

leveren informatie aan het OCAD. Er is hierbij sprake van een onrechtstreeks verband tussen 

beide instanties die we wensen te bestuderen. Onze voorkeur werd bij het schrijven van deze 

scriptie echter weggedragen door het exploreren van de rechtstreekse verbanden tussen beide 

werelden. Het OCAD zal dan ook in het verdere verloop van deze thesis verder onbesproken 

blijven. 

 

   § 2.2 De controlewerking op inlichtingen- en veiligheidsdiensten 

 

Het werk van inlichtingen- en veiligheidsdiensten gaat vaak gepaard met inmengingen van de 

overheid in het privé- leven van de burger. Een lange en indringende denkoefening is nodig 

geweest om een afweging te maken tussen twee -op het eerste zicht tegenstrijdige- belangen, met 

name de eerbiediging van het privé leven van de burger en de nood aan informatie vanwege de 

Staat. Controle op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten in Westerse democratische rechtsstaten 

bestaat voornamelijk uit drie belangrijke componenten. Voor eerst is  het executieve gezag, beter 

gekend als de politieke controle, die verwijst naar de uitgifte van richtlijnen door één of meerdere 

                                                 
100 Er zijn hoofdzakelijk zeven ondersteunende diensten die informatie/inlichtingen aanleveren bij het OCAD: de 

twee Belgische inlichtingen- en veiligheidsdiensten, de Lokale en Federale politiediensten, de Administratie der 

Douane en Accijnzen van de FOD Financiën, de FOD Mobiliteit en Vervoer, de Dienst Vreemdelingenzaken van de 

FOD Binnenlandse Zaken, en tenslotte de FOD Buitenlandse Zaken. 
101 RAPAILLE, G., en VAN LAETHEM, W., ‘European counterparts of the Belgian Fusion Centre’ in Fusion 

centres throughout Europe: All-source threat assessments in the fight against terrorism, Belgian Standing 

Committee (ed.), Antwerp, Intersentia, 2010, 17-19. 
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ministers, en de controle op de implementatie en uitoefening van die richtlijnen door de 

inlichtingendiensten. Vervolgens is er de administratieve of interne controle, die slaat op het 

interne toezicht en beheer van de inlichtingendienst als een bureaucratische institutie met interne 

reglementen.102 G. Weller omschrijft deze controle als: ‘the degree to which the Directors of the 

security and intelligence agencies actually exercise due control over the agencies to ensure that 

officers comply with the law and proper practice’103. Ten slotte is er het parlementaire toezicht, 

die de doeltreffendheid en rechtmatigheid van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten dient te 

beoordelen. Doeltreffendheid gaat over de vraag of de dienst efficiënt gebruik maakt van  de 

publieke middelen die haar ter beschikking worden gesteld, en of ze op een adequate manier haar 

taken en functies uitoefent. Rechtmatigheid betreft dan weer de legale en ethische normen 

waaraan de inlichtingen- en veiligheidsdiensten moeten voldoen bij het uitoefenen van hun 

activiteiten.104 

 

Met het instellen van een -weliswaar laattijdig doorgevoerde- politieke en parlementaire controle 

op de Belgische inlichtingen- en veiligheidsdiensten heeft ook onze wetgever duidelijk willen 

aantonen dat deze diensten er in de eerste plaats zijn in het belang van de burger en niet louter 

voor de regering.105 Het meest markante en tevens paradoxale feit dat hierbij opgemerkt kan 

worden is dat de Belgische wetgever eerst de controle op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 

heeft goedgekeurd, nog voor er ook maar enig wettelijk kader bestond die de activiteiten van de 

inlichtingen- en veiligheidsdiensten zou regelen.106 

 

 

 

 

 

                                                 
102 CAPARINI, M., ‘Controlling and overseeing Intelligence Services in Democratic States’, l.c., 8-9. 
103 WELLER, G., ‘Political Scrutiny and Control of Scandinavia’s Security and Intelligence Services’, International  

Journal of Intelligence and Counterintelligence, 2000, 180. 
104 BORN, H., ‘Parliamentary and External oversight of Intelligence Services, in Democratic control of intelligence 

services, BORN, H., CAPARINI, M., (eds.), Burlington, Ashgate, 2007,  163-164. 
105 DE CLERCK, S., en HUYGH, J., l.c., 195-197. 
106 DELEPIERE, J., ‘Le Comité Permanent de contrôle des Services de Renseignement’ in De Staatsveiligheid: 

Essays over 175 jaar Veiligheid van de Staat, COOLS, M., DASSEN, K., LIBERT, R., en PONSAERS, P., (eds.), 

Brussel, Politeia, 2005, 234. 
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§ 2.2.1 Het politieke gezag: MCIV en CIV 

 

Het Ministerieel Comité voor Inlichtingen en Veiligheid (MCIV), opgericht in 1996107, is één van 

de gezagsinstanties die over de mogelijkheid beschikt om de Belgische Inlichtingen- en 

Veiligheidsdiensten bevelen of onderrichtingen te geven en richtlijnen uit te vaardigen met 

betrekking tot hun optreden. Het Comité staat met andere woorden  in voor de algemene politiek 

inzake inlichtingen, bepaalt de prioriteiten van de VSE en ADIV en coördineert hun activiteiten. 

Onder de vorm van richtlijnen bepaalt het Comité eveneens de politiek inzake de bescherming 

van gevoelige informatie.108 

 

Het MCIV is momenteel samengesteld uit de Eerste Minister –tevens voorzitter van het MCIV-, 

de minister van Buitenlandse Zaken, Binnenlandse Zaken, Landsverdediging, en Justitie, evenals 

drie Vice- Premiers.109 

 

Bij K.B. werd eveneens in 1996 het College voor Inlichtingen en Veiligheid (CIV) in het leven 

geroepen. Dit orgaan staat het Comité bij door ervoor te zorgen dat de politieke richtlijnen, 

uitgevaardigd door het Ministerieel Comité, worden omgezet in operationele termen, en ziet 

aldus toe op een behoorlijke gecoördineerde uitvoering hiervan.110 In dit College, dat wordt 

voorgezeten door een afgevaardigde van de Eerste Minister zetelen normaliter de Administrateur- 

Generaal van de Staatsveiligheid en de Chef van de ADIV. Ook andere overheden kunnen 

uitgenodigd worden om zittingen bij te wonen, o.a. de Algemene Commissaris van de Federale 

Politie.111 

 

 

                                                 
107 K.B. van 21 juni 1996 houdende de oprichting van een Ministerieel Comité voor Inlichtingen en Veiligheid, B.S., 

5 september 1996. 
108 Art. 4 Wet 30 november 1998 houdende de regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, B.S., 18 

december 1998 en Art. 3 K.B. 24 maart 2004 tot uitvoering van de wet van 11 december 1998 betreffende de 

classificatie van veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen, B.S., 31 maart 2000. 
109 K.B. van 27 maart 2008 houdende de aanwijzing van de leden van het Ministerieel Comité voor Inlichtingen en 

Veiligheid, B.S., 2 april 2008. 
110 K.B. van 21 juni 1996 houdende de oprichting van het College voor Inlichtingen en Veiligheid, B.S., 5 september 

1996. 
111 TEMMERMAN, K., o.c., 37-38. 



 
 

48 
 

§ 2.2.2 De parlementaire controle: Comité I 

 

Anders dan in sommige landen is er in België -hoewel de medewerkers van de inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten het voorwerp uitmaken van een normale hiërarchische supervisie en aan 

disciplinaire maatregelen kunnen worden onderworpen- geen sprake van een uitgebouwde 

specifieke interne controle. Wel zijn er heel wat diensten die een externe controle uitoefenen op 

de werking van onze inlichtingen- en veiligheidsdiensten. We kunnen hierbij bijvoorbeeld 

denken aan het Vast Comité van Toezicht op de Inlichtingendiensten, het beroepsorgaan inzake 

veiligheidsmachtigingen, -attesten en –adviezen, de Raad van State, maar eveneens het 

Rekenhof.112 Bovenstaande opsomming is echter niet exhaustief, en in deze masterproef zal enkel 

kort aandacht besteed worden aan de externe controle gevoerd door het Comité I. 

 

Zowel de VSE als de ADIV staan onder het respectievelijke toezicht van de voogdijministers van 

Justitie en Defensie. Met de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op de politie- en 

inlichtingendiensten kwam een bestendig Comité van toezicht op de Inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten (afgekort Comité I) tot stand, dat werd ingesteld als een controlesysteem op 

de Belgische inlichtingen- en veiligheidsdiensten met het oog op het vrijwaren van de 

fundamentele rechten en vrijheden van de burger, en op het bevorderen van de doelmatigheid en 

coördinatie van deze diensten.113 Dit nieuwe externe toezicht kwam niet in de plaats van de 

voogdijministers, doch vult deze vorm van toezicht verder aan.114 

 

Het Vast Comité I als onafhankelijk parlementair toezichtorgaan kreeg als taak het onderzoeken 

van de activiteiten en werkwijzen van de VSE en de ADIV, hun interne reglementen en 

richtlijnen, evenals alle documenten die de handelswijze van de leden van de inlichtingendiensten 

regelen.115 Daarbij oefent ze eveneens controle uit over de werking van het 

Coördinatieorgaanvoor de Dreigingsanalyse (OCAD) en over de verschillende diensten die dit 

coördinatieorgaan ondersteunen. Deze controle slaat in beginsel zowel op de rechtmatigheid (i.e. 

                                                 
112 VAN LAETHEM, W., ‘The Belgian civil intelligence  service: roles, powers, organisation and supervision’, l.c., 

62. 
113 DELEPIERE, J., l.c., 225. 
114 STEVENS, D., ‘De Algemene Dienst Inlichtingen en Veiligheid van de Krijgsmacht: actuele analyse’, l.c., 40-41. 
115 Art. 33 Wet 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het 

Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse, B.S., 26 juli 1991. 
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de controle op de naleving van de ter zake geldende wet- en regelgeving) en de doelmatigheid 

(i.e. de controle op de efficiëntie van de inlichtingendiensten), als op de coördinatie (i.e. de 

onderlinge afstemming van de werking van de betrokken diensten). De inlichtingendiensten zijn 

ertoe gehouden uit eigen beweging aan het Vast Comité alle intern reglementen en richtlijnen, 

alsook alle documenten die de handelswijzen van de leden van de dienst regelen, over te 

maken.116 

 

Het Comité I rapporteert haar bevindingen en aanbevelingen aan de senaat en het Belgische 

Parlement. Ze krijgt  bijgevolg niet enkel een controlerol toebedeeld, maar moet ook als een 

adviesverlenend orgaan worden beschouwd. Het doel van haar toezicht bestaat er hoofdzakelijk 

in de minder goed functionerende werkzaamheden binnen de inlichtingendiensten te detecteren 

en aanbevelingen te doen hieromtrent zodat het Parlement door de creatie van wetgeving enige 

verbetering kan aanbrengen. 

 

Het Vast Comité I als orgaan is samengesteld uit drie raadsheren, benoemd door de Senaat voor 

een (tweemaal hernieuwbare) termijn van vijf jaar. De voorzitter van het Vast Comité I wordt 

bijgestaan door een griffier en zijn administratieve staf en door de Dienst Enquêtes. Deze dienst 

heeft als taak om onder het gezag van het Comité I de inlichtingendiensten te inspecteren en 

onderzoeken uit te voeren op eigen initiatief, na klacht van een persoon of op vraag van de 

Kamer van volksvertegenwoordigers, de Senaat, minister van Justitie of Landsverdediging. Op 

het terrein is deze dienst dan ook vaak het meest zichtbare onderdeel van het Vast Comité I. De 

Dienst Enquêtes bestaat uit zes leden. Alle zes de leden bezitten de hoedanigheid van officier van 

gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur des Konings.117 

 

 

 

 

 

 

                                                 
116 DE CLERCK, S., en HUYGH, J., l.c., 188-193. 
117DELEPIERE, J., l.c., 226. 
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 1.2.2  Diplomatieke wereld 

 

“Diplomacy is…. 

-The art of letting the other fellow have your way. 

-The art of saying “nice doggie,” while you get a bigger stick… 

-The art of the possible. 

Diplomacy is also a system of communication, information, and negotiation”. 118 

 

  §1. Algemene inleidende concepten 

 

Naast de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, die hierboven werden besproken, speelt ook het 

diplomatieke korps van een land een cruciale rol met betrekking tot het beschermen van de 

nationale belangen van een Staat. Diplomatie is vandaag nog steeds het belangrijkste mechanisme 

om de (internationale) betrekkingen tussen staten in goede banen te leiden en de belangen van 

een land in het buitenland te bevorderen.119  

 

Na de Tweede Wereldoorlog hebben zich op het terrein van de diplomatieke praktijk tal van 

veranderingen voorgedaan. Er is simpelweg meer diplomatie, doordat politieke aangelegenheden 

die voorheen van binnenlandse aard waren in toenemende mate een internationale dimensie 

hebben gekregen.120 Zolang de macht van staten gebaseerd was op binnenlandse welvaartscreatie 

en de interactie met andere staten zich in hoofdzaak beperkte tot het behoud van een 

machtsevenwicht, had diplomatie uitsluitend een bilateraal karakter.121 De industriële revolutie, 

de technologische ontwikkeling en het imperialisme van het einde van de 19e en het begin van de 

20ste eeuw leidden evenwel tot een verhoogde samenhang tussen staten.122 Op het einde van de 

                                                 
118 STEMPEL, J., (2008) ‘Intelligence, covert action, diplomacy and ethics: Oxymoron or necessity?’ [WWW]. All 

academic research: 

http://www.allacademic.com//meta/p_mla_apa_research_citation/2/5/4/3/6/pages254367/p254367-1.php 

[01/07/2010] 
119COOLSAET, R., ‘Trade is War.’ Belgium’s economic diplomacy in the age of globalisation. Leicester, University 

of Leicester, Centre for the Study of Diplomacy, DSP Discussion Papers, 62, 2000, 12-13. 
120 MELISSEN, J., ‘De diplomatie in de internationale samenleving’ in Diplomatie: een raderwerk van de 

internationale politiek, MELISSEN, J., (ed.)  Assen, Van Gorcum, 1999, 6-8. 
121 VAN EENOO, R., ‘Diplomatieke cultuur tijdens het interbellum. Een peiling’, in Diplomatieke cultuur , Van 

KEMSEKE, P., (ed.), Leuven, Universitaire Pers, 2000, 174. 
122 COOLSAET, R., ‘Diplomatie en de tijdbreuk’ in Hedendaagse diplomatie: onmisbare schakel of overbodige 

luxe?, VAN STADEN, A., SCHREGARDUS, P., en TELKAMP, (eds.),  's-Gravenhage, Clingendael, 1997, 8-13. 
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19e eeuw was het mogelijk om voor het eerst te spreken van een globale markt waarbij goederen 

en diensten, geld en personen zich vrij konden bewegen over de hele wereld. De functies die 

diplomaten vervullen werden hierdoor aanzienlijk uitgebreid en de diplomatieke betrekkingen 

kregen sindsdien in toenemende mate gestalte in bilaterale- en multilaterale verbanden (al dan 

niet binnen het kader van internationale organisaties zoals de bijvoorbeeld de EU, de OESO, en 

de VN).123 

 

Een scriptie die de hedendaagse diplomatie betrekt als één van de kernelementen in haar 

onderzoek dient vanzelfsprekend even stil te blijven staan bij de vraag wat onder het begrip 

verstaan dient te worden. Diplomatie wordt namelijk vaak in beschouwing genomen als een 

‘containerbegrip’ omdat het een zeer breed scala aan activiteiten omvat. Daarbij kan worden 

gedacht aan informatievergaring, rapportage, politieke representatie, ‘advertising’ en 

handelsbevordering, ‘lobbying’, maar ook aan de consulaire taken. De diplomatieke wereld kent 

bijgevolg een groot aantal internationaal geïnstitutionaliseerde functies, zoals die van de 

ambassadeur124, de attaché125, de consul126, de permanente vertegenwoordigers bij internationale 

organisaties, evenals een verscheidenheid aan lagere functies. Zonder even vooruit te willen 

lopen op het empirisch luik van deze masterproef kunnen we nu reeds stellen dat tijdens het 

onderzoek werd vastgesteld dat de sleutelfiguren die werden geïnterviewd er elk een eigen 

omschrijving op nahielden wat betreft de betekenis en functie van diplomatie. Deze tendens met 

betrekking tot de onenigheid over een exacte definitie van wat diplomatie inhoudt, kan eveneens 

worden teruggevonden in de literatuur die eerder rond het onderwerp werd geschreven.127 Een 

degelijke conceptualisering is hier dus op zijn plaats.  

 

In deze masterproef wordt ‘diplomatie’ afgebakend als het handelen van diplomaten als legitieme 

vertegenwoordigers van een staat op diplomatieke posten in het buitenland, waarbij de nadruk 

                                                 
123 VAN GINNEKEN, A. ‘Multilaterale diplomatie: Oud en nieuw’ in Diplomatie: een raderwerk van de 

internationale politiek, MELISSEN, J., (ed.)  Assen, Van Gorcum, 1999, 36-41. 
124 Een ambassadeur is het hoofd van een diplomatieke missie en de persoonlijke vertegenwoordiger van zijn/ haar 

staatshoofd bij het staatshoofd van de ontvangende staat. 
125 Een attaché is een ambassade- medewerker met een specifieke opdracht en soms afkomstig van een ander 

ministerie, zoals bvb. de militaire attaché. 
126 Hoofd van een consulaat. Een consulaat zelf is een vertegenwoordiging van een staat in een stad van een andere 

staat met als doel het beschermen en bijstaan van zijn onderdanen, die op reis of woonachtig zijn in die andere staat. 
127 MELISSEN, J., l.c., 5-10. 
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ligt op communicatie en de overbrenging van boodschappen, die ervoor moet zorgen dat 

diplomatie het smeermiddel vormt van de internationale samenleving. Er zal enkel worden 

gekeken naar de bilaterale diplomatie (i.e. de  diplomatieke relatie die twee staten met elkaar 

onderhouden), en niet naar de multilaterale diplomatie (i.e. de onderhandelingen tussen meerdere 

staten). Met betrekking tot de diplomatieke posten hebben we enkel aandacht voor ambassades en 

consulaten. Diplomatie in het kader van internationale organisaties komt hier dus niet aan bod. 

 

§2. Belgisch diplomatiek korps  

 

Het Belgisch buitenlands beleid kan worden omschreven als ‘het geheel van relaties tussen 

België en het buitenland’. Om deze relaties op een treffelijke manier tot stand te brengen en te 

continueren wordt beroep gedaan op een diplomatiek korps dat hieronder besproken zal worden. 

 

   §2.1 Organisatie en structuur van de Belgische diplomatie 

 

Achter het Belgisch diplomatiek korps gaat een omvangrijke structuur schuil. Ze ligt ingebed in 

de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Deze 

benaming weerspiegelt reeds in grote mate de taken en prioriteiten die de Belgische diplomaten 

erop nahouden.128 Net zoals alle andere diplomaten ter wereld vervullen ze opdrachten zowel in 

het kader van de klassieke bilaterale diplomatieke relaties (van staat tot staat) als in het moderne 

multilateraal diplomatiek verkeer. Deze opdrachten kunnen, naar het voorbeeld van artikel 3 van 

het Verdrag van Wenen van 18 april 1961 inzake diplomatiek verkeer, worden samengevat in vijf 

kerntaken: (1) het land vertegenwoordigen en onderhandelen, (2) de regering informeren, (3) de 

belangen van het land en de burgers behartigen en (4) de externe betrekkingen van het land 

bevorderen. 

 
Bij de posten die als ‘antennes’ in het buitenland worden aangezien, maakt men een onderscheid 

tussen de diplomatieke posten (oftewel ambassades) en de consulaire posten.129 De diplomatieke 

                                                 
128 DELCORDE, R., ROOSENS, C., DE WILDE D’ ESTMAEL, T., La carrière diplomatique en Belgique, 

Louvain-la-Neuve, Cecri, 2003, 128p.     
129 DE VOS, L., en ROOMS, E., Het Belgisch buitenlands beleid: geschiedenis en actoren, Leuven, Acco, 2006, 

198p.  
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posten worden geaccrediteerd bij de nationale overheden in het buitenland (meestal in de 

hoofdstad). Ze behartigen vooral de diplomatieke belangen en betrekkingen met dat land. Ze 

worden ingedeeld in enerzijds de bilaterale ambassades waarmee België diplomatieke relaties 

onderhoudt en anderzijds in permanente vertegenwoordigingen bij internationale organisaties. In 

de meeste diplomatieke posten is eveneens een consulaire afdeling ondergebracht. De consulaire 

posten fungeren in eerste instantie als ‘gemeentehuis’ voor Belgen in het buitenland voor alle 

aangelegenheden die verband houden met nationaliteit, burgerlijke stand, notariële akten, 

legalisaties, paspoorten, identiteitskaarten, verkiezingen, en dergelijke meer. In tweede instantie 

verlenen ze bijstand aan landgenoten die in het buitenland in moeilijkheden zijn geraakt: 

hoofdzakelijk toeristen en Belgen in gevangenschap. Een derde taak van de consulaire posten 

betreft het afleveren van een visum aan buitenlanders die naar België willen reizen of er zich 

willen vestigen.130 

 

   §2.2 De Belgische diplomaat: functie en wetgevend kader 
    
 
De diplomaat vertegenwoordigt de Koning of de Regering bij de overheid of instelling waarbij 

hij geaccrediteerd is. Deze taak houdt onder andere in dat de diplomaat de nodige inlichtingen 

over België en zijn instellingen verstrekt. Bovendien voert hij onderhandelingen om de belangen 

van België in het buitenland te behartigen. Er is een permanente communicatiestroom tussen 

België en het buitenland waarvan de diplomaat het knooppunt vormt. Vanuit de post informeert 

de diplomaat het hoofdbestuur van Buitenlandse Zaken over de onderhandelingen die hij voert. 

Op zijn beurt worden hem de nodige instructies en beleidslijnen meegedeeld opdat hij zijn taken 

naar behoren zou kunnen vervullen.131 

 

 
België is één van de  179 landen het Verdrag van Wenen hebben geratificeerd.132 Bijgevolg 

worden de opdrachten die de Belgische ambtenaren op post in het buitenland vervullen 

hoofdzakelijk vastgelegd in de twee Verdragen van Wenen, met name: het Verdrag van Wenen 

                                                 
130 X. (2010) ‘Directie-generaal Consulaire Zaken’ [WWW]. FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en 

Ontwikkelingssamenwerking: 

http://diplomatie.belgium.be/nl/over_de_organisatie/organogram_en_structuur/c/index.jsp [05/08/2010] 
131 MARTIN, P., De diplomatieke loopbaan in België, Kortrijk, Continuga, 2003, 16. 
132 ROSOUX, V., ‘La Belgique et la diplomatie ‘éthique’: forces et limites d’une image’, Esprit, 2001, 199.  
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van 18 april 1961 inzake diplomatiek verkeer en het Verdrag van Wenen van 24 april 1963 

inzake consulair personeel.133 Beide zijn internationale verdragen waarin de regels van het 

diplomatieke en consulaire verkeer zijn vastgelegd. Hieronder vallen bijvoorbeeld de privileges 

en de onschendbaarheid (‘immuniteit’) van diplomaten en diplomatieke vertegenwoordigingen.  

 

 1.3 Historisch kader relatie inlichtingen- en veiligheidsdiensten en diplomatieke wereld  

 

1.3.1 Inleiding  

 

Hieronder wordt ingegaan op het algemeen historisch kader met betrekking tot de verwevenheid 

tussen inlichtingen- en veiligheidsdiensten enerzijds en diplomatie anderzijds. We bespreken in 

vogelvlucht twee eeuwen waarbij we de klemtoon zullen leggen op een aantal gebeurtenissen en 

situaties die de historiek van de relatie tussen beide instanties expliciteert. Eveneens wijzen we de 

lezer op het belang van de Conventie van Wenen en bekijken we de hedendaagse situatie.  

 

Vastgesteld kan worden dat inlichtingendiensten en de diplomatieke wereld een lange en 

bewogen carrière samen hebben.134 De ontwikkeling van de nationale inlichtingendiensten als 

afzonderlijke instituties is slechts een evolutie van de laatste honderdvijftig jaar.  Uit diverse 

spionage cases en de hieraan gekoppelde diplomatieke expulsies blijkt dat diplomatie en 

‘intelligence’ tegelijkertijd in competitie en collaboratie staan met elkaar. Dit is althans het 

uitgangspunt van Michael Herman.135 Overheden winnen informatie in zowel via 

inlichtingenwerk als via diplomatieke arbeid. De Conventie van Wenen over diplomatieke 

                                                 
133Verdrag van Wenen van 1961 inzake het Diplomatiek Verkeer, B.S., 6 juni 1968 en Verdrag van Wenen van 1963 

inzake het Consulair Verkeer, B.S., 14 november 1970. 
134 STEMPEL, J., (2008) ‘Intelligence, covert action, diplomacy and ethics: Oxymoron or necessity?’ [WWW]. All 

academic research: 

http://www.allacademic.com//meta/p_mla_apa_research_citation/2/5/4/3/6/pages254367/p254367-1.php 

[01/07/2010] 
135 Michael Herman is stichtend directeur en vandaag nog steeds stuurgroeplid van de Oxford Intelligence Group 

(OIG), ondergebracht in Nuffield College, een gespecialiseerde niche binnen de universiteit van Oxford.  In 1987 

werd aan Michael Herman, die toen op rust ging na jarenlang voor de overheid gewerkt te hebben, de mogelijkheid 

geboden een belangrijke bijdrage te leveren aan het academisch werk over ‘intelligence’. De OIG beschouwt het tot 

diens taak colloquia rond ‘intelligence’ te organiseren. De resultaten daarvan worden vaak verwerkt in een 

wetenschappelijke. Bij het schrijven van de historiek tussen inlichtingendiensten en diplomatieke wereld WERD 

dankbaar gebruik gemaakt van een overzichtswerk van Herman uitgegeven binnen de CASS-series: Studies in 

Intelligence. HERMAN, M., Intelligence Services in the information age, London, Cass, 2001, 252p. 
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verhouding tussen staten (1961) zorgde echter voor een striktere afbakening tussen beide 

werelden. Na de historische schets geven we aan op welke manieren inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten en diplomatie met elkaar verweven kunnen zijn.  

 

1.3.2 Van 19e eeuwse institutionalisering over de Koude Oorlog naar het heden 

 

Volgens de diplomaat John Stempel hebben de diplomatieke wereld en de inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten al minstens tweeduizend jaar een onderlinge verwevenheid. Stempel stelt dat 

er zelfs in de bijbel naar spionage wordt verwezen: “Joshua (2:1) sent two spice to camp at 

Acacia”. Met dit citaat wil hij aantonen dat clandestiene operaties reeds deel uitmaakten van 

diplomatieke internationale betrekkingen bij de eerste overheidsorganisaties, dit in een tijdperk 

waarin de functionele differentiatie zich nog in een rudimentaire toestand bevond. Bij de oude 

Perzen, de Arabieren, in het Turkse rijk, en zelfs onder de Hunnen werd op een clandestiene 

wijze informatie ingewonnen over de vijandelijke staten en dit werd als de normaalste zaak ter 

wereld beschouwd. We zouden kunnen zeggen dat het ging om een overlevingsstrategie van 

grote historische rijken en staten. Tijdelijke diplomatieke missies maakten gedurende de 

Renaissanceperiode hun opmars in Venetië en andere Italiaanse steden, en spreidden zich 

geleidelijk verder uit naar de rest van Europa. Inlichtingenwerk en eventuele geheime operaties 

maakten integraal deel uit van deze activiteiten. De Graaff merkt op dat toen diplomatieke taken 

en het inwinnen van inlichtingen (i.e. het werk dat thans door inlichtingen- en veiligheidsdiensten 

wordt verricht) verenigd zijn in één en dezelfde persoon. Van de Renaissance tot de negentiende 

eeuw bleef het de gewoonte dat de officiële gezanten in het buitenland hun eigen 

spionagenetwerken aanlegden. De Graaff wijst er eveneens op dat de terminologie 

‘inlichtingenwerk’ wel iets te groot uitvalt voor het ‘lobbyisme’ en de amateurspionage uit die 

tijd. Samengevat werd er geen of weinig onderscheid gemaakt tussen ‘clandestiene activiteiten’ 

en inlichtingenwerk tot de Industriële Revolutie. 136 

 

Na de Industriële Revolutie, eind 18de eeuw, werden niet enkel de economische- maar ook de 

politieke verhoudingen tussen landen complexer. De relatie tussen inlichtingen- en 

                                                 
136 DE GRAAFF, B., ‘Twee handen op twee buiken. Diplomatie en spionage’ in Instrumenten van buitenlandse 

politiek: achtergronden en praktijk van de Nederlandse diplomatie, DE GRAAFF, B., en HELLEMA, D., (eds.) , 

Amsterdam, Boom, 2007, 218-221. 
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veiligheidsdiensten en diplomatie werd geïnstitutionaliseerd in de negentiende eeuw, in 

hoofdzaak voor militaire doeleinden. Het nationale leger had immers een sterke behoefte aan 

voorafgaande planning, gebaseerd op diplomatieke informatie en gegevens die hen werden 

doorgespeeld.137 Het kennen van de mogelijkheden van de buitenlandse vijand en diens sterktes 

en zwaktes waren noodzakelijk voor een efficiënte (militaire) actieplanning. De ambassades 

gaven in die tijd informatie door over de vreemde mogendheden via hun diplomatieke en 

militaire attachés. Dit dient volgens Stempel gezien te worden tegen de achtergrond van een 

steeds complexer worden netwerk van Europese staten en diens onderlinge betrekkingen.  

 

De eerste wereldoorlog, maar vooral de tweede wereldoorlog zorgden voor een schaalvergroting 

op gebied van inlichtingenwerk, vooral door de technologische ontwikkelingen. De verandering 

in de wereld van het inlichtingenwerk wordt ook wel de intelligence revolution genoemd.138 Het 

verzamelen van informatie over de vijandelijke staten (i.e ‘diplomatieke spionage’) bereikte een 

hoogtepunt tijdens de koude oorlog, die de wereld in twee invloedssferen deelde: met name de 

kapitalistische Westerse invloedssfeer met diens kloppend hart in Washington D.C. en de 

communistische Oostelijke invloedssfeer, die vanuit Moskou werd geregeerd.  

 

Inlichtingen verzamelen werd onder sterke impuls van de Koude Oorlog een centrale taak van 

overheden. Het valt op dat juist in die periode de diplomatieke werkzaamheden aan banden 

worden gelegd: “The diplomatic right of ‘freedom of movement and travel’ became increasingly 

circumscribed by limitations in the interests of the recieving states’ ‘national security’.139 Het 

Verdrag van Wenen inzake het diplomatiek verkeer (1961), vandaag nog steeds van kracht,  zorgt 

voor een regulering van het diplomatieke statuut onder het internationale recht en regelt de 

rechten en plichten van diplomaten. Dit Verdrag omvat onder meer het principe dat diplomaten 

zich niet mogen mengen in de interne aangelegenheden van staten, evenals een impliciete 

veroordeling van spionage, door te beklemtonen dat er louter gebruik gemaakt mag worden van 

wettelijke middelen om toestanden en ontwikkelingen in de ontvangende staat na te gaan en 

hiervan verslag uit te brengen aan de regering van de zendstaat.140 Hierdoor werd een sterk 

                                                 
137 HIBBERT, R. , ‘Intelligence and policy’, Intelligence and National Security , 1990,  115. 
138DE GRAAFF, B., l.c., 219. 
139 HERMAN, M., ‘Diplomacy and intelligence’, Diplomacy and statecraft, 1998, 119. 
140 Art. 3 Verdrag van Wenen van 1961 inzake het Diplomatiek Verkeer, B.S., 6 juni 1968. 
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onderscheid gemaakt tussen aanvaarde en niet-aanvaarde methoden van informatieverzameling. 

Het Verdrag van Wenen had echter een kleine impact op spionage door diplomaten en leidde 

ertoe dat inlichtingendiensten in de toekomst omzichtiger en professioneler te werk gingen.  

 

De verhouding tussen inlichtingenwerk en diplomatie zit hem vooral in het feit dat 

inlichtingenwerking gebaseerd is op het inwinnen van informatie, de evaluatie van rapporten 

afkomstig van diverse bronnen, de triangulatie en het aftoetsen van het waarheidsgehalte van 

deze ingewonnen informatie. Hierbij spelen onder meer de diplomatieke rapporten een centrale 

rol.  

 

1.3.3 Inlichtingen- en veiligheidsdiensten en diplomatie: (vage) grenzen tussen 

twee werelden 

 

Hoewel het vergaren van inlichtingen voor beide beroepsgroepen het nationaal belang van het 

eigen land als uitgangspunt hebben, zijn er verschillen tussen inlichtingendiensten en de 

diplomatieke wereld in de werking en de manier van informatieverzameling. Daar waar 

transparantie en het ‘open karakter’ bij een diplomaat centraal staan, wordt de werking van de 

inlichtingengemeenschap al sinds de traditie van Sun-Tsu gekenmerkt door haar geheim 

karakter.141 Toch zijn de grenzen tussen beiden soms dun. 

Diplomatie en diens internationale herkenning gaat terug tot de Renaissance en het Verdrag van 

Westfalen142, en heeft altijd de duale activiteiten van informatieverzameling, buitenlandse 

beleidsvorming en beleidsrealisatie gehad. Inlichtingen- en veiligheidsdiensten als afzonderlijke 

instituties zijn van recentere datum. De taak van inlichtingen- en veiligheidsdiensten is beperkt 

tot het verschaffen en valideren van informatie en niet tot beleidsuitvoering. Hoe dun de lijn 

tussen beide activiteiten wel is, wordt plastisch geïllustreerd aan de hand van het hieronder 

gepresenteerde citaat van Herman: 

“But on the whole diplomats are the ‘front door’ people in the international system, while 

intelligence officers of all kinds go figuratively (and sometimes actually) up the back stairs. 

                                                 
141 SUN-TZU, The art of war, London, Penguin, 2002, 23. 
142 Het ontstaan van de Westerse diplomatie dient gezien te worden in het licht van de verwoestingen die de 30-jarige 

oorlog met zich meebracht. Deze oorlog (1618-1648) was een grootschalig conflict waar de meeste Europese 

mogendheden bij betrokken waren en eindigde met het Vredesverdag van Westfalen. 
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Diplomats are insulted if labeled as intelligence collectors; and international intelligence 

relationship, however important, are usually veiled in a decent obscurity.” 143 

 

De methoden die diplomaten mogen gebruiken bij de uitoefening van hun functie werden 

evenwel niet via een exhaustieve lijst benoemd in het Verdrag van Wenen. Diplomaten 

beschikken echter over ruime netwerken waarbinnen ze hun eigen land vertegenwoordigen, maar 

zullen zich er voor hoeden niet met subversieve elementen van het gastland in contact te komen. 

Hun positie brengt hen echter in een ideale gelegenheid om als ‘geheim agent’ van een 

inlichtingendienst op te treden onder het mom van een diplomatieke dekmantel.144 

 

Zowel inlichtingendiensten als diplomaten zijn soms geïnteresseerd in gemeenschappelijke 

kennis, bijvoorbeeld de veiligheidstoestand in een land. Alleen al omwille van de 

veiligheidsredenen moeten diplomaten goed geïnformeerd zijn over de veiligheidssituatie in het 

land waar zij geaccrediteerd zijn, zonder dat zij van veiligheid hun hoofdbezigheid maken. 

Inlichtingen- en veiligheidsdiensten hebben het bestuderen van veiligheid wel als centrale 

bezigheid en in dat licht wordt aan diplomaten gevraagd om aan inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten te rapporteren en vice versa. Bijgevolg kunnen we stellen dat het inwinnen 

van informatie en het onderhouden van diplomatieke contacten een interactief gebeuren is dat 

zeer complex is. Ook kunnen we opmerken dat zowel inlichtingen- en veiligheidsdiensten als 

diplomaten nu eens consument, dan weer producent zijn van informatie. 145 

 

1.3.4 Kruisbestuivingen 

 

Er zijn verschillende manieren van kruisbestuiving tussen inlichtingendiensten en de 

diplomatieke wereld te onderscheiden.146 We zullen deze hieronder puntsgewijs summier 

bespreken. 

 

                                                 
143 HERMAN, M., o.c., 35. 
144 Ibid., 42. 
145 FITZGIBBON, C., 100 jaar geheime diensten, Antwerpen, Het Spectrum, 1978, 12-13. 
146 HERMAN, M., o.c., 37-44. 
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Ten eerste: Inlichtingen- en veiligheidsdiensten produceren inlichtingen waarop beleidsmakers, 

waaronder het departement Buitenlandse Zaken, beroep kunnen doen bij het aftoetsen en 

vormgeven van het eigen (buitenlands) beleid.  

 

Ten tweede: De manier waarop inlichtingen- en veiligheidsdiensten werken in een land bezorgt 

landen een goede of slechte reputatie. Die reputatie is een diplomatieke factor die mee bepalend 

is hoe andere landen zullen omgaan met het land wiens inlichtingendiensten een goede dan wel 

een kwalijke reputatie heeft. Dit kan worden verduidelijkt aan de hand van een historisch 

voorbeeld. Zo werd West-Duitsland vroeger maar beperkte toegang tot de NAVO verleend 

omwille van de diepe penetratie van West-Duitsland door Oost-Duitse geheime diensten. Een 

“intelligence met schone handen” laat een land dus toe “to punch above its weight”
147

 en 

bevordert het diplomatieke proces. 

 

Ten derde: Niet enkel kunnen diplomaten het doelwit vormen voor buitenlandse inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten, maar zij zijn –omwille van hun aanlokkelijke functie- ook uiterst geschikt als 

dekmantel voor inlichtingenwerk dat uitgevoerd wordt door de inlichtingendiensten van een land. 

Spionage die wordt bedreven vanuit officiële vertegenwoordigingen met behulp van een 

diplomatieke dekmantel (de zogenaamde ‘legal residents’) kan men beschouwen als een soort 

van ‘clandestiene operatie vanuit de veiligheidsdiensten van een land zelf’.  Dit mag absoluut niet 

verward worden met ‘covert action’, waarbij de bedoeling van de geheime activiteit er 

voornamelijk uit bestaat een ander land te schaden of het nationale beleid van buitenlandse 

regeringen te beïnvloeden en te manipuleren.148 We geven historische voorbeelden van het 

werken met ‘legal residents’. Gedurende de Eerste Wereldoorlog gingen leden van de Britse 

geheime dienst zich op de Britse ambassades massaal bezighouden met paspoortcontrole ter 

bescherming van het eigen land. Ook de CIA medewerkers op de Amerikaanse ambassades 

waren tijdens de Koude Oorlog ‘as noticable as acne on a teenage face’.149 De diplomatieke 

expulsie van diplomaten uit het land waar ze geaccrediteerd zijn kan het gevolg zijn van de 

ontdekking van dergelijke clandestiene operaties. Het blijvend voorvallen van gevallen van 

                                                 
147 DE GRAAFF, B., l.c., 220. 
148 SHULSKY, A., en SCHMITT, G., o.c., 75-76. 
149 DE GRAAFF, B., en WIEBES, C., Villa Maarheeze. De geschiedenis van de inlichtingendienst buitenland, Den 

Haag, Sdu uitgevers, 1998, 41. 
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diplomatieke expulsie vandaag de dag kan bijgevolg gezien worden als een indicator voor de 

continuerende verwevenheid tussen beide werelden.  

 

Ten vierde: Er is de dubbele status van militaire attachés. Deze personen kunnen hun 

diplomatieke status en status van ‘militaire’ vertegenwoordiger combineren met 

inlichtingenwerk. De band tussen militaire attachés en de diplomatieke wereld wordt zelfs erkend 

in de conventie van Wenen van 1961 in artikel 7. Hun aan inlichtingenwerk gerelateerde taken 

bestaan in hoofdzaak uit observaties, niet uit het rekruteren van spionnen, maar werd men daar 

als attaché van verdacht in het buitenland, kon ook dit leiden tot de  ‘Persona Non Grata’-

verklaring, zoals ook het geval bij diplomatieke expulsie. Een PNG-verklaring is een ernstig 

conflictpotentieel dat diplomaten, kunstenaars in het vermijden van risico’s, best vermijden. 

Ambassadeurs, als ‘chef de poste’ dienen zich in zulke gevallen te verantwoorden bij de regering 

van accreditatie, waarna de diplomaten beschuldigd van ‘clandestiene activiteiten’ het land 

uitgezet worden.150 

 

  1.3.5 BID als historisch voorbeeld van kruisbestuiving dicht bij huis 

 

In de paragraaf hierboven bespraken we reeds de algemene kruisbestuivingen die zich kunnen 

voordoen tussen de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en de diplomatieke wereld. Voor een 

frappant voorbeeld met betrekking tot spionage die door geheime diensten wordt bedreven onder 

het mom van een diplomatieke dekmantel moet niet ver gezocht worden. We kunnen hier het 

historische voorbeeld aanhalen van de Nederlandse BID (Buitenlandse Dienst Inlichtingen), het 

‘kleine broertje’ van de CIA en de MI6 die van 1946 tot 1992 een turbulent bestaan leidde.151 

 

In 1946 werd een dienst opgericht die als taak zou hebben de door de overheidsdiensten uit het 

buitenland ingewonnen inlichtingen te coördineren.  Aan de BID werd eveneens het recht 

toegekend om op een zelfstandige manier buiten de landsgrenzen inlichtingen te verzamelen. De 

                                                 
150 DE GRAAFF, B., l.c., 222. 
151 Deze paragraaf vormt een summiere samenvatting van de geschiedenis, werking, en de problemen die de 

toenmalige BID kenmerkte. We zijn hierbij schatplichtig aan het uiterst lijvige werk van Bob de Graaff en Cees 

Wiebes die na jarenlang onderzoek gepoogd hebben deze -voor het publiek relatief onbekende- Nederlandse 

inlichtingendienst in kaart te brengen. Zie: DE GRAAFF, B., en WIEBES, C., Villa Maarheeze. De geschiedenis van 

de inlichtingendienst buitenland, Den Haag, Sdu uitgevers, 1998, 295p.    
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dienst maakte daartoe gebruik van ambtenaren die werkten op de Nederlandse ambassades in het 

buitenland. Deze ambtenaren vielen in feite direct onder het hoofd van de BID en hadden 

dezelfde positie als die van de militaire attachés. Het bleek echter allesbehalve een evidentie om 

de BID- medewerkers onopgemerkt onder te brengen bij de diplomatieke posten. Aan de ene kant 

moesten ze dezelfde soort werkzaamheden verrichten als de andere diplomaten die in het land 

geaccrediteerd waren zodat ze niet door de mand vielen, aan de andere kant moesten ze op een 

geheime wijze inlichtingen vergaren op verzoek en met aansturing van de BID- leiding.  

 

Het grootste probleem bij dit soort clandestiene operaties -waarin medewerkers van 

inlichtingendiensten opereren onder een diplomatieke dekmantel- bestond eruit dat de 

inlichtingenofficieren zich van de andere diplomaten onderscheidden omwille van hun gebrek 

aan carrièreverloop. Bovendien kon de ambassadeur, als ‘chef de poste’ verantwoordelijk voor de 

diplomaten werkzaam op de ambassade, niet met deze operaties lachen. Dergelijke acties 

brachten immers niet enkel de eigen reputatie in gevaar, maar evenzeer die van het land dat hij 

geacht werd te vertegenwoordigen. Geen wonder dat de verhouding tussen Nederlandse hoofden 

van diplomatieke posten en de daarbinnen gestationeerde vertegenwoordigers van de 

Buitenlandse Inlichtingendienst vaak een bron van frictie was.152 Gevolg was dat de BID dikwijls 

opereerde op eigen houtje zonder het medeweten van Buitenlandse Zaken. 

 

De BID kende sinds zijn ontstaan een aantal terugkerende problemen waarvoor geen oplossingen 

werden gevonden. Zo zag het ministerie van Buitenlandse Zaken in deze dienst een bedreiging 

van de eigen diplomatieke rapportage en konden de BID- medewerkers op de ambassades de 

aansturing en (kritische) evaluatie van de door hen verzamelde inlichtingen door analisten van de 

eigen dienst moeilijk aanvaarden. Ook was er sprake van een voortdurende spanning met de 

ambassadeurs, die niet echt stonden te springen om BID- medewerkers in hun diplomatiek korps 

op te nemen, omdat men de eigen vingers niet wilden branden aan eventuele incidenten als 

uitvloeisel van de geheime operaties. Oplossingen voor deze spanning tussen de in het buitenland 

gestationeerde medewerkers van de BID enerzijds en de diplomatieke en consulaire dienst 

anderzijds werden zelden aangedragen. Daarenboven liepen de contacten tussen de BID- 

                                                 
152 Instrumenten van buitenlandse politiek: achtergronden en praktijk van de Nederlandse diplomatie, DE GRAAFF, 

B., en HELLEMA, D., (eds.) , Amsterdam, Boom, 2007, 209. 
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medewerkers en hun collega’s die op de ambassade waren gestationeerd ook niet al te bijster 

goed. De bijzondere positie waarover de BID- medewerkers beschikten vormde vaak reden tot 

opstoot. Vooral omdat de controle op de dienst minimaal was, konden de BID- medewerkers 

immers opereren  

 

Bovenstaande problemen in acht genomen, en naar aanleiding van een openbaar debat waarbij 

het nut en de noodzaak van clandestiene informatievergaring in vraag werd gesteld besloot 

toenmalig Nederlands premier Lubbers in 1992 de BID op te heffen. Een paar jaar later werd 

zo’n dienst opnieuw opgericht. Ditmaal als onderdeel van de Algemene Inlichtingen- en 

Veiligheidsdienst (AIVD). 

 

1.4 Besluit 

 

In dit eerste deel werden de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, de diplomatieke wereld en de 

onderlinge verwevenheid tussen beide actoren vanuit historisch perspectief besproken. Hoewel 

inlichtingen- en veiligheidsdiensten zich met meer dan enkel spionage bezighouden, is deze 

clandestiene operatie zo oud als de st(r)aat. 

 

Uit dit deel mag duidelijk zijn dat er een lange traditie van onderlinge contacten bestaat tussen de 

diplomatieke wereld enerzijds en de inlichtingen- en veiligheidsdiensten anderzijds en dat beide 

instituties een objectief gemeenschappelijk hebben, met name het verzamelen van kennis en het 

interpreteren van het reilen en zeilen in andere landen waarmee men al dan niet betrekkingen 

onderhoudt. Slechts in de marge wordt de vraag gesteld welke ingrijpende consequenties 

verbonden zijn aan de verhoudingen en grijze zone tussen diplomatie en het werk van 

inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Dat het wederzijds vertrouwen van staten door deze grijze 

zone aangetast wordt staat buiten kijf. Dit realiseerde  men en het bewijs voor dit besef kan men 

terugvinden in het Verdrag van Wenen die de activiteiten van diplomaten aan algemene 

spelregels onderwerpt. Veel verder gaat de discussie in se niet. In een geglobaliseerde wereld 

waar niet enkel Europa een belangrijke politieke speler is, maar waar ook de misdaad 

voortdurend nieuwe vormen aanneemt is de verwevenheid tussen beide actoren nog steeds een 

brandend actueel gegeven waar men omzichtig dient mee om te springen. De ontwrichting van de 
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democratie kan een mogelijk gevolg zijn van verregaande kruisbestuivingen tussen beide 

werelden. Als ethische kwestie wordt slechts in beperkte mate stilgestaan bij de gevolgen 

hiervan. Het is opvallend hoe weinig er in de internationale en Belgische (criminologische) 

literatuur rond deze thematiek wordt geschreven. Het lijkt er op dat slechts weinig criminologen 

zich met deze thematiek bezighouden. Dit is vreemd aangezien het hier niet om een nieuwe vorm 

van criminaliteit gaat. Zeer zeker maken de technologische evoluties dat de verschijningsvormen 

van misdrijven veranderen, maar de kern van de zaak blijft dezelfde: “clandestiene operaties” 

onder de vorm van spionage gaan gepaard met het gebruik van geheime en -voor de 

buitenwereld- onzichtbare methoden en kan meer doen dan enkel het vertrouwen van de burger in 

een democratische rechtsstaat schenden: het kan het onderlinge vertrouwen tussen staten in elkaar 

bijkomende schade berokkenen, met alle gevolgen vandien zoals het ontstaan van conflicten en 

oorlogen. Ook de criminoloog dient daarom volgens ons dit thema op de criminologische agenda 

te zetten. Tot op heden is dit nog veel te weinig het geval. Deze masterproef is dan ook een 

manier om het thema onder de aandacht van de criminologie te brengen. Dit wordt gedaan 

middels een bescheiden opgezet kwalitatief empirisch onderzoek. In een volgend deel wordt de 

methodologie die we hierbij gehanteerd hebben uiteengezet. Daaropvolgend, in het derde deel, 

wensen we de situatie te vertalen naar de Belgische context. 
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DEEL II: METHODOLOGISCH LUIK 

 
2.1 Inleiding 

 

In dit deel wordt de methodologie beschreven die werd gehanteerd in het kader van deze 

masterproef. De masterproef kent een kwalitatieve benadering. Dit type onderzoek is gericht op 

vraagstellingen waarbij kwantificering ofwel niet zinvol is voor de beantwoording ofwel 

(voorlopig) onmogelijk is. In tegenstelling tot kwantitatief onderzoek worden bij kwalitatief 

onderzoek relatief weinig mensen onderzocht, is de informatieverzameling open en flexibel en 

werkt de analyse met de alledaagse taal waarbij de onderzoeksgegevens niet worden omgezet in 

een numerieke taal.153 Doel van het kwalitatief onderzoek is hoofdzakelijk het beschrijven van de 

onderzoeksverschijnselen.154 Kwalitatief onderzoek is uitermate geschikt om een beleving te 

achterhalen, indien het onderwerp complex is en gevoelig ligt, zoals bij deze scriptie.155 

 

Hoewel kwalitatieve en kwantitatieve methoden lange tijd op gespannen voet met elkaar hebben 

geleefd, en er zelfs sprake was van een hardnekkige ‘methodestrijd’ 
156, heeft hedendaags 

kwalitatief onderzoek toch ook grond van gemeenschappelijkheid met het kwantitatieve 

onderzoek. Kwalitatief (criminologisch) onderzoek heeft met de kwantitatieve vormen van 

(criminologisch) onderzoek namelijk gemeen dat het systematisch en controleerbaar is en dat 

getracht wordt een voor het betreffende onderzoeksgebied relevante vraag op te lossen. Het gaat 

immers in beide benaderingen om wetenschappelijk onderzoek. Dit betekent dat het onderzoek 

gericht is op het bereiken van concreet overdraagbare resultaten, al gebeurt dat op een andere 

manier dan bij kwantitatief onderzoek. Hoewel niet iedereen deze visie deelt, bestaat er 

weliswaar een grote consensus tussen wetenschappers over de verhouding tussen kwalitatieve en 

kwantitatieve methoden: de probleemstelling bepaalt de keuze voor de ene dan wel de andere 

                                                 
153 MASO, I., en  SMALING, A., Kwalitatief onderzoek: praktijk en theorie, Amsterdam,  Boom, 1998, 7-12. 
154 BAARDA, D., DE GOEDE, M, en THEUNISSEN, J., Basisboek kwalitatief onderzoek, Groningen, Stenfert 

Kroese, 2005, 128. 
155 BOEIJE, H., ‘Kwalitatief onderzoek’ in Onderzoeksmethoden, ’T HART, H., BOEIJE, H., HOX, J., (eds.), 

Amsterdam, Boom, 2005, 257. 
156 Voor een discussie over de zin en onzin van de methodenstrijd in de criminologie zie: PONSAERS, P., en 

PAUWELS, L., ‘De “methodestrijd” in de criminologie’ in Criminologie in actie, BEYENS, K., GOETHALS, J., 

PONSAERS, P., en VERVAEKE, G., (eds.), Brussel, Politeia, 2002, 55-72 . Voor een meer algemene beschouwing, 

zie: MORTELMANS, D., Handboek kwalitatieve onderzoeksmethoden, Leuven/Voorburg, Acco, 2007, 534 p. 
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benadering. Het zijn precies de typen van vragen die wij in deze masterproef willen 

beantwoorden, die pleiten voor het gebruik van een kwalitatieve onderzoeksmethodologie. Deze 

masterproef heeft niet tot doel vragen omtrent aard, omvang en spreiding van een criminologisch 

relevant fenomeen -zoals bijvoorbeeld de verhoudingen en contacten tussen de wereld van de 

inlichtingendiensten enerzijds en de diplomatieke wereld anderzijds- in kaart te brengen. Wel 

willen we aan de hand van onze vragen een kwalitatief beeld ophangen van dominante visies en 

verhoudingen tussen beide werelden. 

 

Om onze onderzoeksvragen te beantwoorden werd beroep gedaan op twee bronnen: een 

literatuurstudie en een reeks van semi-gestructureerde interviews met bewust gekozen, goed 

geïnformeerde ‘sleutelfiguren’, i.e. actoren in  het werkveld die omwille van hun professionele 

status een gedegen kennis van zaken hebben. 

 

2.2 De literatuurstudie als methodologie 

 

Doorgaans wordt de literatuurstudie gebruikt om het theoretisch kader waarvan vertrokken wordt 

in een onderzoek te schetsen. Dit is natuurlijk ook zo in deze masterproef, maar aanvullend op dit 

klassieke gebruik van de literatuurstudie wordt de methode hier ook gebruikt om een aantal 

onderzoeksvragen te beantwoorden. Er werd een ‘systematische literatuurreview’ doorgevoerd, 

waarvoor niet enkel academische literatuur werd geraadpleegd, maar eveneens journalistieke 

werken, wetgeving, rapporten die de neerslag vormden van conferenties zoals de sinds 2005 

jaarlijks terugkerende, “Congress On Intelligence And Secret Services”, een unicum in België en 

het en het Colloqium over Inlichtingendiensten in België georganiseerd in België door de BISA, 

jaarverslagen van het Comité I en de VSE, en dergelijke meer... 

 

2.3 De keuze voor een gepaste interviewtechniek 

 

In het kwalitatieve onderzoek beschikt de onderzoeker over een waaier aan onderzoeksmethoden 

en -designs, net zoals in het kwantitatieve onderzoek.157 Zoals reeds vermeld zijn de doelstelling 

                                                 
157 CRESWELL, J., Qualitative inquiry and research design. Choosing among five traditions, Thousand Oaks, Sage, 

1998, 13. 
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en onderzoeksvragen van doorslaggevende aard bij de keuze van kwalitatieve 

onderzoekstechniek(en).158 Een van de meest klassieke technieken in het kwalitatief onderzoek is 

deze van het interviewen. Een interview heeft tot doel informatie te verzamelen uit de 

mededelingen van één of meerdere personen met het oog op het beantwoorden van één of 

meerdere onderzoeksvragen.  

 

Een eerste belangrijke keuze die gemaakt diende te worden betrof de keuze voor individuele 

interviews versus groepsinterviews. In deze masterproef werd uitdrukkelijk gekozen voor 

individuele interviews. We hechtten er sterk belang aan om elke actor afzonderlijk aan het woord 

te laten en dit zonder de (onbedoelde) neveneffecten van groepsinterviews, zoals de focusgroep, 

te laten spelen.159 Het onderwerp van deze masterproef is nogal gevoelig van aard en deze 

gevoeligheid heeft onze keuze mee vorm gegeven. Bovendien werden de respondenten -wegens 

hun functie- allen gekenmerkt door een zeer drukke agenda en een strakke tijdslimiet, wat het 

bijzonder moeilijk gemaakt zou hebben hen allemaal op één moment samen te krijgen. Dit 

betekent uiteraard niet dat wij negatief staan tegenover focusgroepen.160 In deze verkennende 

studie was het ons vooral te doen om de individuele mening van de geïnterviewde te kennen, 

zonder dat deze werd gehinderd om bijvoorbeeld sociaal wenselijk te antwoorden in de 

aanwezigheid van derden. Sociale wenselijkheid is immers een ernstig geldigheidsprobleem in 

het kwalitatieve onderzoek: het vormt een bedreiging voor de credibiliteit van de bevindingen. 

Sociale wenselijkheid kan immers van sterke invloed zijn op de onderzoeksresultaten. De 

organisatie van een focusgroep achteraf, met alle ‘sleutelfiguren’ die werden geïnterviewd, zou 

echter wel een nuttige aanvulling kunnen gevormd hebben op ons onderzoek. In eerste instantie 

als een resumptie van de individuele interviews. In tweede instantie omdat we er op die manier 

sterker kunnen overtuigd zijn van de betrouwbaarheid en geldigheid van de resultaten. Naarmate 

in de focusgroep minder (of geen) nieuwe informatie naar boven komt, weten we dat het 

                                                 
158 Voor voorbeelden zie: The Sage handbook of Qualitative Research, DENZIN, N., en  LINCOLN, Y., (eds.), 

Thousand Oaks, Sage, 2001, 1210p. 
159 Deze neveneffecten kunnen te maken hebben met de dominante visie van enkele actoren, waardoor andere niet 

vrijuit durven spreken. Het leiden van focusgroepen vereist bovendien een heel specifieke ervaring. 
160 Focusgroepen zijn een vorm van groepsgesprekken waarbij de begeleider, een aantal (van vijf tot twaalf ) 

personen in een bepaalde ruimte aanwezig, stimuleert om gedurende één tot twee uur diepgaand met elkaar van 

gedachten te wisselen over een specifiek onderwerp.  
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verzadigingspunt (‘saturatiepunt’) is bereikt en dat verdere interviews bijgevolg niet meer nodig 

zijn.161  

 

 Een tweede voor de hand liggende keuze die gemaakt dient te worden is de keuze tussen het 

volledig ongestructureerde interview of het semi-gestructureerde of halfgestructureerde 

interview. Wij kozen resoluut voor de tweede mogelijkheid. In het halfgestructureerd interview 

wordt gewerkt met een topiclijst of interviewerschema. In zulk geval beschikt de onderzoeker 

over een consistent opgebouwde topiclijst (in ons geval: een lijst met open vragen, ofwel 

‘checklist’) die zeker aan bod moet komen tijdens het gesprek. Het voordeel van deze structuur is 

dat men vrij is om af te wijken van een strakke structuur. Zo stelden we naast de vragen die de  

topiclijst omvatte eveneens specifieke vragen over het onderwerp van de masterproef. Een echte 

“standaardisering van de topiclijst” was evenwel niet mogelijk omdat een deel van de vragen 

verschilden naargelang de functie en kennis van de ‘key informant’.  Daarenboven lieten we de 

volgorde van behandeling van de topics grotendeels afhangen van het verloop van het gesprek en 

de gedachtegang van de geïnterviewde. Uiteraard lieten we ruimte aan de geïnterviewde voor 

onderwerpen die “spontaan” aangevoerd werden. Anders dan bij het volledig ongestructureerde 

interview werden de afgenomen interviews gekenmerkt door een degelijke voorbereiding. Onze 

methode houdt dus ergens het midden tussen de volledige vrijheid van het ‘vrije interview’ en de 

strakheid van het ‘gestructureerd interview’, waar reeds vooraf wordt doorgedacht over 

mogelijke vraagformuleringen en wordt gewerkt met een vooraf voorbereide gids met 

introducties en omschrijvingen van onderwerpen, afbakeningen en onderwerpaspecten. Dit soort 

interview leunt nogal aan bij de ‘face-to-face’ afname in kwantitatief onderzoek.162  

 

2.3.1  Strategie gehanteerd bij de semi-gestructureerde interviews 

 

De strategie van de benadering en bevraging van de respondenten is van het allergrootste belang 

om een eerste voet in huis te krijgen bij de (potentiële) respondenten. Hier werd een 

weloverwogen keuze gemaakt na doorname van enkele leidende handboeken inzake kwalitatieve 

                                                 
161 SWANBORN, P., o.c., 192-195.   
162 HELDENS, J., en REYSOO, F., ‘De kunst van het interviewen: reflecties op het interview met een guide’, 

Kwalon, 2005, 106-121.  
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onderzoeksmethodologie.163 Men kan als student- onderzoeker vanuit verschillende houdingen 

het interview benaderen. Beyens en Decorte merken op dat men zich als een complete leek kan 

voorstellen en op die manier wordt het mogelijk de positie van “onderzoeker die nog alles te 

leren heeft” in te nemen.164 Deze houding wordt wel eens gesuggereerd bij verkennend 

onderzoek naar weinig gekende fenomenen of praktijken. Hoewel dit onderzoek een 

onderbelicht, en dus weinig gekend onderzoeksthema in de Belgische criminologie betreft, werd 

besloten af te stappen van een lekenhouding. In deze studie vormden professionele actoren in het 

werkveld, bevoorrechte getuigen of key-informants, de respondenten.165 Het leek ons in dat geval 

maar beter goed voorbereid te zijn en dit ook te laten blijken gedurende deze “elite- interviews”. 

Op die manier werd het risico vermeden dat men niet ernstig werd genomen. 

 

2.3.2 ‘Purposive sampling’ of doelgericht samplen als methode van steekproeftrekking 

 

Verkennend kwalitatief onderzoek zoals dit onderzoek gevoerd in het kader van de voorliggende 

masterproef heeft helemaal niet de bedoeling te streven naar kwantificeerbare generalisaties 

omtrent de verhoudingen tussen inlichtingendiensten en de diplomatieke wereld. Daarom 

vertoont voorliggend kwalitatief onderzoek -naast verschillen in de manier van gegevens 

verzamelen, de wijze van analyseren, het onderzoeksopzet, het onderwerp van onderzoek en niet 

te vergeten de rol van de onderzoeker- ook inzake de steekproeftrekking een groot contrast met 

het kwantitatieve onderzoek. Gaat het bij kwantitatief onderzoek vaak om honderdtallen of 

duizendtallen, zoals dit bij surveys het geval is, gaat het bij kwalitatief onderzoek doorgaans 

hoogstens om tientallen. Dit heeft alles te maken met de manier waarop naar overdraagbaarheid 

wordt gestreefd. Steekproeftrekking gebeurt niet aselect, maar vindt plaats middels sampling 

vanuit overwegingen die aan de vraagstelling zijn gerelateerd. Bij kwalitatief onderzoek verloopt 

                                                 
163 BAARDA, D., DE GOEDE, M, en THEUNISSEN, J., Basisboek kwalitatief onderzoek, Groningen, Stenfert 

Kroese, 2005, 369p. ; BAARDA, D., DE GOEDE en VAN DER MEER, M., Basisboek open interviewen. Praktische 

handleiding voor het voorbereiden en afnemen van open interviews, Houten, Stenfert Kroese, 1996, 138p. ; 

Kwalitatieve onderzoeksmethoden, DECORTE, T., en ZAITCH, D., (eds.), Leuven, Acco, 2009, 544p. 
164 BEYENS, K., en  DECORTE, T., ‘Kwalitatieve dataverzameling’ in Kwalitatieve en kwantitatieve 

criminologische onderzoeksmethoden, een introductie, GOETHALS, J., en  PAUWELS, L., (eds.), Leuven, 

Acco,2008, 113-116. 
165 Het belang van betrouwbare informanten in kwalitatief ook buiten de etnografie werd reeds erkend door 

Tremblay, zie: TREMBLAY, M., ‘The Key Informant Technique: a non-ethnographic application’, American 

Anthropologist,1957, 688-701. 
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de steekproeftrekking helemaal niet via geijkte toevalsprocedures, aangezien het kwalitatief 

onderzoek vaak een iteratief proces is, waarbij dataverzameling en data-analyse elkaar 

afwisselen. Bij kwalitatief onderzoek worden geen statistische schattingen gemaakt of statistische 

toetsen uitgevoerd, zodat men ook niet van tevoren kan weten hoe groot de steekproef moet zijn. 

Men hoeft dat ook niet van tevoren te weten. Bij typisch kwalitatief onderzoek gaat het er immers 

niet om hoe vaak een verschijnsel voorkomt, maar gaat het er eerder om het unieke van een 

verschijnsel of om de variatie van verschijnselen.  

 

Een en ander betekent niet dat men de onderzoeksconclusies op basis van kwalitatief onderzoek 

niet op dezelfde manier kan generaliseren buiten de bevraagde steekproef als men zou doen in het 

kwantitatieve onderzoek. In kwalitatief onderzoek staan een aantal andere strategieën ter 

beschikking die allemaal gemeen hebben dat de onderzoekseenheden juist niet aselect worden 

geselecteerd, maar wel select of doelgericht (‘purposive sampling’), en op inhoudelijke gronden, 

bijvoorbeeld omdat ze interessant zijn, of omdat ze de onderzoeker daadwerkelijk iets kunnen 

leren. 

 

2.3.3 De selectie van onderzoekseenheden en de uiteindelijke gerealiseerde steekproef 

 

De keuze voor de onderzoekseenheden en onderzoekssetting werden bepaald door onze 

onderzoeksvragen. De onderzoekseenheden dienden zodanig te worden gekozen, dat na afloop 

van het onderzoek uitspraken konden worden gedaan die op grond van de onderzoeksgroep en 

onderzoekssetting te rechtvaardigen waren. In kwalitatief onderzoek worden ‘doelgerichte 

samplingprocedures’ gehanteerd.166 Er werd gepoogd een kwaliteitsvolle inhoudelijke 

variabiliteit in de kwalitatieve steekproef te brengen. Op inhoudelijke gronden werd gepoogd 

sleutelfiguren in functie van het onderwerp van de masterproef te contacteren. Een sleutelfiguur 

is een vooraanstaand en goed onderlegd persoon met betrekking tot het thema van het onderzoek, 

die hierdoor in staat is tot een gedegen reflectie over het sociaal proces waarover hij gevraagd 

wordt info te geven. Een bijzondere groep van sleutelinformanten betreft de ‘experten’. Zij 

worden bewust geselecteerd op basis van hun kennis en (beroeps)functie.167 Dit bleek met 

                                                 
166 WESTER, F., Strategieën voor kwalitatief onderzoek, Muiderberg, Coutinho, 1991, 12. 
167 BAARDA, D., DE GOEDE, M, en THEUNISSEN, J., o.c. , 151-153. 
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betrekking tot ons onderzoek echter alles behalve eenvoudig te zijn. Zowel het domein van de 

diplomatie als dat van de Belgische inlichtingen- en veiligheidsdiensten kent een grote mate van 

geslotenheid, bovendien kan het thema van deze thesis als ‘precair’ worden bestempeld. De 

bereidheid tot een interview in het kader van deze thesis was navenant en er was sprake van een 

grote terughoudendheid.  

 

De vraag hoeveel respondenten minimaal dienden te worden geïnterviewd, kon moeilijk concreet 

op voorhand beantwoord worden. De kwaliteit van de informanten primeerde boven harde 

aantallen. In het kader van het (bescheiden) onderzoek dat we wilden voeren naar aanleiding van 

deze masterproef doelden we bij aanvang op het afnemen van een negental interviews binnen de 

diverse segmenten waarin deze werkzaam zijn. Veeleer streefden we ernaar om alle actoren in het 

onderzoeksveld vertegenwoordigd te zien. Hierbij werden we geleid door het principe van de 

optimale selectie.168 Enkele Belgische diplomaten, de schaarse academici die de Belgische 

inlichtingen- en veiligheidsdiensten wetenschappelijk bestuderen169, Dhr. Willy Claes170, Dhr. 

Rik Coolsaet171, en enkele personen werkzaam binnen de Staatsveiligheid (VSE) en de Militaire 

inlichtingendienst (ADIV) stonden op het ‘verlanglijstje’ om geïnterviewd te worden met 

betrekking tot de relatie tussen de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en de diplomatieke wereld.  

 

Reeds bij aanvang van de maand november 2009, werd de FOD Buitenlandse Zaken 

gecontacteerd. Hierbij werd het opzet van ons onderzoek uit de doeken gedaan, en de vraag 

gesteld welke diplomaten in aanmerking zouden komen. Er werd ons echter meegedeeld dat we 

omwille van privacyredenen via het officiële kanaal niet aan contactgegevens van diplomaten 

konden geraken. Ook de gegevens van Dhr. Willy Claes konden door ons op geen enkele manier 

verkregen worden, zelfs niet na diverse contactnames met verscheidene personen. Middels de 

eigen contacten slaagden we erin connectie te leggen met een stagiair-diplomaat die bereid was 

                                                 
168 TREMBLAY, M., l.c., 688-701. 
169 We selecteerden Prof. dr. Simon Petermann (Université de Liège) en Prof. dr. Herman Matthijs (Vrije Universiteit 

Brussel). 
170 Diplomaat, van 1992-1994 minister van Buitenlandse Zaken onder de Regering Dehaene I, en voormalig 

Secretaris-Generaal van de NAVO (1994-1995). 
171 Doceert aan de Universiteit Gent momenteel enkele vakken inzake buitenlandse politiek, was van 2002-2009 

directeur van het Egmont Instituut (Instituut voor internationale Betrekkingen), en werkte verder onder meer op het 

kabinet van Defensie en Buitenlandse Zaken.  



 
 

71 
 

ons te woord te staan op voorwaarde dat zijn anonimiteit werd gegarandeerd. Het was ook hij die 

ons in contact bracht met de Belgische diplomaat die we eveneens (anoniem) mochten 

interviewen.  

 

In de eerste week van februari 2010 werd naar alle potentiële respondenten een eerste mail 

gestuurd met het onderzoeksopzet een verzoek tot medewerking. Met uitzondering van de 

academici kwam hierop weinig respons. In overleg met de promotor, werd een herhalingsmail 

gestuurd (dit om uitval te vermijden) en contact opgenomen met Dhr. Koen Dassen172. Deze 

persoon zou een centrale figuur worden in het onderzoek. Niet alleen was hij de auteur van het 

artikel dat ons inspireerde om over het onderwerp van de scriptie te schrijven, maar kan hij 

eveneens beschouwd worden als een belangrijke ‘gatekeeper’
173. De permissie van iemand die –

dankzij voorgaande en huidige functie- gekend en vertrouwd is bij zowel de inlichtingen- als de 

diplomatieke wereld opent heel wat deuren. Hij bezorgde ons de gegevens van Gilles de 

Kerchove174, Kristof Clerix175, alsook een respondent bij de ADIV. Deze mensen mochten 

worden gecontacteerd met de vermelding dat Dhr. Dassen ons had aangeraden hen te benaderen 

omwille van hun vertrouwdheid met en kennis over het thema, wat een positieve reactie uitlokte. 

 

Tijdens de interviews zelf werd eveneens aan de ‘experten’ gevraagd of zij eventueel nog mensen 

kenden die we konden bevragen in het kader van ons onderzoek. Er kan met andere woorden 

gesteld worden dat we ook via de ‘sneeuwbal- of netwerkmethode’ getracht hebben zoveel 

mogelijk ‘experten’ te bereiken. ‘Snowball’ sampling houdt in dat de onderzoeker probeert via de 

eerste geïnterviewden namen en gegevens te krijgen van anderen die ook benaderd kunnen 

worden. Toegang verkrijgen tot personen die de onderzoeker graag zou onderzoeken over het 

thema waarrond hij werkt vormen een zeer belangrijk vraagstuk. De wegen zijn talrijk, maar de 

onderzoeker moet nogal dikwijls veel moeite doen om aan informanten te geraken. Gebruik 

maken van de sneeuwbalmethode biedt een goede oplossing wanneer het een onderzoek betreft 

                                                 
172 Voormalig Administrateur-Generaal VSE, momenteel werkzaam bij de FOD Buitenlandse Zaken. 
173 FOSTER, P., ‘Data collection’ in Data Collection and analysis, SAPSFORD, R., en JUPP, V., (eds.), Thousand 

Oaks, Sage, 2008,  90-91. 
174  Counter-terrorism Coördinator van de Europese Unie. 
175 Onderzoeksjournalist bij het tijdschrift MO*, gespecialiseerd in mediaberichtgeving op het domein van de 

Belgische inlichtingen- en veiligheidsdiensten en buitenlandse geheime diensten werkzaam op het Belgische 

grondgebied. 
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naar een gevoelig onderwerp.176 Op deze manier werden contacten verkregen met Dhr. Luc 

Verheyden177, een expert binnen het Comité I en binnen de VSE. 

Het aanvankelijke streefdoel van te realiseren interviews werd –na bloed, zweet en tranen en 

bovenal heel wat geduld- tot ons groot genoegen gehaald en daarenboven zelfs overtroffen. De 

bilan van de afgenomen interviews op het einde van het onderzoek bedroeg dertien. Bij dit 

uiteindelijke aantal werd een evenwicht nagestreefd tussen de saturatie en de voorziene 

onderzoekstijd. Tijdens het onderzoek is rond bepaalde elementen van het bestudeerde thema 

saturatie opgetreden.  Andere elementen dienen verder te worden bevraagd en bestudeerd. Dit zal 

beschreven worden in het laatste deel van deze scriptie, waarbij we aanbevelingen zullen doen 

voor verder wetenschappelijk onderzoek. 

 

Hieronder resumeren we even. Voor wat betreft het luik diplomatie werden interviews 

afgenomen bij Prof. dr. Rik Coolsaet, een Belgische diplomaat geaccrediteerd in het buitenland, 

en een stagiair- diplomaat. Deze laatste twee wensen omwille van hun discretieplicht anoniem te 

blijven en worden in deze thesis dan ook niet bij naam genoemd. Wij zijn er ons terdege van 

bewust dat de opinie van één diplomaat geen representatieve afspiegeling kan vormen van de 

opinie van “de diplomaat”. Dit gebrek wijten we aan de discretie en geslotenheid die de 

diplomatieke wereld kenmerkt. Het inhoudelijke werk van de diplomaat valt bovendien onder de 

ambtelijke geheimhouding. Desalniettemin hebben we gepoogd op zoek te gaan naar zo valabel 

mogelijke bevoorrechte getuigen. Hoewel de stagiair-diplomaat zelf nog geen diplomaat is en dus 

diens mening (nog) niet kan vertolken, komt hij -omwille van zijn opleiding- constant in contact 

met de diplomatieke wereld waar hij wordt gesocialiseerd. Hij vormt misschien niet de meest 

ervaren informant, maar heeft wel een beter zich op de situatie binnen de diplomatieke wereld 

dan ‘Jan met de Pet’. Ook de keuze voor Prof. dr. Coolsaet kan op die manier worden 

verantwoord. Hoewel ook hij niet zelf tot het diplomatiek korps behoort, is hij diplomaat van 

opleiding, bestudeert hij diplomatie op een wetenschappelijke manier, en zetelt hij in de 

opleidingscommissie voor diplomaten, waardoor hij een diepgaande kijk heeft op wat er leeft 

binnen de diplomatieke wereld. 

 

                                                 
176 BOEIJE, H., l.c., 270-272. 
177 Voormalig Adjunct-Directeur Coördinatieorgaan voor de Dreigingsanalyse (OCAD). 
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Wat betreft het luik Belgische inlichtingen- en veiligheidsdiensten konden we beroep doen op 

de bereidwilligheid tot deelname aan een interview van Dhr. Koen Dassen, Prof. dr. Simon 

Petermann, Prof. dr. Herman Matthijs, Dhr. Luc Verheyden, een personeelslid van het Comité I, 

de ADIV en de VSE. Ook deze laatste drie wensen anoniem te blijven, wat we respecteren. Wat 

betreft de VSE werd tevens deelgenomen aan een algemeen informatiemoment voor 

thesisstudenten. De historiek, doelstellingen, taken en werking van de VSE werden hierin 

uiteengezet. Er werd echter geen gelegenheid geboden specifieke vragen te stellen met betrekking 

tot het thema van deze masterproef. Dit bezoek bracht naar ons aanvoelen dan ook weinig 

meerwaarde met zich mee. Achteraf werden nog enkele pogingen ondernomen om verdere info 

van de VSE te verkrijgen. Deze bijkomende pogingen werden evenwel niet (meer) gevalideerd. 

 

Additioneel werd gepoogd op indirecte wijze Dhr. Albert Raes178 te contacteren via criminoloog 

J. Willems, die aangaf een kennis te zijn van Raes. Helaas werd op dit verzoek niet ingegaan door 

de heer Raes. Eveneens werd getracht mailverkeer te onderhouden met Bob De Graaff en Cees 

Wiebes, auteurs van het boek “Villa Maarheze. De geschiedenis van de inlichtingendienst 

Buitenland”.179 Ook hier kwam na drie contactpogingen echter niet de minste enkele respons. 

 

2.3.4 Omstandigheden tijdens de afname van de interviews 

 

De interviews werden in het overgrote deel van de gevallen afgenomen in de natuurlijke habitat 

van de respondent, i.e. het kantoor waar men zijn werkzaamheden uitvoerde. Een aantal keer 

werd daar van afgeweken en werd het interview op een “neutrale plaats” uitgevoerd (zoals bvb de 

lobby van een hotel of een drank- en eetgelegenheid) op verzoek van de geïnterviewde. De 

interviews werden in het Nederlands afgenomen. Enkel het interview met de Terrorisme 

Coördinator van de EU vormde hierop een uitzondering. Dit werd in het Engels afgenomen. De 

interviewduur varieerde telkens van veertig minuten tot twee uur. 

Zoals reeds vermeld werd tijdens de semi-gestructureerde interviews gebruik gemaakt van een 

‘topiclijst’ die werd opgesteld op basis van het gevoerde literatuuronderzoek. Deze topiclist 

                                                 
178 Oud Administrateur-Generaal van de VSE, en sinds 2000 ere-consul van Marokko. 
179 DE GRAAFF, B., en WIEBES, C., Villa Maarheeze. De geschiedenis van de inlichtingendienst buitenland, Den 

Haag, Sdu uitgevers, 1998, 295p. 
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vormde tijdens de interviews een soort van ‘checklist’.180 Met behulp hiervan kon snel gezien 

worden of de belangrijkste onderwerpen tijdens het interview al dan niet aan bod gekomen 

waren. De vragen die werden gesteld kwamen in psychologische volgorde, wat wil zeggen dat ze 

door de respondenten als logisch werden ervaren. Zo werden de te behandelen thema’s 

chronologisch geordend: eerst kwamen enkele algemene vragen over inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten en/of diplomatie (afhankelijk of de informant tot de inlichtingenwereld dan 

wel dot de diplomatieke wereld behoorde), vervolgens kwam de relatie inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten en de diplomatieke wereld aan bod. Eveneens werd erop gelet dat eerst de 

‘makkelijke/neutrale’ en pas daarna ‘de moeilijke/gevoelige’ topics aan bod kwamen, wat de 

antwoordbereidheid van de respondent opmerkelijk verhoogde.181 

Op het einde van het interview werd steeds aan de respondent gevraagd of hij nog aanvullende 

opmerkingen of vragen had. Ook werd vermeld dat wanneer hij later nog iets bedenkt dat 

belangrijk kan zijn voor de onderzoeker hij ons steeds telefonisch of via mail kon bereiken. 

Verder vertelden we duidelijk wat er met de gegevens zou gebeuren in de toekomst.  

 

2.3.5 ‘Informed consent’ en bijkomende bemerkingen over de afname  

 

Deontologisch gezien wordt aan het principe van ‘Informd Consent heel veel belang 

gehecht.182‘Informed consent’ wordt gedefinieerd als de onafhankelijk impliciet of expliciet 

uitgedrukte toestemming van de respondent om deel te nemen aan een onderzoek nadat deze 

goed en volledig werd ingelicht over het project.183 Het afnemen van semi-gestructureerde diepte-

interviews met de “key informants” in sectoren zoals de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, die 

gekenmerkt worden door een waas van “geheimdoenerij” rond hun concrete operationele werking 

maakte ons van meet af aan heel alert bij de voorbereiding van de interviews.184 Het spreekt 

                                                 
180 BAARDA, D., DE GOEDE, M., KALMIJN, M., Basisboek enquêteren en gestructureerd interviewen, Houten, 

Educatieve partners, 2000, 18. 
181 BAARDA, D., DE GOEDE, M, en THEUNISSEN, J., o.c.,250-255. 
182 ISRAEL, M., (2004) ‘Ethics and the governance of criminological research in Australia: a report for the New 

South Wales Bureau of Crime Statistics and Research’ [WWW]. NSW Bureau of Crime Statistics and Research: 

http://www.lawlink.nsw.gov.au/lawlink/bocsar/ll_bocsar.nsf/vwFiles/R55.pdf/$file/R55.pdf [20/07/2010]    
183 HART, H., BOEIJE, H., HOX, J., ‘Introductie: wetenschap als communicatieproces’ in Onderzoeksmethoden, ’T 

HART, H., BOEIJE, H., HOX, J., (eds.), Amsterdam, Boom, 49-50. 
184 Voorbeelden van vroeger onderzoek rapporteerde reeds een terughoudendheid in deze sector om openlijk over de 

werkzaamheden te praten (zie bijvoorbeeld VAN ALTERT en TEMMERMAN). 



 
 

75 
 

daarom voor zich dat de respondenten konden kiezen of zij wensten deel te nemen aan het 

onderzoek. De geïnterviewden mochten ook hun deelname stopzetten tijdens het interview. 

Voorafgaand aan elk interview werd de doelstelling van deze masterproef uiteengezet. De 

respondenten werden gewezen op de confidentialiteit van het onderzoek. We vroegen aan de 

respondenten of zij anoniem dan wel niet anoniem wensten te blijven. Sommige respondenten 

gaven te kennen dat zij uit hoofde van de dienst waarbinnen zij werkzaam waren spraken en niet 

in eigen naam. Deze respondenten vroegen expliciet om de anonimiteit te bewaren. Andere 

respondenten spraken in eigen naam en hadden er geen enkel probleem mee dat hun visie niet 

geanonimiseerd werd weergegeven. De interviews werden indien voorafgaande toestemming 

werd verkregen opgenomen. In meerdere gevallen vroeg een respondent expliciet geen 

opnameapparatuur te gebruiken. Het gevolg is dat in bepaalde settings het gebruik van een 

dictafoon niet toegelaten werd en de antwoorden van de respondent manueel moesten 

neergeschreven worden. Hoewel we de interviews zo dicht mogelijk bij de afname hebben 

uitgeschreven, sluiten we niet uit dat ten gevolge van de weigering bij sommige respondenten 

opnameapparatuur toe te staan, op die manier een deel van de informatie verloren gegaan.  

Geheugeneffecten langs de kant van de onderzoeker  kunnen mogelijks een invloed hebben gehad 

op het uitschrijven van de interview-transcripts en de verdere data-analyse. 

 

2.4 Verwerking en analyse van de interviews 

 

Omdat er een wildgroei aan softwarepakketten voor kwalitatief onderzoek bestaat en beschikbaar 

is, is het van belang ook hier een doordachte keuze te maken.185 De ruwe semi-gestructureerde 

interviews werden volledig uitgeschreven en als “Rich text Files” opgeslagen en de 

interviewtranscripts ingelezen in MaxQDA, Dit is een computergestuurd programma voor 

kwalitatieve tekstanalyses. Het programma laat toe om de interviews onder te verdelen in een 

aantal categorieën en subcategorieën. Dit maakt het mogelijk om op een vlotte en efficiënte 

manier te analyseren. Daarbij wordt er wel nog steeds een grote inbreng van de onderzoeker 

vereist. De interviews werden steeds zo snel mogelijk na de afname uitgeschreven en in het 

programma MaxQDA ondergebracht. Voor de analyse van de kwalitatieve gegevens uit de 

                                                 
185 JANSSENS, H.,. ‘ZUMA vergelijkt vijftien software pakketten voor tekstanalyse’,  KWALON, 1999, 14-17. 
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interviews werd gebruik gemaakt van de methode van Baarda et al.186 De probleemstelling vormt 

hierbij het natuurlijke uitgangspunt van de kwalitatieve analyse. Het aanbrengen van structuur in 

de grote hoeveelheid ruwe informatie vormt het doel van de analyse. In een eerste stap werden de 

ruwe interviewdata geselecteerd op relevantie. Zo werden zaken die niets met het interview te 

maken hadden uit de analyse gelaten, zoals onderbrekingen ten gevolge van een telefoongesprek. 

In een tweede stap werd de relevante tekst opgesplitst in fragmenten, waarbij ieder fragment 

informatie bevat over één onderwerp. Een derde stap betreft het labelen, het toekennen van een 

naam aan de tekstfragmenten. Vervolgens werden deze labels in een vierde stap geordend en 

gereduceerd. Het resultaat hiervan vormde een werkbare boomstructuur, waarbij topicsgewijs 

algemene en meer specifieke interviewinformatie werd ondergebracht. De boomstructuur kan 

gedefinieerd worden als een lijst die de onafhankelijke categorieën en subcategorieën bundelt met 

hun respectievelijke frequentie. Baarda en collega’s suggereren idealiter ook de intersubjectiviteit 

van de boomstructuur vast te stellen door na te gaan of de labelling door verschillende 

onderzoekers op vergelijkbare manier gebeurt.187 Dit was in deze masterproef natuurlijk niet 

mogelijk aangezien er maar één onderzoeker was.  

 

2.5 Betrouwbaarheid in deze kwalitatieve studie 

 

Betrouwbaarheid is de afwezigheid van toevallige of onsystematische vertekeningen van het 

object van de studie 188. Het onderzoek zou met andere woorden vergelijkbare resultaten moeten 

opleveren indien een andere onderzoeker het onderzoek herhaalt door gebruik van dezelfde 

onderzoeksmethoden en procedures, en onder de aanname dat de omstandigheden nagenoeg 

gelijk zijn.189 Er wordt hierbij een onderscheid gemaakt tussen interne en externe 

betrouwbaarheid. 

Interne betrouwbaarheid is de betrouwbaarheid binnen een onderzoeksproject. Het gaat hier over 

herhaalbaarheid in de zin van intersubjectieve overeenstemming of instemming van de leden van 

het onderzoeksteam190. Dit onderzoek gebeurde echter niet in samenwerking met andere 

                                                 
186 BAARDA, D., DE GOEDE, M, en THEUNISSEN, J., o.c., 318-338. 
187 Ibid., 331. 
188 MASO, I., en  SMALING, A., o.c., 68. 
189 BAARDA, D., DE GOEDE, M, en THEUNISSEN, J., o.c., 355. 
190 MASO, I., en  SMALING, A., o.c., 72.     
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onderzoekers, maar is het resultaat van de inspanningen van één student in het kader van een 

masterproef. Ons onderzoek voldoet technisch aan bijkomende eisen die gesteld worden aan 

interne betrouwbaarheid aangezien we gebruik maken van het rapporteren van de 

onderzoeksresultaten geïllustreerd aan de hand van citaten uit interviews191, een mechanisering 

van het verzamelen van de gegevens, namelijk audio- opnames en er een computersoftware 

programma gebruikt wordt om de gegevens te verwerken192. 

Externe betrouwbaarheid verwijst naar de herhaalbaarheid van het onderzoek, inclusief alle 

tussen en – eindresultaten, door andere, onafhankelijke onderzoekers in dezelfde situatie, met 

dezelfde onderzoeksopzet en met dezelfde methoden en technieken. Maso en Smaling benoemen 

deze vorm van betrouwbaarheid met de term “virtuele herhaalbaarheid”. Feitelijke 

herhaalbaarheid is eenvoudigweg vaak niet realiseerbaar, omdat elke onderzoekssituatie 

veranderlijk is.  

 

2.6 Geldigheid in deze kwalitatieve studie 

 

Validiteit of geldigheid kan gezien worden als de afwezigheid van systematische vertekeningen. 

Het heeft betrekking op de mate waarin de data correct geïnterpreteerd worden, maar evenzeer op 

de correctheid van de methoden en technieken en van de onderzoeksopzet die tot de resultaten 

geleid hebben193. Dit wil zeggen dat een onderzoek valide is als het heeft bestudeerd wat het 

bedoelde te bestuderen. Ook hier maakt men een onderscheid tussen de interne en de externe 

validiteit. 

 

Interne validiteit omvat de validiteit binnen een onderzoeksproject en heeft vooral betrekking op 

het gebruik van goede argumenten en een duidelijke redenering die tot de onderzoeksconclusies 

geleid hebben. De argumenten en redeneringen moeten zoveel mogelijk vrij zijn van 

systematische bias.194 Interne validiteit impliceert dat de resultaten een goede weergave van de 

“sociale werkelijkheid”, i.e. de visies die heersen binnen de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 

                                                 
191  JANSSENS, H.,. l.c., 14-17. 
192 MASO, I., en  SMALING, A., o.c., 52-58.      
193

 Ibid., 33. 
194

Ibid., 62. 
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en de diplomatieke wereld zijn.195 Deze masterproef tracht aan deze eis te voldoen, aangezien we 

de geïnterviewden volledige anonimiteit verzekerden indien zij dat wensten. Op die manier 

hoopten we dat sociaal wenselijke antwoorden zoveel mogelijk uitgesloten werden. Er werd 

tevens steevast over gewaakt geen suggestieve vragen te stellen. Ondanks deze pogingen en 

ingesteldheid bij de onderzoeker is het echter nooit mogelijk zulke vormen van responsbias 

volledig uit te sluiten. Sommige respondenten stelden zich bij bepaalde topics ook eerder 

terughoudend op om zichzelf niet in moeilijkheden te werken bij hun oversten. Het was duidelijk 

niet altijd even evident om kritiek te uiten op de eigen inrichting, collega’s of werkgevers. Het 

is ook gebeurd dat de respondent een strikte tijdslimiet had vooropgesteld -wegens een drukke 

agenda- en door tijdsdruk weinig gemotiveerde antwoorden tentoon spreidde. Binnen zulke 

interviews is er een zeker gevaar voor weinig betrouwbare en geldige informatie. Bovendien 

pretenderen we even min dat we de eigen subjectiviteit volledig kunnen uitsluiten. We hebben 

getracht de interne validiteit te waarborgen door de geïnterviewden zelf aan het woord te laten in 

hun “natuurlijke habitat” of setting en de interviews steeds letterlijk uit te typen. In deze 

masterproef was het onmogelijk aan ‘methodentriangulatie’ (het combineren van verschillende 

methoden) te doen: hierdoor is de interne validiteit eerder beperkt.  

 

Externe validiteit heeft betrekking op de generaliseerbaarheid van de onderzoeksconclusies naar 

andere personen, fenomenen, situaties en tijdstippen dan die van het onderzoek. 

Generaliseerbaarheid vormt echter niet steeds het doel van een onderzoek.196 We hebben met 

deze masterproef niet de intentie onze bevindingen te generaliseren, daarvoor is het 

onderzoeksopzet te kleinschalig en bescheiden.  Desalniettemin trachten we een helder antwoord 

te formuleren op de onderzoeksvragen en hier eventueel aanbevelingen aan te koppelen naar de 

praktijk toe. Tot slot hebben we de literatuur om onze onderzoeksbevindingen, zij het partieel, 

aan te kunnen toetsen. De conclusies van deze studie vormen daarentegen stof voor verder 

onderzoek naar de relatie tussen inlichtingen- en veiligheidsdiensten en hun relatie tot de 

diplomatieke wereld.  

 

 

                                                 
195 JANSSENS, F., ‘Betrouwbaarheid en validiteit in interpretatief onderzoek’, Pedagogische Tijdschrift, 1985, 332 -

345. 
196 MASO, I., en  SMALING, A., o.c., 64. 
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2.7 Methodologische beperkingen 

 

Hierboven werd de methodologie omschreven die in deze masterproef wordt gehanteerd. 

Betrouwbaarheid en geldigheid vormen steeds de empirische toetsstenen van elke studie. Daarom 

werden de begrippen betrouwbaarheid en validiteit in het kwalitatieve onderzoek uiteengezet en 

werd getracht aan te geven hoe deze masterproef zich verhoudt tot de kwaliteitseisen inzake 

betrouwbaarheid en geldigheid. Wat betreft de interne betrouwbaarheid menen we dat deze 

kwalitatieve studie redelijk scoort naar de in de literatuur verwezen gangbare criteria. Een 

feitelijke herhaling van dit kwalitatieve onderzoek of onderdelen daarvan is in strikte betekenis 

niet mogelijk omdat zowel de onderzochte situatie verandert, als het tijdskader verandert. Deze 

empirische studie scoort dus laag inzake externe betrouwbaarheid. En dan is er nog de 

geldigheid. Hoewel we zelf getracht hebben bedreigingen van de interne validiteit  zo goed 

mogelijk tegen te gaan door ons zo “neutraal” mogelijk op te stellen, moeten we eerlijk zijn en 

beseffen we dat we hier niet de volle greep hebben op de interne geldigheid. Respondentbias, i.e. 

foutieve voorstellingen van de respondent, manifeste weigeringen binnen een segment van de 

onderzoekspopulatie, met name de extreem lage bereidwilligheid van diplomaten om aan 

voorliggende studie mee te werken, brengen geldigheidsproblemen met zich mee. Rekening 

houdend met deze methodologische beperkingen worden in het volgende deel de 

onderzoeksresultaten van deze masterproef voorgesteld.  
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DEEL III: ONDERZOEKSRESULTATEN 
 

3.1 Inleiding en structuur 

 

In dit deel worden de resultaten van deze beperkte kwalitatieve studie weergegeven. We doen 

hierbij in hoofdzaak beroep op diepte-interviews die werden uitgevoerd met professionele actoren 

op het terrein aangevuld met relevante gegevens uit de literatuur. We herhalen dat we hierbij niet 

de bedoeling hebben exhaustief te willen zijn, doch de belangrijkste bevindingen die naar voor 

zijn gekomen uit de interviews met de lezer te willen delen. We beklemtonen eveneens dat onze 

uitkomsten mogelijks gekleurd zijn door de selectiviteit die onvermijdelijk was: een aantal 

respondenten -in hoofdzaak de vertegenwoordigers van de diplomatieke wereld- stond zeer 

weigerachtig tegenover de deelname aan deze studie.197 Ook bij de inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten hebben we meermaals dienen aan te dringen om de respondenten ervan te 

overtuigen aan deze studie deel te nemen. Bij de academische wereld vonden we de grootste 

bereidheid tot medewerking. De onafhankelijkheid die deze academische wereld kenmerkt zal 

daaraan  niet vreemd zijn. 

 

De structuur van dit empirisch luik is gebaseerd op de eerder geformuleerde onderzoeksvragen en 

is in wezen terug te brengen tot de hoofdvraag naar de aard van de verhouding tussen 

inlichtingen- en veiligheidsdiensten enerzijds en de diplomatieke wereld anderzijds, waarbij de 

Belgische situatie als verkennende case-study wordt genomen. Eerst komen de verhoudingen 

tussen inlichtingen- en veiligheidsdiensten en de diplomatieke wereld op het Belgisch 

grondgebied aan bod. We besteden aandacht aan openlijke en clandestiene contacten tussen de 

Belgische inlichtingen- en veiligheidsdiensten en de FOD-Buitenlandse Zaken. Vervolgens 

                                                 
197 De stagiair-diplomaat wees ons daar op en formuleerde het samengevat als volgt: “Het spijt me..Ik denk dat je met 

uw thesis iets heel interessants aanboort, maar als je het met de overheid, en de ministeries  over gevoelige 

onderwerpen hebt, dan moeten de mensen gewoon opletten. Het kan zijn dat je bijvoorbeeld absoluut een punt wil 

maken over ‘er is heel slechte samenwerking tussen buitenlandse zaken en de staatsveiligheid’. Als je dat naar voor 

brengt, en je schrijft daar een thesis over, dan weet iedereen dat. Een thesis is publiek domein. Dus als mensen zich 

daarover uitdrukken, mag je je stelling maken, maar dan zit je met enorme problemen, want dan kan dat tot in de 

pers komen. “Er is aangetoond in een thesis dat, ..”. Op deze manier kan je politieke problemen krijgen. Je moet dat 

alles in een ‘bigger picture’ zien. Mensen willen hoofdzakelijk de politieke gevolgen vermijden.” Deze teneur was in 

het algemeen aanwezig en vormde op bepaalde momenten een belangrijk obstakel bij het uitvoeren van het 

empirisch luik.  
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hebben we oog voor de mate waarin diplomatie als dekmantel voor inlichtingenwerk voorvalt en 

waarom. Dit wordt bekeken samen met de controlemaatregelen en moeilijkheden in de strijd 

tegen misbruik van diplomatie als dekmantel voor inlichtingenwerk die we empirisch 

identificeerden. Alsook gaan we na welke impact de recente BIM- wetgeving kan uitoefenen op 

dit misbruik. We eindigen dit deel met een persoonlijke reflectie bij wijze van besluit. De 

structuur van dit empirisch luik is gebaseerd op de boomstructuur die werd gecreëerd in functie 

van de kwalitatieve verwerking van de interviewdata. Hierdoor zijn we in staat om de kern van de 

bevindingen, i.e. de antwoorden op de onderzoeksvragen bondig en gestructureerd weer te geven. 

 

3.2 Verhoudingen tussen inlichtingen- en veiligheidsdiensten en de diplomatieke wereld op 

het Belgisch grondgebied 

 

3.2.1 Openlijke en clandestiene contacten tussen inlichtingen- en veiligheidsdiensten en 

FOD Buitenlandse Zaken 

 

Hieronder hebben we aandacht voor de openlijke en clandestiene contacten tussen Belgische 

inlichtingen- en veiligheidsdiensten en FOD Buitenlandse Zaken, waarbij het onderscheid tussen 

de VSE en ADIV wordt gemaakt. In het inleidende deel werden de activiteiten en doelstellingen 

van inlichtingen- en veiligheidsdiensten en de diplomatieke wereld reeds uiteengezet. Deze 

verschillen en overeenkomsten vormen een belangrijke basis om de verhouding tussen beide 

actoren te begrijpen. De werkwijze is echter fundamenteel anders en deze verschillen zijn 

belangrijk. Diplomaten dienen België te vertegenwoordigen in het buitenland en moeten in die 

hoedanigheid verantwoording afleggen bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Inlichtingen- 

en veiligheidsdiensten leggen verantwoording af aan het ministerie van Justitie (VSE) en 

Defensie (ADIV).   

 

§1. De relatie VSE- FOD Buitenlandse Zaken 

 

   §1.1 Openlijke contacten 
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1. Informatiemomenten tijdens de opleiding tot diplomaat en diplomatieke dagen 

 

Stagiairs diplomaten komen tijdens hun opleiding voor het eerst in contact met de VSE. Dit is een 

van de openlijke contacten tussen FOD Buitenlandse Zaken en de Staatsveiligheid. Via een 

stagiair-diplomaat die anoniem wenst te blijven werd een beeld verkregen van deze 

informatiemomenten (of ‘cursusmomenten’). De stagiair-diplomaat legde uit dat stagiairs op deze 

manier een doorgedreven idee krijgen over de activiteiten van de VSE. Deze inlichtingen worden 

door de inlichtingendienst zelf verschaft in het kader van de interactie die later zal plaatsvinden 

tussen de Belgische diplomaten en de Staatsveiligheid. Als diplomaten op post vertrekken is het 

belangrijk dat zij zich een goed beeld kunnen vormen van hoe de veiligheid op dat moment is in 

dat land. Dergelijke vragen worden door de VSE beantwoord (en eveneens door de ADIV). 

Tijdens de opleiding tot diplomaat wordt aandacht besteed aan de samenwerking met de 

inlichtingendiensten. Er worden niet enkel verschillende thema’s (zoals spionage en 

contraspionage, terrorisme) behandeld, maar hierbij worden ook zeer concrete cases aangehaald 

om een beter zicht te krijgen op de materie. De geïnterviewde stagiair vond dit zeer opportuun 

omdat op die manier niet enkel ‘spionage-awareness’ werd bijgebracht,  maar de stagiairs 

evenzeer de diensten leerden kennen met wie in de verdere carrière ongetwijfeld zou worden 

samengewerkt. 

Deze informatie wordt bevestigd door een andere respondent, de heer Clerix, die beaamt dat het 

cursusmoment zowat het eerste officiële contactmoment is. Daarnaast wijst de heer Clerix ook 

nog op de diplomatieke dagen, een jaarlijks terugkerend evenement waarop de Belgische 

diplomaten in het buitenland geaccrediteerd naar hier worden uitgenodigd. De VSE geeft ook 

hier een vormingssessie. Wat in deze sessie precies wordt uiteengezet kon de heer Clerix niet 

zeggen. De heer Clerix houdt het op periodiek sensibiliserend werk van de VSE naar de 

diplomatieke posten toe. Samengevat kunnen we zeggen dat deze contacten met de VSE 

belangrijk zijn voor wat we zouden omschrijven als ‘networking’.  

 

2. Veiligheidsonderzoeken en -machtigingen 

 

Voorafgaand aan de toekenning van de veiligheidsmachtiging gebeurt een veiligheidsonderzoek. 

Voor militairen die contracten (willen) uitvoeren in de militaire sfeer, wordt dit onderzoek 
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uitgevoerd door een speciale sectie van de ADIV voor alle anderen gebeurt het onderzoek door 

speciaal daartoe aangeduide agenten van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat.198 De 

regels voor deze veiligheidsonderzoeken zijn vastgelegd in de wet van 11 december 1998 

betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen199, het K.B. inzake 

veiligheidsmachtigingen voor vertrouwensfuncties200 en in de richtlijnen van het Ministerieel 

Comité voor inlichtingen en veiligheid. Deze veiligheidsonderzoeken verzekeren, onder het 

toezicht van de Nationale Veiligheidsoverheid201 (NVO), een controle van de eenieder die op één 

of andere manier in aanraking komt met geclassificeerde (d.w.z. geheime of vertrouwelijke) 

informatie202 of die in een gevoelige omgeving werken.203  

 

Veiligheidsonderzoeken worden dus uitgevoerd met het oog op het uitreiken van een 

veiligheidsmachtiging. De doelstelling hiervan ligt in het beschermen van gevoelige informatie 

door de beschikbaarheid ervan te beperken tot personen van wie mag verwacht worden dat ze 

voldoende garanties bieden inzake geheimhouding, loyaliteit en integriteit.204 Het diplomatieke 

beroep indachtig, waarbij diplomaten zonder twijfel  in aanraking komen met ‘gevoelige 

informatie’, leidt ertoe dat ook zij een veiligheidsmachtiging dienen te verkrijgen. Het Comité I 

wijst in haar jaarverslag van 2006 op het belang van een gedegen veiligheidsonderzoek voor 

personen werkzaam in de diplomatieke posten.205 

 

De VSE trekt de buitenlandse diplomaten na die in België geaccrediteerd worden. Haar 

verantwoordelijkheid is hier echter beperkt: er wordt onderzocht of de persoon bij de dienst 

‘gekend’ is. In uitzonderlijke omstandigheden wendt de VSE zich tot haar zusterdiensten in het 

buitenland om informatie te verkrijgen. De VSE voert in dit kader eveneens 

                                                 
198 Vast Comité van Toezicht op de inlichtingendiensten, Activiteitenverslag 2006, Antwerpen, Intersensia, 2007, 93. 
199 Wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, B.S., 7 mei 1999.   
200 K.B. van 24 maart 2000 betreffende veiligheidsmachtiging voor vertrouwensfuncties, B.S., 12 april 2000. 
201 Een college waargenomen door Buitenlandse Zaken, samengesteld uit vertegenwoordigers van de VSE, de ADIV, 

het crisiscentrum, en  het Federaal Agentschap voor de Nucleaire Controle. 
202 Onder classificatie wordt verstaan het toekennen van een beschermingsniveau:’ confidentieel’, ‘geheim’ en ‘zeer 

geheim’. In de classificatie worden ondergebracht: informatie, documenten, materialen en dergelijke meer, waarvan 

een niet-geëigende aanwending schade kan toebrengen aan bepaalde nationale belangen. 
203 X. (2009) ‘Jaarverslag 2008’ [WWW]. Belgische Staatsveiligheid: 

http://www.just.fgov.be/doc/VSSE_web_rapport2008_NL.pdf  [11/08/2010]   
204 DE HERT, P., ‘De wetten van 11 december 1998 betreffende veiligheidsmachtigingen’, Vigiles, 1999, 156-157. 
205 Vast Comité van Toezicht op de inlichtingendiensten, Activiteitenverslag 2006, Antwerpen, Intersensia, 2007, 10. 
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veiligheidsonderzoeken uit met het oog op de aflevering van veiligheidsmachtigingen.206  Dit 

wordt verduidelijkt door een respondent die lid is van het Comité I en werd ons bevestigd door de 

stagiair-diplomaat. Beide respondenten stellen dat niet alle diplomaten een veiligheidsmachtiging 

nodig hebben, maar enkel wanneer zij met geclassificeerde info in contact komen of in een 

‘gevoelige omgeving’ werken. Het is mogelijk dat op basis van het gevoerde onderzoek tot het 

besluit wordt gekomen dat de diplomaat in kwestie onvoldoende garanties biedt op het vlak van 

integriteit en veiligheid en hij/zij dus geen veiligheidsmachtiging krijgt. Die beslissing wordt 

formeel ter kennis gesteld, en de persoon in kwestie heeft dan de tijd om in beroep te gaan bij het 

beroepsorgaan.207 Dit beroepsorgaan inzake veiligheidsmachtigingen, -attesten en -adviezen, 

waarvan de griffiefunctie wordt waargenomen door de administratie van het Vast Comité I, is 

onder andere bevoegd voor geschillen die betrekking kunnen hebben op het domein van de 

veiligheidsmachtigingen.208 

 

3. De verbindingsofficier VSE-FOD Buitenlandse Zaken 

 

De VSE houdt er contacten op na met alle FOD’s die relevant zijn bij haar werking. Dit gebeurt 

door de aanstelling van verbindings- of ‘liaisonofficieren’. De functie van verbindingsofficier 

VSE- Buitenlandse Zaken komt in verschillende interviews, waaronder dat met de heer Dassen 

en de stagiair-diplomaat, naar voor als de officiële contactpersoon tussen de VSE en de FOD 

Buitenlandse Zaken. We hebben getracht deze persoon te traceren via de officiële kanalen zoals 

de website van de VSE en de FOD Buitenlandse Zaken, maar konden de functie zelf officieel niet 

terugvinden.209 De heer Dassen wees ons er op dat de informatie waartoe de verbindingsofficier 

toegang krijgt eigenlijk beperkt is:   

 

                                                 
206 JANSSENS, S., JANSSEN, C., en DE MAN, N., ‘De staatsveiligheid. Nieuwe uitdagingen, nieuwe strategie’, 

Politeia, 1996,13-14. 
207 VAN LAETHEM, W., ‘Ik onbetrouwbaar? Rechtsmiddelen tegen het gebruik van Intelligence in het 

bestuursrecht’,  Orde van de dag, 2008, 38.   
208 Beroepsorgaan inzake veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen, Activiteitenverslag 

2007, Brussel, 4. 
209 De stagiair-diplomaat beloofde ons te polsen of deze persoon bij deze studie betrokken kon worden en beweert de 

vragen die wij in het kader van deze masterproef hadden voorbereid te hebben doorgespeeld. Ook de poging tot 

contactname via de FOD Buitenlandse Zaken en de VSE draaide echter op niets uit. Er werd ons meegedeeld dat de 

verbindingsofficier niet bereid was tot medewerking aan onze studie. 
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“Als de diplomatieke wereld bepaalde informatie niet wil vrijgeven, dan komt die 

niet ter kennis van de verbindingsofficier. De verbindingsofficier regelt eigenlijk 

enkel de contacten en fungeert als tussenpersoon die vragen doorspeelt. De 

verbindingsofficier is geen operationele agent, deze rekruteert ook geen 

diplomaten.”  

 

We betreuren dat we in deze thesis louter het bestaan van de functie kunnen opwerpen, en dat 

verder weinig gezegd kan worden over de inhoud en werking van deze functie zelf. In het 

bijzonder omdat de liaisonofficier VSE- Buitenlandse Zaken een heel centrale rol speelt in het 

onderhouden van contacten tussen twee, door uiterste discretie gekenmerkte diensten.  

 

4. De expert in internationale betrekkingen 

 

Binnen de Veiligheid van de Staat werd in 2006 een ondersteuningscel opgericht die uit 

verschillende experten bestond, één daarvan is de expert internationale betrekkingen.210 In het 

B.S. lezen we dat de expert internationale betrekkingen op eigen initiatief advies kan geven over 

het door de Veiligheid van de Staat ontwikkelde beleid aangaande de internationale relaties met 

andere buitenlandse inlichtingendiensten, met internationale organisaties of met Belgische 

diplomatieke posten in het buitenland. De heer Dassen wees er tijdens een interview op dat het 

normaal is dat alle contacten tussen de VSE-FOD Buitenlandse Zaken (diplomaten) via officiële 

tussenschotten verlopen. Vanuit de diplomatie heerst immers heel sterk de idee dat men 

'accountable' moet blijven. Functies zoals de expert externe betrekkingen bieden volgens de heer 

Dassen een bijzonder interessant perspectief: hierdoor kan een dialoog ontstaan tussen de VSE en 

FOD- Buitenlandse Zaken op het beleidsniveau. De heer Dassen wees er wel op dat die dialoog 

eerder op algemeen niveau wordt gehouden. Het gaat om een rudimentaire wederzijdse 

kennisname van de activiteiten waar beide partijen voornamelijk mee bezig zijn en het geven van 

advies omtrent samenwerking. 

 

 

 

                                                 
210 K.B. van 5 december 2006 betreffende het algemeen bestuur en de ondersteuningscel van de Veiligheid van de 

Staat, B.S., 8 december 2006. 
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5. Persoonsbescherming 

 

Een andere openlijke manier van contact tussen de VSE en de diplomatieke wereld is via het 

principe van de persoonsbescherming. Op vraag van de Minister van Binnenlandse Zaken biedt 

de Veiligheid van de Staat bescherming aan buitenlandse staatshoofden en regeringsleiders die 

(tijdelijk) verblijven op het Belgische grondgebied, maar eveneens aan leden van de Belgische en 

buitenlandse regeringen en andere personaliteiten die het voorwerp van bedreigingen uitmaken. 

Deze bescherming van personen wordt verzekerd door een sectie van de Operationele diensten. 

Tijdens de uitoefening van hun beschermingsopdracht beschikken zij over beperkte en specifieke 

bevoegdheden van bestuurlijke politie. Dit laat hen toe om in te grijpen, wanneer het leven of de 

fysieke integriteit van een persoon die beschermd moet worden, bedreigd wordt. Zij mogen 

bijvoorbeeld identiteitscontroles uitvoeren of iemand fouilleren, mogen overgaan tot bestuurlijke 

inbeslagnames en vrijheidsberovende maatregelen nemen. In bepaalde door de wet duidelijk 

gedefinieerde gevallen mogen zij ook geweld gebruiken, bijvoorbeeld in het kader van wettelijke 

zelfverdediging.211 

Uit onze interviews bleek dat met betrekking tot de diplomatieke wereld er momenteel drie 

Amerikaanse ambassadeurs geaccrediteerd in België permanent beschermd door de VSE, alsook 

het hoofd van de NAVO, de EU en de Israëlische ambassadeur.  

 

   §1.2 Clandestiene contacten 

 

Een woordvoerder van de VSE die we konden benaderen beklemtoont dat de Belgische 

staatsveiligheid een louter defensieve dienst is. Dit betekent dat deze operationeel enkel actief is 

en enkel actief mag zijn in het binnenland. De dienst zal dus nooit clandestiene acties in het 

buitenland als methodiek hanteren om informatie te verzamelen die in het belang is van de 

Staat.212 Hoewel in de  interviews met officiële medewerkers van de VSE gewezen wordt op het 

feit dat er überhaupt geen clandestiene contacten bestaan tussen de VSE en Belgische 

diplomaten, sluit onze respondent Clerix niet uit dat dit geen absolute realiteit is, die eveneens 

                                                 
211 Veiligheid van de Staat, Jaarverslag 2008, Brussel, 57. 
212 VAN LAETHEM, W., ‘The Belgian civil intelligence service: roles, powers, organisation and supervision’, l.c., 

44. 
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door te trekken valt naar buitenlandse diplomaten. De heer Clerix wil dus allerminst clandestiene 

contacten uitsluiten tussen buitenlandse diplomaten en de VSE. Zo beargumenteert hij dat er in 

België een toenemend aantal studiedagen over terrorisme plaatsvindt waarbij hij niet buitensluit 

dat tijdens deze studiedagen interactie plaatsvindt tussen beide partijen. Dergelijke debatten 

kunnen immers bijzonder interessante informatie opleveren en hetzelfde geldt voor de 

gesprekken in de wandelgangen of bij een ‘drankje’. 

 

“Wat ik heb vastgesteld, is dat er de afgelopen jaren steeds meer studiedagen waren over 

terrorisme in België. Daar zag je dan diplomaten van bijvoorbeeld de Verenigde Staten of 

andere landen die slachtoffer zijn geweest van terrorisme. Studiedagen en dergelijke zijn 

voor een stuk ook netwerkmomenten, en als diplomaten gaan naar een studiedag over 

terrorismebestrijding, dan ligt het in de logica der dingen dat daar ook mensen zijn die 

voeling hebben met ‘intelligence’ of misschien ook werken voor een geheime dienst. 

Wanneer die mens echter op de ‘pay role’ staat van de geheime dienst, wanneer die 

opgeleid is in psychologische trucs om iemand informatie te ontfutselen, ja dan is het 

anders.. Maar dat zijn geen twee keihard gescheiden werelden, dat loopt in elkaar over. 

Dat is een grijze zone. Maar dat kan ook gevaarlijk zijn. In die zin dat als het algemeen 

bekend zou worden dat België die techniek toepast, dan zal men onze diplomaten met 

meer wantrouwen gaan bekijken en twijfelen aan hun oprechte bedoelingen. Allez, zoals 

België dat momenteel doet met Russische en Chinese diplomaten. Maar we mogen ook 

niet vergeten: wat doet een inlichtingendienst, wat doet een ambassade, wat doet een 

diplomaat? Die doen allemaal hetzelfde, de belangen van België verdedigen.” 

 

Het is duidelijk dat we op basis van onze kleine empirische studie rond de clandestiene contacten 

tussen beide werelden geen harde uitspraken kunnen doen maar enkel ‘veronderstellingen’ 

aanbrengen. Het defensieve karakter van de Belgische VSE is een verifieerbar feit, maar het is 

onmogelijk in het kader van deze studie empirische bewijzen te vinden voor clandestiene 

contacten. Wel menen we, in navolging van de heer Clerix, dat er tot op zekere hoogte een ‘grijze 

zone’ bestaat. Daarbij kunnen we ons de vraag stellen waar deze grijze zone begint en eindigt.  

Een goede manier om deze vraag te beantwoorden, is door ons een andere vraag te stellen, met 

name “wat behoort zeker niet tot de grijze zone?” Clerix verwoordt dit als volgt: 

 

“Waar begint in een gesprek van een diplomaat die niet op de ‘pay role’ staat van een 

geheime dienst, die echt diplomaat is, maar die een gesprek heeft in het buitenland over 

een economisch gegeven, of over een politieke ontwikkeling, en die info doorspeelt naar 
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de ambassade, die dit op hun beurt leveren thuisfront, waarna het  via overheidskanalen 

al dan niet bij een geheime dienst terechtkomt. Is die diplomaat op dat moment een spion? 

Neen, voor mij niet. Dat is iemand die diplomatiek werk doet, en die de belangen van het 

land verdedigt.” 

 

  §2. De relatie ADIV-FOD Buitenlandse Zaken 

 

Hieronder bespreken we de openlijke en heimelijke contacten die mogelijk zijn tussen de ADIV 

en de diplomatieke wereld. We kunnen bemerken dat de openlijke relaties die de ADIV erop 

nahoudt grotendeels dezelfde zijn als de openlijke contacten die de VSE heeft met de 

diplomatieke wereld. Daarom kunnen we hieronder relatief kort zijn voor wat betreft de punten 

van overlapping.  

 

   §2.1 Openlijke relaties 

 

1. Veiligheidsonderzoeken- en machtigingen 

 

Ook de ADIV is belast met het voeren van veiligheidsonderzoeken en het afleveren van 

veiligheidsmachtigingen. De anonieme respondent werkzaam bij de ADIV wijst ons er echter 

nadrukkelijk op dat er op dit vlak geen overlap bestaat met de VSE. De ADIV behandelt immers 

enkel de veiligheidsmachtigingen in het kader van vertrouwensfuncties voor 

ambtenaren/militairen werkzaam bij het Ministerie van Defensie. Het is de Divisie Veiligheid die 

instaat voor de uitvoering van de veiligheidsonderzoeken voorafgaand aan het verlenen van een 

veiligheidsmachtiging. De inhoud van deze veiligheidsonderzoeken en -machtigingen werd 

hierboven reeds uiteengezet. Daarom zal er hier niet meer verder op worden ingegaan.  

 

2. Infomomenten stagiairs 

 

Stagiair-diplomaten komen tijdens hun opleiding niet enkel met de VSE in contact maar evenzeer 

met de ADIV, die een cursusmoment organiseert. In eerste instantie beoogt men ook hier 

‘networking’. In tweede instantie het bijbrengen van ‘spionage-awareness’. Ook hier worden de 
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stagiairs er dus op attent gemaakt dat zij benaderd kunnen worden als doelwit van vreemde 

mogendheden.  

 

3. Militaire attachés 

 

Attachés zijn ambassademedewerkers met een bijzondere opdracht. Ze zijn afkomstig van een 

vakministerie, i.e. een ander ministerie dan Buitenlandse Zaken. In het geval van de militaire- of 

defensie attaché gaat het om het ministerie van Landsverdediging. Een militaire attaché kan 

feitelijk beschouwd worden als een ‘diplomaat in uniform’. Ze vallen onder de 

verantwoordelijkheid van de ambassadeur en treden op als militaire liaison met de krijgsmacht 

van het land waar ze geaccrediteerd werden. Ze hebben de taak openlijk te overleggen en 

adviseren over opleidingsaangelegenheden, materiaalvraagstukken, specifieke militaire zaken en 

defensiepolitieke ontwikkelingen.213 Kortom: de defensieattachés vormen de oren en ogen van de 

defensieorganen in de landen van accreditatie waarbij ze alle mogelijke relevante info naar de 

betrokken diensten in België sturen en zijn een belangrijk raadgever van de ambassadeur op het 

vlak van defensie. Dat de militaire attachés er een nauw contact op nahouden met de ADIV zal 

niemand verwonderen. De militaire attachés zijn immers een heuse ‘informatiebron’.214 De 

Divisie Beleidsondersteuning van de ADIV staat in voor de contacten met de Belgische en 

buitenlandse defensie attachés en levert hen eveneens de praktische ondersteuning die zij nodig 

hebben bij de uitoefening van hun functie.  

 

De heer Dassen wijst op de belangrijke contacten tussen de ADIV en de diplomatieke wereld. 

Briefings van Belgische diplomaten op de ambassade over het land waar ze geaccrediteerd 

worden komen geregeld voor. Daarin wordt meegedeeld waar de betrokken diplomaten in het 

bijzonder op dienen te letten. De heer Dassen verwoord de rol van de militaire attachés als volgt:  

 

“De militaire attachés zijn de politieagenten van het diplomatieke en het geopolitieke 

verhaal. Bij de belangrijkste ambassades, of de ambassades die ook voor de regio's 

                                                 
213HOFFENAAR, J., en KAMPHUIS, P., ‘De diplomaat in uniform: de militaire attaché’ in Instrumenten van 

buitenlandse politiek: achtergronden en praktijk van de Nederlandse diplomatie, DE GRAAFF, B., en HELLEMA, 

D., (eds.) , Amsterdam, Boom, 2007, 53-60. 
214 DE VOS, L., en ROOMS, E., o.c., 150-154. 
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werken waar landsverdediging een belangrijk belang heeft, fungeren zij als officiële 

verbindingsofficieren.” 

 

De heer Clerix beweert dat de ADIV een door de defensie attachés een directe lijn vormt tussen 

het militaire inlichtingenwerk en de Belgische diplomatieke posten in het buitenland. Het gaat 

volgens hem slechts om een 10-20 tal mensen. Onze respondent bij de ADIV vertelde ons dat er 

momenteel 23 Belgische defensie attachés tewerkgesteld zijn op buitenlandse diplomatieke 

posten. 

 

Dat de contacten tussen de ADIV en de diplomatieke wereld niet steeds even gestructureerd 

verliepen als vandaag, werd ons geduid door professor Coolsaet.215 Vanuit zijn positie op het 

kabinet van Defensie en Buitenlandse zaken kon hij destijds vaststellen de rapportage tussen de 

militaire inlichtingendienst en de FOD buitenlandse Zaken niet steeds even vlot verliep, wat hem 

een grote pleitbezorger maakte van een versoepeling van de informatie uitwisseling.  Een 

gedegen informatie uitwisseling komt immers alle partijen ten goede en is een ‘win-win situatie’: 

de ADIV kan zijn informatie aftoetsen aan de diplomatieke rapportage, wat een ondersteuning 

aan de vorming van ‘intelligence’ biedt, en de diplomaten/ militaire attachés kunnen op basis van 

deze inlichtingen beter op de hoogte worden gebracht van de dreigingen/gevaren waarop ze 

dienen te letten. Historisch verliepen de interacties volgens hem niet zo goed, en waren 

systematische contacten tussen beide partijen voor de periode 1992-1994 geen regelmatige 

gebeurtenis. Men werkte los elkaar en professor Coolsaet gebruikt hiervoor de term ‘parallelle 

filières’. Hij verklaart dit vanuit een verschillende bedrijfscultuur die bij twee diensten heerste. 

Die verschillende bedrijfscultuur maakte samenwerking per definitie niet eenvoudig. Vandaag de 

dag is er nog steeds sprake van een diverse bedrijfscultuur, maar de informatie uitwisseling loopt 

nu meer gestructureerd dan toen. 

 

Uit ons interview met het Comité I werd eveneens de ‘win-win situatie’ -die ontstaat onder de 

conditie van optimale communicatie- bevestigd, maar niet zonder hierbij een noodzakelijke 

kanttekening bij te maken. Deze luidde als volgt:  

 

                                                 
215  Professor Coolsaet is bijzonder goed geplaatst als respondent omdat hij werkzaam was op het kabinet van 

Defensie eind jaren’80 en het kabinet van Buitenlandse Zaken begin jaren ‘90. 



 
 

91 
 

“Men dient steeds in het achterhoofd te houden dat er aan informatiedeling een gevaar 

inherent is: het gevaar is dat hoe meer mensen op de hoogte zijn van informatie, hoe 

groter het risico dat deze informatie terecht komt bij de verkeerde personen.” 

 

   §2.2 Clandestiene relaties 

 

Het bestaan van clandestiene relaties wordt formeel ontkend door de anonieme respondent bij de 

ADIV. Wij merken enkel op dat de structurele mogelijkheid tot clandestiene contacten tussen 

beide werelden gegeven de situationele context bestaat. Vooral de functie van de militaire attaché 

biedt de gelegenheid tot ‘clandestiene activiteiten’ oftewel spionage omdat zij niet zelden een 

beduidende vorm van HUMINT zijn. Zij hebben toegang tot de militaire officieren van hun 

gastland, kunnen inzichten verwerven in het militaire ‘establishment’ van een land, zoals de 

persoonlijkheden en de bevoegdheid van de leidende militaire officieren, evenals hun 

karakteristieke manier van denken en hun opvattingen over de militaire doctrine. Daarnaast 

worden de attachés uitgenodigd om militaire oefeningen bij te wonen en de nieuwe militaire 

uitrusting te keuren. Zij zijn bovendien in staat om te reizen in het ontvangende land en kennen 

de infrastructuur (i.e. vliegvelden, havens en andere belangrijke militaire en civiele installaties) 

van het land als geen ander.216  

 

3.2.2 Diplomatie als dekmantel voor inlichtingenwerk 

 

België, en vooral onze hoofdstad, kent een grote concentratie aan instellingen op wereldniveau: 

het NAVO-hoofdkwartier, de Europese Commissie, het Europees Parlement en tal van andere 

internationale instellingen. Het internationale belang van België kan afgeleid worden uit het groot 

aantal landen met een diplomatieke vertegenwoordiging in ons land. Het aantal diplomatieke 

missies in ons land is dan ook navenant. Zowat vijfduizend buitenlandse diplomaten zijn 

geaccrediteerd in België, en er heerst een concentratie aan invloedrijke informatie wat het land 

een belangrijk doelwit maakt voor inlichtingenwerk door buitenlandse geheime diensten.217  

In eerste instantie vormen alle personen die zich met materie zoals het buitenlands beleid 

bezighouden (waarbij we diplomaten voor ogen hebben) een potentieel doelwit in die zin dat 

                                                 
216 SHULSKY, A., en SCHMITT, G., o.c., 39-40. 
217 CLERIX, K., l.c., 21-42. 
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geheime diensten een panoplie aan mogelijkheden tegen hen aanwenden. Geheime diensten zijn 

er immers van overtuigd dat zowel het gebruik van HUMINT als TECHINT de beste manier is 

om informatie te genereren of af te toetsten. Hier gaan we niet dieper op in. 

In tweede instantie worden door de geheime diensten ‘covers’ gecreëerd waarmee zo 

onopvallend mogelijk dicht bij het doelwit kan worden geraakt. Diplomatie is een klassieke 

dekmantel voor inlichtingenwerk. Hieronder zal dieper op deze ‘bedrijvigheid’ worden ingegaan. 

 

§1. Diplomatie als dekmantel voor inlichtingenwerk op Belgisch grondgebied? 

 

In deze paragraaf pogen we een antwoord te geven op de vraag in welke mate diplomatie wordt 

gebruikt als dekmantel voor inlichtingenwerk op het Belgische grondgebied. We zullen het hier 

meer bepaald hebben over inlichtingenwerk dat gevoerd wordt door leden van buitenlandse 

inlichtingendiensten (onder de cover van diplomaat), aangezien we reeds eerder wezen op het feit 

dat de Belgische inlichtingen- en veiligheidsdiensten eerder defensief van aard zijn, en zich -

althans volgens hun vertegenwoordigde respondenten- niet inlaten met dergelijke spionage- 

acties. Een belangrijke vraag blijft bij ons echter of er überhaupt indicaties zijn voor het feit dat 

diplomatie ook door de Belgische inlichtingendiensten als dekmantel voor spionage wordt 

gebruikt. De kritische lezer dient zich onmiddellijk de reflectie te maken dat deze vraag nooit 

echter adequaat empirisch gestaafd kan worden in het kader van een masterproef. De thematiek 

werd omwille van de gevoeligheid dan ook uiterst voorzichtig behandeld, als onze respondenten, 

in hoofdzaak deze uit de officiële diensten, zich hierover wilden uitlaten. Via onze respondent 

werkzaam bij het Comité I werden we gewezen op een zeer belangrijke nuance:   

 

“Men mag diplomatie en spionage niet zo maar op een gelijke noemer plaatsen … 

maar het zou naïef zijn om te geloven dat onder de voltallige paraplu van diplomaten en 

personen die rond ambassades, vertegenwoordigingen, delegaties en allerlei 

satellietinstellingen hier in België gevestigd zijn, dat daar niet wat mensen bij zijn met 

minder eerbare bedoelingen hetzij om onze defensiepolitiek te gaan ontfutselen, hetzij om 

ons wetenschappelijk en economisch potentieel in het gedrang te brengen. Dat laatste is 

dan meer economische spionage en dergelijke meer. Maar dus die kans bestaat. Er is per 

definitie  sprake van ‘dark number’ omdat men zulke zaken niet aan de grote klok zal 
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hangen. Dus je kan ook nooit vragen wat is het percentage van zuiver diplomaten en wat 

is het percentage van mensen die minder clean zijn... Ik heb daar geen zicht op vanuit het 

Comité I, omdat wij geen rechtstreekse controle daarop uitoefenen. Maar het is evident 

dat niet alle landen onze vrienden zijn, maar in de inlichtingengemeenschap moet men 

altijd uitgaan van een basiswantrouwen zelfs met de bevriende landen, omwille van het 

feit dat de belangen die men nastreeft eerder nationaal van aard zijn.” 

 

Een vraag die we aan deze uitspraak kunnen koppelen betreft ‘waar de grens dan wel ligt tussen 

het verzamelen van informatie op een openlijke- en clandestiene manier’? Waar ligt met andere 

woorden deze ‘dunne lijn’? Onze respondent van Comité I wijst er op dat het verschil hem ligt in 

het feit dat die informatie al dan niet met volkomen legale middelen gebeurt. Volgens Comité I is 

het een kwestie van ‘fair-play’ tussen landen en diensten om de activiteiten van de gastdiplomaat 

correct te melden aan de nationale overheden, wat jammer genoeg niet steeds het geval is. Er 

wordt dus door de buitenlandse geheime diensten zonder twijfel gebruik gemaakt van diplomatie 

als dekmantel voor inlichtingen op Belgisch grondgebied. Doch men mag zeker niet 

veralgemenen dat alle diplomaten spionnen zijn. Die notie komt er pas als zij zichzelf schuldig 

maken aan illegale praktijken.  

 

§2. Waarom wordt diplomatie gebruikt als dekmantel? 

 

Vervolgens stelden we ons de vraag waarom diplomatie als dekmantel wordt gebruikt. Tijdens de 

interviews werd door de respondenten steevast als eerste argument aangehaald dat diplomaten 

genieten van een opmerkelijk statuut, dat hen een bijzondere bescherming biedt, met name ‘de 

diplomatieke onschendbaarheid’. Diplomatieke onschendbaarheid ofwel immuniteit is een bij het 

internationaal recht geregelde bescherming voor diplomaten tegen rechtsvervolging. De 

diplomaat kan dus niet strafrechtelijk vervolgd worden in de ontvangststaat, zelfs niet voor 

zwaarwichtige feiten als spionage. Deze bescherming heeft alles te maken met de bijzondere aard 

van de functie. De belangrijkste bedoeling is om functionarissen ervan te verzekeren dat zij hun 

taken zonder belemmeringen kunnen uitvoeren.218 In de verdragen van Wenen is 

onschendbaarheid van nature ‘functie gerelateerd’. Met andere woorden: de diplomatieke 

                                                 
218 BOSSUYT, M., en WOUTERS, J., Grondlijnen van internationaal recht, Antwerpen, Intersensia, 2005, 203-208. 
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onschendbaarheid is niet in het leven geroepen om diplomaten te bevoordelen, maar om ervoor te 

zorgen dat zij hun werk moeiteloos kunnen uitvoeren als vertegenwoordiger van een land of 

regering. Daarbij is inbegrepen dat zij onafhankelijk zijn ten opzichte van de autoriteiten van de 

(gast)staat. Deze regeling wordt begrijpelijker wanneer men beseft dat hiermee autoriteiten geen 

kans krijgen om diplomaten en/of hun gezinsleden onder druk te zetten.219 Dit alles betekent dat 

men diplomaten niet zomaar kan vervolgen, wanneer zij een strafrechtelijke inbreuk zouden 

begaan.  

 

Het tweede argument betreft het feit dat het statuut van diplomaat heel wat deuren opent en 

toegang verleent tot kringen waar beslissingen worden genomen. Hetgeen voor 

inlichtingendiensten uiteraard bijzonder attractief is. De heer Clerix wijst erop dat diplomaten 

beschikken over een gevarieerd netwerk.  

 

“Zij hebben contacten op alle niveaus: met politie, ministers, gezagsdragers, invloedrijke 

zakenmensen, enz.. Dus gezien hun functie komen zij met heel interessante 

informatiebronnen in contact. Het niet meer dan “logisch” dat diplomatie een ideale 

cover is voor inlichtingenwerk. Dat is altijd al zo geweest, een ideale dekmantel, maar het 

is zeker niet de enige. .Ook journalisten, lobbyisten en studenten vormen uitermate 

geschikte covers.” 

 

Het is trouwens de bottom-line van het boek van Clerix220, dat België een ideaal doelwit vormt  

voor spionage door buitenlandse inlichtingendiensten: internationale instellingen, R&D, 

terroristen en politiek activisten, en migrantengemeenschappen, ze zijn allemaal 

vertegenwoordigd in België, met Brussel al hoofdstad van Europa. Opmerkelijk is volgens de 

heer Clerix dat België niet enkel beschikt over een uitgebreid gamma aan doelwitten, maar tevens 

ook beschikt over de klassieke covers voor inlichtingenwerk. Volgens de heer Clerix zijn in 

België zo ongeveer 5 000 diplomaten en 60 000 man met een diplomatieke kaart of met 

diplomatiek statuut aanwezig. Deze kunnen natuurlijk niet allemaal “spionnen” zijn, dat gaf de 

heer Clerix duidelijk aan tijdens het interview, maar er is een punt dat steek houdt: “de 

                                                 
219 VAN DEN WYNGAERT, C., Strafrecht, strafprocesrecht en internationaal strafrecht, Antwerpen, Maklu, 2006, 

724-725. 
220 CLERIX, K., o.c., 349p.    
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gelegenheid maakt namelijk de dief” of in diens eigen woorden “de kat wordt bij de melk gezet in 

België”.  

 

“Als men één en ander logisch optelt: zowel de potentiële doelwitten als de aanwezigheid 

van ideale covers, dan kan men zich toch niet anders dan van de indruk ontdoen dat in 

België gebruik wordt gemaakt van het diplomatieke statuut met als doel inlichtingenwerk 

uit te voeren.”  

 

Het is volgens de heer Clerix enkel het topje van de ijsberg -met betrekking tot deze ‘clandestiene 

activiteiten’- dat publiekelijk bekend wordt (gemaakt). Over kwantiteiten kunnen we in deze 

masterproef bijgevolg geen uitspraak doen. Afgaande op wat gekend is in criminologisch 

onderzoek over de mate van voorkomen van gedrag dat tegen de gangbare regels indruist of het 

daglicht niet mag zien, mag inderdaad gesteld worden dat het fenomeen in realiteit vaker 

voorkomt dan de officiële persmeldingen laten uitschijnen.221 

 

De heer Clerix en de anonieme respondent bij het Comité I wezen ons er tijdens het interview wel 

op dat een veelgemaakte fout erin bestaat om diplomatie per definitie gelijk te stellen met een 

“cover voor inlichtingenwerk”. Respondent Clerix vermeldt tevens dat er nog tal van andere 

‘dekmantelfuncties’ bestaan van waaruit aan inlichtingenwerk kan worden gedaan.  Bijvoorbeeld 

de  journalistiek. De job van een inlichtingenofficier die clandestiene informatie verzamelt en die 

van een journalist lijken immers heel sterk op elkaar. Wat journalisten doen,  is zich specialiseren 

rond een bepaald thema, een netwerk van belangrijke personen daar rond opbouwen, contacten 

leggen met deze mensen, proberen hun vertrouwen te winnen, informatie uit hen te sleuren, en de 

vertrouwensrelatie onderhouden. 

Het verschil tussen een journalist en een inlichtingenofficier die onder journalistieke dekmantel 

werkt duidt hij als volgt: 

 

“Het cruciale verschil ligt hem het feit dat de informatie die ik als journalist inwin en 

verwerk, net zoals een undercover agent die ook verwerkt, dat ik die wel naar een groot 

                                                 
221 Het is opvallend dat niemand zich echt concreet kan of wil uitspreken met betrekking tot deze materie. Het grijze 

getal of de ‘dark number’ blijkt hier bijgevolg moeilijk in te schatten. Vooral professor Matthijs (VUB) wijt dit aan 

het gebrek aan het bestaan van een echte inlichtingencultuur in België. Noch de politiek, noch de wetenschap, en 

slechts in mindere mate de journalistiek zijn echt geïnteresseerd in het topic.  
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publiek verspreid, en dat deze laatste aan inlichtingenwerk doet en de informatie dus 

maar bij een heel klein groepje terecht komt. Maar de modus operandi lijken heel fel op 

elkaar. Ik denk dan ook dat zulke agenten goede journalisten zouden zijn en vice versa. Je 

mag bovendien ook niet vergeten, aan journalisten wordt 'off the record', wanneer de 

camera, of tape afstaat, heel wat gezegd. En dat soort informatie wordt niet gepubliceerd, 

maar een inlichtingendienst kan hier wel heel wat mee doen..” 

  

§3. Maatregelen in de strijd tegen het gebruik van diplomatie als dekmantel voor 

inlichtingenwerk 

 

De strijd tegen spionage vormt een belangrijk aandachtspunt voor onze Belgische inlichtingen- 

en veiligheidsdiensten. Spionage wordt gedefinieerd in art. 8 van de organieke wet van 1998 en 

omvat “het opzoeken of verstrekken van inlichtingen die voor het publiek niet toegankelijk zijn 

en het onderhouden van geheime verstandhoudingen die deze handelingen kunnen voorbereiden 

of vergemakkelijken”. Opmerkelijk is dat beide diensten zelf niet ‘actief’ optreden tegen 

spionageactiviteiten. Ze volgen enkel op en rapporteren. In de strijd tegen het gebruik van 

diplomatie als dekmantel voor inlichtingenwerk is er een steeds terugkerende set van maatregelen 

te vinden. Deze werden aangehaald zowel door het Comité I, de ADIV, de VSE, als de heer 

Clerix.  

 

§3.1 PNG 

 

De ‘PNG-maatregel’ (waarbij PNG staat voor Persona Non Grata) is een officiële term in de 

diplomatieke wereld die een verbod inhoudt tegen een persoon met betrekking tot het (verdere) 

verkrijgen van de toegang tot een land. Dit is de meest ernstige vorm van censuur die men tegen 

een diplomaat kan gebruiken.222 Artikel 9 van het Verdrag van Wenen inzake het diplomatieke 

verkeer zegt zelfs dat de ontvangende staat geen bijkomende uitleg dient te verschaffen over het 

hoe en waarom. De diplomaten kunnen via de PNG-verklaring gewoon het land worden uitgezet. 

Normaal gezien genieten diplomaten de diplomatieke onschendbaarheid223, waardoor zij niet 

kunnen gearresteerd en vervolgd worden. Dit geldt echter niet voor een PNG-verklaring. Hoewel 

                                                 
222 CLERIX, K., o.c., 63-65.  
223 Art 41en 42, Verdrag van Wenen van 1961 inzake het Diplomatiek Verkeer, B.S., 6 juni 1968. 
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deze praktijk gedurende de Koude Oorlog frequent werd toegepast in België, gebeurt dit de 

laatste jaren nog nauwelijks. De heer Clerix lichtte ons toe waarom:  

 

“In de Koude Oorlog gebeurde dat wel. Toen waren er heel wat Russen die PNG werden 

verklaard. Waarom gebeurt dat nu niet meer? Tja, je zit nu natuurlijk in een heel andere 

geopolitieke situatie, en we kunnen niet even zomaar Rusland voor het hoofd stoten door 

twee mensen weg te sturen. Dat is vorig jaar trouwens wel gebeurd. Herinner u dat de 

NAVO vorig jaar de accreditatie heeft ingetrokken van twee mensen, enfin dat was geen 

PNG-verklaring, maar kwam feitelijk op hetzelfde neer. Dat leidt voortdurend tot 

diplomatieke incidenten als je dat zou doen. De heer Alain Winants, huidig 

Administrateur-Generaal van de VSE heeft in een recente lezing ook verteld waarom dat 

niet meer gebeurt: omdat dat diplomatiek uiterst gevoelig ligt. Het is interessant als je een 

beetje googled over de relatie tussen de UK en Rusland, daar werd dat voortdurend 

gedaan de voorbije jaren. Rusland zette mensen buiten van een of andere Britse 

organisatie, daarop zette UK weer een aantal Russen buiten, enz…Dat was een 

voortdurend heen en weer ‘kat- en muisspel’ van mensen het land uit te zetten. Dus 

daarom gebeurt dat niet in België. Dat ligt diplomatiek gevoelig, men stoot een ander 

land voor het hoofd. Het gebeurd naar mijn aanvoelen slechts heel uitzonderlijk.”  

 

Omwille van het feit dat ons kleine landje in deze geglobaliseerde wereld economische en 

geopolitieke afwegingen dient te maken beseft ze maar al te goed dat een PNG-verklaring van 

buitenlandse diplomaten ernstige gevolgen met zich mee kan brengen. We moeten echter 

opmerken dat een mildere variant van de PNG-maatregel in België wel op regelmatige basis 

wordt toegepast. De publieke blamage van uitwijzing wordt de diplomaten bespaard door hen op 

een indirecte manier te laten verstaan dat het tijd is om hun overplaatsing naar een andere post 

aan te vragen. De FOD Buitenlandse Zaken licht de verantwoordelijke ‘chef de poste’ in, waarna 

de -op clandestiene activiteiten betrapte- diplomaten meestal door hun oversten zelf worden 

teruggeroepen. Dit wordt een ‘gentlemen’s agreement’ genoemd. Dassen heeft het in zijn artikel 

dan weer over ‘diplomacy by expulsion’
224. Uit het jaarverslag van de VSE  blijkt dat in 2008 de 

dienst nog om de terugroeping van drie inlichtingenofficieren verzocht, die onder diplomatieke 

dekking bij de Marokkaanse ambassade in België werkten, en dit omwille van clandestiene 

                                                 
224 DASSEN, K., ‘Diplomatie en inlichtingendiensten: water en vuur of bondgenoten’ in Geheime diensten in België, 

de Verenigde Staten en over de wereld, MATTHIJS, H., (ed.), Brugge, die Keure, 2006, 83. 
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inlichtingenactiviteiten die ze in België verrichtten.225 We laten hier opnieuw een expert ter zake 

aan het woord. De heer Clerix verwoordde het als volgt:  

 

“Nu ook vorig jaar heeft Alain Winants via Buitenlandse Zaken aan zijn Marrokaanse 

collega gevraagd om een aantal 'medewerkers, dus mensen van de Marokkaanse 

buitenlandse geheime dienst terug te roepen uit België. Dat was geen PNG in de strikte 

zin van het woord, maar eerder een verzoek tot vrijwillige terugtrekking. Een PNG-

verklaring ligt zeer gevoelig, zeker tussen ‘bevriende landen’, en België en Marokko zijn 

bevriende landen. Het voorval werd dus niet bepaald op veel gejuich onthaald in 

Marrakesh.”  

 

Samengevat verzacht de vrijwillige terugtrekking van leden van buitenlandse geheime diensten, 

die opereren onder het diplomatieke statuut, de blamage die het gevolg is van de toepassing van 

de PNG-maatregel. Men zou kunnen zeggen dat het om een ‘vergulde pil’ gaat.  

 

§3.2 Screening 

 

Eerder hebben we opgemerkt dat de screening van personen tot de centrale taak behoort van de 

inlichtingen- en veiligheidsdiensten. “Als bepaalde personen verdacht worden bevonden zullen 

zij aan een grondige controle worden onderworpen”, aldus een woordvoerder van de VSE. “Het 

kan zijn dat er sprake is van loos alarm, maar het kan eveneens voorkomen dat een screening 

leidt tot een expulsie.” Men zou kunnen verwachten dat Buitenlandse Zaken de achtergrond laat 

screenen van alle nieuwe diplomaten die in België toekomen, om op die manier een zicht te 

krijgen op de spionnen die onder een diplomatieke cover opereren. Uit de interviews bleek dat dit 

allesbehalve een realiteit is. Enkel nieuwe ambassadeurs moeten een goedkeuringsprocedure 

doorlopen en hun geloofsbrief voorleggen. Hun naam en cv worden doorgespeeld voor ze naar 

België komen zodat de VSE kan nagaan of ze gekend staan als spion door het voeren van eigen 

onderzoek, maar ook door de buitenlandse zusterdiensten te contacteren of de diplomaten bij hen 

bekend zijn. 

 

 

 

                                                 
225 Veiligheid van de Staat, Jaarverslag 2008, Brussel, 38. 



 
 

99 
 

    §3.3 Veiligheidsmachtiging intrekken 

 

Het intrekken van de veiligheidsmachtiging is eveneens een manier om het gebruik van 

diplomatie als dekmantel voor inlichtingenwerk tegen te gaan. De veiligheidsmachtiging zorgt 

immers voor de toegang tot bijzondere informatie, i.e. informatie met een vertrouwelijk, geheim 

of zeer geheim karakter. Het intrekken van een dergelijke machtiging leidt ertoe dat een bepaald 

persoon, die verdacht wordt van misbruik zijn diplomatiek ambt geen toegang meer krijgt tot 

deze informatie.   

 

§4. Moeilijkheden in de strijd tegen diplomatie als dekmantel voor 

inlichtingenwerk. 

 

Hoewel men in België over een aantal mogelijkheden beschikt om het gebruik van diplomatie als 

dekmantel voor inlichtingenwerk tegen te gaan, blijkt in de praktijk een en ander niet steeds van 

een leien dakje te lopen. Uit onze interviews kwamen een aantal knelpunten naar voor die de 

toepassing van voorgenoemde maatregelen bemoeilijken of verhinderen. Deze knelpunten 

worden hieronder belicht. 

 

    §4.1 Diplomatieke onschendbaarheid 

 

De diplomatieke onschendbaarheid, zoals hierboven reeds uiteengezet, is een bijzonder statuut 

dat diplomaten toekomt. Deze diplomatieke immuniteit ontziet diplomaten van vervolging en 

aanhouding. Men kan deze maatregel niet zo maar op grond van lichte verdachtmakingen 

toepassen. Een woordvoerder van Comité I wees er ons op dat de bestaansredenen van de 

diplomatieke onschendbaarheid maar zijdelings te maken met het fenomeen “spionage”. De 

woordvoerder in kwestie is er trouwens niet van overtuigd dat de hoofdbrok van spionage 

uitgeoefend wordt door diplomaten. Hierbij vertrekt de persoon vanuit de redenering dat het een 

meer dan een behoorlijke blamage is (onder meer voor het zendende land) als een diplomaat 

betrapt wordt op dergelijke clandestiene activiteiten. Niettemin erkent de woordvoerder van 

Comité I dat de diplomatieke onschendbaarheid voor potentiële diplomaten met verborgen 
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bedoelingen, zij het op een beperkte manier, bijdraagt tot het ongestoord kunnen ontplooien en 

uitvoeren van dergelijke activiteiten. 

Wij menen daarbij ook nog te ontwaren dat een land het zich niet kan permitteren ten onrechte 

iemand uit de diplomatieke onschendbaarheid te zetten. De gevolgen voor de diplomatieke 

relaties, maar ook voor de economische- en sociale omgang met het land in kwestie zijn niet te 

voorzien. 

 

§4.2 Beperkte bevoegdheden controle op buitenlandse 

inlichtingendiensten 

 

De woordvoerder van Comité I legt ons uit dat het Comité I enkel bevoegd is voor de Belgische 

diensten. Er zijn al discussies geweest over de mate waarin het Comité ook zijn blik zou moeten 

laten vallen op activiteiten van buitenlandse inlichtingendiensten op het Belgische grondgebied, 

of op de private inlichtingendiensten in België, maar de huidige wetgeving laat dat nagenoeg niet 

toe. Ook onderstreepte de woordvoerder de noodzaak om de problematiek van spionage door 

buitenlandse inlichtingendiensten aan te pakken. Dat de controle op de activiteiten van 

buitenlandse inlichtingendiensten op Belgisch grondgebied ‘as such’ niet is opgenomen als 

wettelijke taak voor de Staatsveiligheid of de ADIV ziet hij als een groot wettelijk hiaat.  

 

“Het Comité I is van oordeel dat deze bevoegdheid expliciet in de wet zou moeten worden 

ingeschreven. De Belgische inlichtingendiensten zijn immers het best geplaatst om de activiteiten 

van zusterdiensten te herkennen en te beoordelen. We hebben dit probleem reeds aangekaart in 

ons Activiteitenverslag van 2006 en herhalen jaarlijks dat de controle op de activiteiten van 

buitenlandse inlichtingendiensten in België één van de basisopdrachten van de VSE eb ADIV 

moet worden. Tot op heden zonder veel resultaat..”  

 

Het Comité I stipt aan dat men expliciet zou kunnen inschrijven in de wet dat de VSE en de 

ADIV zich moeten bezig houden met buitenlandse geheime diensten in België. De 

totstandkoming van de BIM- wetgeving vormde het moment bij uitstek waarop men dat had 

kunnen doen. De wetgever heeft uiteindelijk beslist om dit niet te doen. Daarom is de controle op 

buitenlandse inlichtingendiensten vandaag nog steeds beperkt te noemen.  
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    §4.3 Systematische screening 

 

De systematische screening mag in theorie dan wel een ideaal middel zijn tegen het gebruik van 

een diplomatieke dekmantel, in de praktijk verloopt deze maatregel echter niet altijd even vlot. 

Vanuit verschillende hoek, zowel de woordvoerder van het Comité I, de VSE, de heer Clerix, als  

professor Matthijs (VUB) werd ons daarop gewezen. De geringe getalssterkte van de Belgische 

inlichtingen- en veiligheidsdiensten ligt daar voornamelijk aan de basis van. We mogen, aldus 

respondent Clerix, niet vergeten dat de VSE een veelheid aan taken heeft, waardoor de 

systematische screening van elke diplomaat op Belgische bodem een niet-realistisch plaatje is.  

 

  §5 BIM-wetgeving 

 

Een recent middel dat opgevoerd kan worden in de strijd tegen het gebruik van diplomatie als 

dekmantel voor inlichtingenwerk is de BIM- wetgeving, die de bijzondere inlichtingenmethodes 

van een wettelijke basis voorziet. Deze wetgeving zou vanaf augustus 2010 in werking treden. 

 

De BIM- wetgeving226 regelt wettelijk de grenzen waarbinnen de opdrachten van de inlichtingen- 

en veiligheidsdiensten vallen, inclusief de veiligheidsonderzoeken. In dit kader mogen 

inlichtingendiensten gegevens verzamelen die verregaande ingrepen met zich meebrengen in het 

kader van de persoonlijke levenssfeer (o.a. telefoontap en afluisterapperatuur plaatsen, e-mails 

onderscheppen, post openen, edm). De BIM- wetgeving bepaalt onder welke condities deze 

ingrepen mogelijk zijn. Inlichtingendiensten gebruiken gewone, uitzonderlijke, en bijzondere 

inlichtingenmethoden en het is ten aanzien van deze laatste dat de wet een kader oplegt. Het moet 

gaan om een dreiging, deze moet ernstig zijn, en er moet worden rekening gehouden met de 

beginselen van subsidiariteit.227 

 

                                                 
226 Wet van 4 februari 2010 betreffende de methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten, B.S., 6 februari 2010. 
227 VANDENBERGHE, H., ‘De BIM-wet. Over de nieuwe bijzondere inlichtingenmethodes’ in Geheime diensten : 

tomorrow never dies, MATTHIJS, H., (ed.), Brugge, Die Keure, 2008, 1-13. 
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Verschillende geïnterviewden (o.a. de heer Clerix en de respondent van Comité I) zijn ervan 

overtuigd dat de BIM-wetgeving hierbij zeker een goede evolutie is in de strijd tegen ‘diplomaat- 

spionnen’. Anderen, waaronder de heer Dassen verwachten niet zo veel van de invloed die de 

BIM- wetgeving in de praktijk kan uitoefenen. Eén van de argumenten tegen heeft volgens hem 

te maken met het reeds hierboven aangehaalde feit dat de controle op de buitenlandse 

inlichtingen- en veiligheidsdiensten beperkt is. Aangezien de BIM-wet nog maar pas van kracht 

is gegaan, menen we dat het nog te vroeg is voor een wetenschappelijke evaluatie van de praktijk. 

Zowel de heer Clerix als de respondent bij de VSE maakten de opmerking dat de dienst een pak 

extra werkingsmiddelen ter beschikking zal moeten krijgen om de bijzondere 

inlichtingenmethodes daadwerkelijk op een gedegen manier te kunnen toepassen.  

De toekomst zal moeten uitwijzen hoeveel gevallen van misbruik met de BIM-wet opgespoord 

kunnen worden en in welke mate.  

 

3.3 Besluit 

 

Dit empirische luik trachtte zicht te krijgen op de contacten tussen inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten en de diplomatieke wereld. Er zijn vele contacten, in hoofdzaak openlijke 

contacten en de redenen daarvoor werden in een limitatieve lijst opgesomd. We hebben te maken 

met twee werelden die beiden de belangen van België dienen, elk op hun manier en beide 

werelden kenmerken zich door een sterke mate van geslotenheid. Het werd duidelijk dat precies 

omwille van de specificiteit die de aard van de diplomatieke missie kenmerkt,  diplomatie een 

ideale dekmantel vormt voor inlichtingenwerk. België beschikt echter enkel over defensieve 

inlichtingen- en veiligheidsdiensten die niet actief zijn in het buitenland. De ADIV, die onder 

meer instaat voor het beheer en de ondersteuning aan de defensieattachés, beklemtoont dat zij 

zich niet met ‘spionageactiviteiten’ bezig houden, al zou de mogelijkheid in theorie op zijn minst 

bestaan: de gelegenheid is er omdat personeelsleden van de ADIV in het buitenland opereren.  

 

Het gebruik van  diplomatieke kanalen voor inlichtingenwerk is dus in hoofdzaak terug te 

brengen tot buitenlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten in België. De geïnterviewden 

bleken een realistische houding aan te nemen. Ze zijn niet blind voor het gebeuren, en erkennen 

dat buitenlandse geheime diensten ook in België actief kunnen zijn. Daar werden verschillende 
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situationele argumenten voor aangebracht die in hoofdzaak terug kunnen gebracht worden op de 

opportuniteiten van een land als België, waar Brussel, als Europese hoofdstad toch een cruciale 

rol in speelt. Er dient bijgevolg voorzien te worden in controle op de activiteiten van buitenlandse 

geheime diensten op het Belgische grondgebied, wat momenteel het geval niet is, en ervoor zorgt 

dat deze diensten ‘quasi’ vrij spel hebben.  

De controle op het clandestiene gebruik van de diplomatieke dekmantel is reëel, er zijn 

maatregelen. Onze respondenten wezen vooral op het bestaan van de PNG, de screening en de 

intrekking van de veiligheidsmachtiging. Er werd ons echter ook meegedeeld dat de middelen 

waarover de Belgische inlichtingen- en veiligheidsdiensten beschikken te beperkt zijn om hun 

werkzaamheden inzake de bestrijding van het gebruik van diplomatie als dekmantel voor 

inlichtingenwerk systematisch te kunnen uitvoeren.  

 

Recentelijk nog lekte een rapport van Comité I naar de media, waarbij de Belgische 

staatsveiligheid verweten werd niet naar behoren te functioneren.228 Dit is een debat waar wij ons 

niet in wensen te mengen, doch via ons empirisch luik hebben wij kunnen vaststellen dat de 

getalsterkte en middelen waarover de Belgische inlichtingen- en veiligheidsdiensten beschikken 

een pijnpunt vormen met betrekking tot de efficiënte werking van de diensten. Zowel de 

respondent bij de VSE als die bij de ADIV erkenden dit als een belemmering op het -naar 

behoren- kunnen uitvoeren van hun taken. 

 

Recentelijk heeft de wetgever de BIM- wetgeving gerealiseerd. Deze is pas van kracht geworden, 

en onze respondenten lieten zich in hoofdzaak positief uit over de mogelijkheden die de wet 

biedt. Het is zo dat de BIM-wetgeving de inlichtingen- en veiligheidsdiensten meer 

mogelijkheden zal geven in de strijd tegen spionage. De Belgische diensten worden hierdoor 

eindelijk op hetzelfde niveau gebracht als de buitenlandse inlichtingendiensten. Vroeger moest 

soms met lede ogen worden toegekeken wanneer bepaalde vreemde inlichtingendiensten 

activiteiten ontplooiden op ons territorium, omdat zij dit konden doen met middelen waarover de 

Belgische diensten ‘wettelijk’ niet beschikten. Toch wezen enkelen van hen op het beperkte 

                                                 
228 X. (11/08/2010) ‘Staatsveiligheid wordt slecht gemanaged’ [WWW]. De Redactie: 

http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/1.842445  [14/08/2010]   
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karakter ervan. De verdere toekomst zal moeten uitwijzen welk potentieel de BIM- wet heeft bij 

het opsporen van diplomaat- spionnen. 
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DEEL IV: ALGEMENE CONCLUSIE EN REFLECTIES 

NAAR DE TOEKOMST  
 

4. 1 Algemeen besluit 

 

Met het algemeen besluit eindigt een boeiend verkennend onderzoek naar de relatie tussen 

inlichtingen- en veiligheidsdiensten en de diplomatieke wereld. Zoals zo vaak het geval is, is een 

onderzoek nooit af. De bevindingen uit deze studie leiden tot het formuleren van nieuwe vragen 

en tot het openen van alternatieve denkpistes. Onderzoek blijkt inderdaad een cyclisch gebeuren 

te zijn. 

 

Hieronder worden de bij aanvang gestelde onderzoeksvragen nog eens op een rij gezet,  het 

antwoord summier samengevat en van bedenkingen voorzien. Daarna reflecteren we over de 

relatie tussen inlichtingen- en veiligheidsdiensten en de diplomatieke wereld vanuit een Europees 

perspectief en waarbij we aanbevelingen doen voor verder onderzoek in de toekomst. De centrale 

onderzoeksvragen verdeelden we onder in diverse deelvragen. We geven elke deelvraag weer, 

alsook een samengevat antwoord op de vraag, gebaseerd op de bevindingen uit deze masterproef, 

i.e. de literatuur en gerealiseerde interviews. 

 

De eerste centrale onderzoeksvraag luidde: “Hoe verhouden inlichtingen- en veiligheidsdiensten 

en de diplomatieke wereld zich ten aanzien van elkaar op het Belgische grondgebied?” Hierbij 

luidde de eerste deelvraag: “Wat kan men in de (inter)nationale vakliteratuur terugvinden over 

de relatie tussen beide?” 

De internationale vakliteratuur is dik gezaaid wanneer het over het onderwerp “inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten” gaat of wanneer het onderwerp “buitenlandse politiek of diplomatie” gaat. 

Aan boeken die over deze afzonderlijke onderwerpen gaan heerst er geen gebrek, maar boeken, 

verzamelwerken of artikelen die beide thema’s verenigen zijn wel erg dun gezaaid. In de 

Belgische context kom je maar enkele experts tegen die over dit onderwerp gepubliceerd hebben 

en dit zijn nagenoeg geen criminologen. De heer Dassen, Kristof Clerix en in Nederland Bob De 

Graaff behoren tot de weinigen die publicaties produceerden over de relatief onbesproken relatie 

tussen beide diensten. In deze -in kwantitatieve aantallen zeer bescheiden- bijdragen wordt wel 
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degelijk  gewezen op de sterke gelijkheid tussen beide werelden: beiden dienen de belangen van 

een land in het buitenland. Informatie is daarbij cruciaal. Er bleek nog een andere sterke 

gelijkenis te zijn tussen beide actoren: zowel de inlichtingen- als de diplomatieke wereld worden 

gekenmerkt door een hoge mate van discretie en protocol. Beide zijn met andere woorden zeer 

confidentiële werelden. Naast deze gelijkenis, is er ook wel degelijk een groot verschil: beide 

werelden opereren op verschillende manieren. Waar zit het verschil? Diplomaten gebruiken de 

spreekwoordelijke ‘voordeur’ en inlichtingen- en veiligheidsdiensten gebruiken de 

‘achterdeuren’ om informatie in te winnen in het belang van een land.  Diplomaten moeten 

namelijk openlijk te werk gaan, terwijl inlichtingen- en veiligheidsdiensten overwegend meer de 

gesloten en ‘heimelijke’ paden bewandelen. 

 

De geslotenheid over de werking van inlichtingen- en veiligheidsdiensten maakt dit onderwerp 

enorm aantrekkelijk als fictie- onderwerp, getuige hiervan zijn de vele boeken die over dit 

onderwerp zijn geschreven. De hardnekkige geslotenheid in dit ‘inlichtingencomplex’229 maakte 

deze studie allerminst eenvoudig en op sommige momenten zelfs een bijzonder moeilijke opgave. 

Dit werd onmiddellijk duidelijk vanaf het moment van ‘het zoeken naar geschikte respondenten 

die ons te woord wilden staan’ en werd tijdens de interviews sterk bevestigd: de geïnterviewden 

uit de wereld van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en de diplomaten verzochten veelal 

anoniem geciteerd te worden. 

 

De tweede deelvraag luidde: “Op welke vlakken is er sprake van openlijke  en clandestiene 

interactie tussen de FOD Buitenlandse Zaken en de Belgische inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten?”  

De interacties tussen de FOD Buitenlandse Zaken en de Belgische inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten zijn enkel openlijk. Formeel worden clandestiene interacties volledig ontkend 

door de vertegenwoordigers van de VSE en ADIV, alsook door de diplomatieke responenten. De 

VSE opereert enkel in eigen land en houdt er bijna geen andere contacten met de Belgische 

diplomatieke wereld op na dan contacten in functie van het bijbrengen van ‘spionage awareness’ 

in de opleiding tot diplomaat en op diplomatieke dagen. Daarenboven krijgt de dienst telkens een 

duplicaat van de rapporten die Belgische diplomaten op buitenlandse missie naar de FOD 

                                                 
229 Vrij en met een knipoog naar het politiecomplex van Bob Hoogenboom. 
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Buitenlandse Zaken stuurt. Deze rapporten worden met aandacht gelezen en worden gebruikt om 

informatie af te toetsen. De ADIV heeft evenmin clandestiene contacten met de diplomatieke 

wereld maar het werd in deze studie wel duidelijk dat de structurele mogelijkheid tot clandestiene 

activiteiten voor deze dienst wel groter is, gegeven de verwevenheid tussen beide diensten (i.e. de 

militaire attachés). Onze respondenten toonden zich echter niet naïef. Het is niet omdat volgens 

hen de Belgische inlichtingen- en veiligheidsdiensten zich niet met clandestiene contacten met de 

diplomatieke wereld bezighouden, dat andere (buitenlandse) inlichtingen- en veiligheidsdiensten 

dat niet zouden doen op Belgisch grondgebied.  

 

De derde deelvraag luidde: “Wordt diplomatie frequent gebruikt als dekmantel voor 

inlichtingenwerk?” 

Deze studie leert ons dat de diplomatieke cover wel degelijk gebruikt wordt door buitenlandse 

inlichtingendiensten in België. Hoewel het empirische onderzoek hieromtrent geen ‘harde’ 

bewijzen levert, nemen onze respondenten een realistische visie aan en gaan ervan uit dat het ook 

in België gebeurt. Dit betreft met andere woorden geen ‘ver van mijn bed show’. Natuurlijk dient 

één en ander gerelativeerd te worden. België is een kleine mogendheid en geen politiek 

grootgewicht. Deze studie had een verkenning van de Belgische situatie tot doel. Wanneer we 

een blik vooruit zouden werpen en ons de vraag stellen wat op de agenda van toekomstig 

onderzoek met betrekking tot dit onderzoeksthema zou moeten komen, dan is de studie van de 

frequentie van voorkomen wel één van de topics die aandacht verdienen. De ‘dark number’ is een 

gekend fenomeen in criminologisch onderzoek en geldt zeker voor de verwevenheid tussen 

inlichtingen- en veiligheidsdiensten en de diplomatieke wereld. Logisch nadenken doet ons 

beseffen dat er een verwevenheid ofwel ‘grijze zone’ tussen beide werelden bestaat. De vraag 

blijf echter hoe groot deze grijze zone is? Toekomstig onderzoek zou het fenomeen op Europees 

niveau kunnen trachten in kaart te brengen, waarbij men aandacht heeft voor de relatie tussen 

inlichtingen- en veiligheidsdiensten en de diplomatieke wereld op multilateraal niveau. In deze 

scriptie beoogden wij enkel deze relatie te verkennen in België in een bilateraal kader.  

 

De vierde deelvraag luidde: “Waarom wordt diplomatie frequent gebruikt als dekmantel voor 

inlichtingenwerk?” 



 
 

108 
 

Het diplomatieke statuut waarover diplomaten beschikken brengt een aantal voordelen met zich 

mee. Men komt als geen ander in contact met gevoelige informatie, en beschikt over 

‘diplomatieke immuniteiten’ die een strafrechtelijke veroordeling in het gastland onmogelijk 

maken. Tijdens het interview werd wel duidelijk dat men zich niet blind mag staren op de 

diplomatieke status. Met name vooral door de heer Clerix werd heel duidelijk beargumenteerd 

dat ook andere functies, waaronder het journalistieke beroep, bijzonder in trek zijn om als 

dekmantel voor inlichtingenwerk te functioneren.  

 

De vijfde deelvraag luidde: “Wat zijn de mogelijke gevolgen van deze praktijk?” 

De gevolgen van een te sterke vermenging van beide werelden liggen vooral in de impact op het 

vertrouwen in beide instellingen. Dit is nefast voor de continuering van evenwichtige 

verhoudingen tussen staten. Evenwichtige verhoudingen zijn een voedingsbodem voor 

democratische ontplooiingen op economisch en sociaal-cultureel vlak.  

 

De zesde deelvraag luidde: “Welke maatregelen worden genomen ten aanzien van het 

clandestiene gebruik van diplomatie als dekmantel voor inlichtingenwerk?” 

De maatregelen die worden genomen zijn de screening van diplomaten, de PNG-maatregel, het 

intrekken van een veiligheidsmachtiging en de opheffing van de diplomatieke onschendbaarheid. 

 

De zevende deelvraag luidde: “Wat zijn de voornaamste moeilijkheden in de strijd tegen het 

gebruik van diplomatie als cover voor inlichtingenwerk?” 

We hebben in deze masterproef gewezen op enkele belangrijke hinderpalen die de strijd tegen het 

gebruik van diplomatie als cover voor inlichtingenwerk bemoeilijken. Vooreerst is er de status 

van diplomatieke onschendbaarheid: het opheffen daarvan is een bijzonder verregaande 

maatregel die ernstige gevolgen kan hebben indien ze ten onrechte wordt opgeheven. Zelfs bij 

terechte opheffing van het statuut van diplomatieke onschendbaarheid. Ook een PNG-verklaring, 

heeft consequenties voor de relaties tussen landen. Aan buitenlandse voorbeelden is er geen 

gebrek. De verhoudingen tussen Groot-Brittanië en Rusland zijn hier een mooi voorbeeld van. Bij 

de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (zowel VSE als ADIV) wordt gewezen op een te kleine 

getalssterkte en een gebrek aan voldoende middelen die nodig zijn om hun opdrachten ten volle 
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te kunnen realiseren. Een systematische screening van alle diplomaten op Belgisch grondgebied, 

en dat zijn er nogal wat – zo is gebleken uit deze studie - ,  is daarom niet haalbaar.  

 

De achtste deelvraag luidde: “Is er controle op activiteiten van buitenlandse inlichtingendiensten 

op het Belgische grondgebied, en wiens taak is dit?” 

Als er buitenlandse inlichtingendiensten actief zouden zijn op Belgisch grondgebied en hiervoor 

de diplomatieke status misbruiken in het kader van spionage, dan zou het de taak van de 

Belgische inlichtingen- en veiligheidsdiensten moeten zijn om hiertegen op te treden. Ondanks 

het feit dat het Comité I dit reeds jaar na jaar aanbeveelt in zijn Activiteitenverslagen, moeten we 

vandaag de dag nog steeds vaststellen dat de controle op de activiteiten die de buitenlandse 

inlichtingen- en veiligheidsdiensten op het Belgische grondgebied ontplooien, niet opgenomen 

zijn als wettelijke taak van de VSE en ADIV. 

 

De negende deelvraag luidde: “Kan de recentelijk goedgekeurde BIM-wetgeving van betekenis 

zijn bij het bestrijden van diplomaat-spionnen?”  

De BIM-wetgeving zet de wettelijke bakens uit waarbinnen Belgische inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten zich mogen manoeuvreren. Om diplomaat-spionnen te kunnen bestrijden 

dienen ingrijpende maatregelen mogelijk zijn, zoals bvb de telefoontap en het nagaan van 

bankrekeningen. Evenwel dient er een omstandige motivatie te bestaan vooraleer men kan 

overgaan tot het nemen van dergelijke maatregelen. Er moet immers een ernstig vermoeden 

bestaan van een dreiging die de democratische rechtsorde kan schaden. Het is belangrijk dat de 

begrippen een strikte afbakening kennen, die misbruik onmogelijk maakt. De experts die wij 

hebben geïnterviewd zijn niet unaniem overtuigd dat de BIM-wetgeving het beduidende verschil 

zal maken bij de bestrijding van diplomaat-spionnen. De BIM-wetgeving is nog maar recentelijk 

van kracht gegaan en de toekomst zal moeten uitwijzen welke rol ze kan spelen in het bestrijden 

van dergelijke spionagepraktijken. Duidelijk werd gesteld dat een gedegen uitvoering van de 

BIM-wetgeving meer mankracht en middelen zou vragen van de inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten. We wensen eveneens te bemerken dat het wetenschappelijk evalueren van 

dergelijke wetgeving geen sinecure is. Desalniettemin is het belangrijk dat de evaluatie gemaakt 

wordt, en dat daarbij zowel kwalitatieve als kwantitatieve elementen in rekening worden gebracht 

en de discussie mee inhoud geven.  
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De tweede grote centrale onderzoeksvraag luidde: “Hoe kunnen deze verhoudingen tussen 

inlichtingen- en veiligheidsdiensten en de diplomatieke wereld vanuit historische en hedendaagse 

ontwikkelingen verklaard worden?” 

 

We deelden deze tweede overkoepelende vraag in twee deelvragen:  

De eerste deelvraag luidde: “Wat is het historisch kader waarin deze diensten zich ontwikkeld 

hebben?” 

Historisch bleken beide functies, dat van een inlichtingenofficier enerzijds en van een diplomaat 

anderzijds, verenigd te zijn in één en dezelfde persoon. Hierin werd pas verandering in gebracht 

met het verdrag van Wenen. Daar waar het in vroegere eeuwen als normaal werd beschouwd dat 

diplomaten tijdens hun buitenlandse missies zelf spionnen inhuurden of met de meest 

uiteenlopende figuren praatten om aan hun informatie te geraken, is men dit gaandeweg vanaf de 

19de eeuw  als ‘not done’ gaan beschouwen. De Conventie van Wenen diende de werelden te 

scheiden op wettelijke basis. De structurele opportuniteit blijft echter manifest aanwezig. Daarom 

is het niet verwonderlijk dat vandaag de dag de diplomatieke post nog steeds zeer aantrekkelijk is 

voor (buitenlandse) inlichtingen- en veiligheidsdiensten.  

 

De tweede deelvraag luidde: “Is er sprake van een wettelijk kader rond deze materie en hoe is dit 

georganiseerd?” 

We hebben in deze masterproef aangetoond dat er een beperkt wettelijk kader is. Enerzijds is er 

de wetgeving met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, anderzijds is er het 

Verdrag van Wenen dat het diplomatiek verkeer tussen landen regelt. Er is echter geen sprake 

van specifieke wetgeving van toepassing op de verhouding tussen inlichtingen -en 

veiligheidsdiensten en de diplomatieke wereld.   

 

4.2 Naar een Europese toekomst voor de samenwerking tussen inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten en de diplomatieke wereld: QUO VADIS? 

 

In deze masterproef hebben wij enkel aandacht gehad voor de bilaterale relatie tussen Belgische 

inlichtingen- en veiligheidsdiensten en de diplomatieke wereld. Het spreekt voor zich dat dit een 

beperking inhoudt. Toekomstig onderzoek zou verder kunnen borduren op onze bevindingen en 
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de relatie in het kader van  multilaterale verbintenissen tussen landen te bestuderen (VN, NAVO, 

en EU). Informatiegaring en analyse van informatie is een basiswerkzaamheid voor iedere 

organisatie, dus ook voor de multilaterale organisaties. Ook zij zullen er zonder twijfel contacten 

op nahouden met de inlichtingen- en veiligheidsdiensten van de deelnemende landen ter 

bescherming van de multilaterale belangen. 

 

Wij menen dat samenwerking tussen inlichtingen- en veiligheidsdiensten en de diplomatieke 

wereld op zich niet als eenduidig negatief (‘vijandigheid’) of positief (‘bondgenootschap’) dienen 

gezien te worden. Er is geen sprake wan ‘waterdichte beschotten’ tussen beide instanties. Om dus 

een antwoord te formuleren op de vraag die we ons in de titel van deze masterproef stelden: er is 

eerder sprake van bondgenootschap tussen beide actoren dan vijandigheid, maar dan wel onder 

bepaalde condities. Wij zijn eerder geneigd de samenwerking als positief te bestempelen zolang 

er sprake is van duidelijkheid en transparantie. Beide partijen kunnen met respect voor elkaars 

finaliteiten, bevoegdheden, taken en middelen er perfect een effectieve en doeltreffende 

samenwerking op nahouden, waarbij informatie wordt aangeleverd die noodzakelijk is bij de 

bestrijding van hedendaagse dreigingen die mondiaal de kop opsteken, zoals bijvoorbeeld 

extremisme, terrorisme en radicalisering. Men moet evenwel blijven beseffen dat ‘clandestiene 

activiteiten’ hierbij ‘not done’ zijn. Een openlijke samenwerking kan immers zoveel meer 

voordelen opleveren omdat de informatie op die manier getrianguleerd wordt. Er is meer 

gelegenheid tot het aftoetsen van informatie, waardoor beide instanties gerichter kunnen werken.  

 

Met de mondialisering van de dreiging en het terrorisme gaan stemmen op om ook inlichtingen- 

en veiligheidsdiensten op Europees niveau te laten samenwerken. Zo was er een voorstel na de 

aanslagen te Madrid van de voormalige Belgisch premier Verhofstadt om één Europese 

inlichtingen- en veiligheidsdienst op te richten. Deze idee werd evenwel snel van tafel gegooid en 

een van de belangrijke redenen hiervoor ligt volgens het European Institute for Security Studies 

(EUISS) in het feit dat de nationale belangen toch nog veel zwaarder doorwegen dan men zou 

denken, wanneer het over inlichtingen gaat. Grote staten met een sterk uitgebouwde inlichtingen- 

en veiligheidsdienst vrezen natuurlijk dat hun inlichtingen door kleinere naties zullen worden 

gebruikt en vrezen bovendien dat de informatie die doorgegeven wordt uiteindelijk zelfs ergens 

terecht kan komen waar deze informatie niet bedoeld is. Daarenboven bestaan er op niveau van 
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de lidstaten structurele en culturele verschillen tussen inlichtingen- en veiligheidsdiensten, en 

datzelfde geldt voor de diplomatieke wereld.230 Als de tijd nog niet rijp is voor een internationale 

(lees Europese) samenwerking tussen inlichtingen- en veiligheidsdiensten, dan kan men 

verwachten dat de tijd evenmin rijp is voor een pleidooi voor een verhoging van de openlijke 

samenwerking tussen de wereld van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en die van de 

diplomatieke wereld op Europees niveau.  Europa is dus zeker op dat vlak nog steeds een ‘broos’ 

instituut. Het is belangrijk dat men zich daar bewust van wordt. De organisaties die een dreiging 

vormen voor de veiligheid en de democratie in Europa putten hier ongetwijfeld winst uit. We 

menen dat die nationale prioriteitenstelling op lange termijn nefast is voor de globale Europese 

aanpak van veiligheidsproblemen.  

 

Een eerste aanzet tot multilaterale samenwerking kan gezien worden in de oprichting van een 

Joint Situation Centre binnen de EU, gesitueerd binnen het algemeen secretariaat, kortweg 

SITCEN.231 Dit is een dienst die inlichtingen produceert en daarbij gevoed wordt door de 

deelstaten. We zouden spreekwoordelijk kunnen zeggen dat het SITCEN een ‘Europese 

hofleverancier’ van inlichtingen is. Frankrijk, Duitsland, Spanje, Zweden het Verenigd 

Koninkrijk, Nederland en Italië hebben reeds een nationale inlichtingenanalist gedetacheerd. Een 

volgende meer officiële aanzet tot samenwerking op Europees niveau tussen inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten en de diplomatieke wereld zou eruit kunnen bestaan om naar analogie van de 

conventie van Wenen een Europees verdrag te ontwerpen dat door de deelstaten kan ondertekend 

worden.  

 

De ‘European mindedness” zou gestimuleerd kunnen worden door  de idee om in het kader van 

ernstige dreigingen officiële samenwerkingsakkoorden tussen nationale inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten en de diplomatieke wereld in te richten, zolang daarbij maar rekening 

gehouden wordt met de erkenning van elkaars eigenheid. Zo ver zijn we natuurlijk niet en we zijn 

ons hiervan terdege bewust. Vooraleer een echte Europese samenwerking op gebied van 

inlichtingen- en veiligheidsdiensten en de diplomatieke wereld een feit is, zal er nog veel water 

naar de Europese zee moeten vloeien. De grotere lidstaten met sterker uitgebouwde inlichtingen- 

                                                 
230 MULLER-WILLE, B., For our eyes only? Shaping an intelligence community within the EU, Paris, The 

European Union Institute for Security Studies, 2004, 15-16. 
231

Ibid., 29. 
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en veiligheidsdiensten zullen eerst bereid moeten zijn in dit verhaal mee te stappen. Kortom, deze 

masterproef houdt op basis van de opgedane bevindingen een pleidooi voor de verdere uitbouw 

op Europees niveau van de positieve kant van samenwerking tussen beide werelden, terwijl we 

niet mogen vergeten dat de diplomatieke wereld op Europees niveau ook het voorwerp van 

heimelijke operaties blijft zijn. Het is deze laatste verwevenheid die in de toekomst niet enkel 

door nationale inlichtingen- en veiligheidsdiensten mag bestreden worden, maar meer 

internationale aandacht verdient. 
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