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Voorwoord 

 

 

Hoewel de totstandkoming van deze masterproef mij bloed, zweet en ook wel enkele traantjes 

gekost heeft, is het toch vooral een boeiend proces geweest, dat mij enorm veel bijgebracht 

heeft en dit niet louter op puur academisch vlak. Het is een werk dat ik niet tot stand had kunnen 

brengen zonder de onmisbare hulp en steun van enkele belangrijke personen. 

 

Vooreerst wil ik mijn promotor Prof. Dr. Cools bedanken voor de kans die hij me geboden heeft 

mijn masterproef te schrijven over dit interessante onderwerp. Zijn inzichten en raadgevingen 

zijn van cruciaal belang geweest om deze opdracht tot een goed einde te brengen. Ook mijn 

commissaris Veerle Pashley verdient hierbij een woord van dank.  

 

Daarnaast wil ik ook een bijzonder woord van dank richten aan mijn ouders voor de eindeloze 

morele steun die ze mij verleenden, niet alleen tijdens dit schrijfproces, maar gedurende mijn 

hele opleiding. Zij hebben mij steeds de vrijheid gegeven om te doen wat ik graag doe en hebben 

mij daarbij steeds onvoorwaardelijk bijgestaan. Twee mensen die hier ook niet onvermeld 

kunnen blijven zijn mijn buren Christiane en André. Zij zijn 5 jaar lang mijn grootste supporters 

geweest. Tevens verdient ook mijn vriend een speciaal woord van dank, voor zijn luisterend 

oor, zijn wijze raad en vooral voor het corrigeren van mijn spellingsfouten. Tot slot wil ik ook 

nog mijn broer en enkele goede vrienden bedanken. 
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BOM Bijzondere opsporingsmethoden. 
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Wet Toezicht  Wet tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en 

op het coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse van 18 juli 1991. 
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Inleiding 

 

 

Het doel van deze masterproef is om een zo volledig mogelijk beeld te proberen schetsen van 

de observatie als bijzondere inlichtingenmethode. Wanneer we het hebben over de bijzondere 

inlichtingenmethoden bevinden we ons onmiskenbaar op het vlak van de inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten. Wanneer het hierover gaat denken mensen voornamelijk instanties zoals 

de CIA en de NSA. Door krantenkoppen als “NSA luisterde naast Merkel ook Duitse ministers 

af”1 en “Snowden bevestigt: NSA heeft Belgacom gehackt”2 komen deze diensten bovendien 

vaak in een niet al te best daglicht te staan. Doordat in het geheim opereren inherent is aan de 

opdrachten van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en ze bovendien vaak negatief in de 

media komen, krijgen ze al snel een overwegend negatieve connotatie. Want hoewel er, onder 

meer in de media, meer en meer aandacht aan besteed wordt, blijft er voor het gros van de 

bevolking toch ook nogal wat onduidelijkheid over welke de Belgische inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten precies zijn en wat hun takenpakket allemaal inhoudt.  

 

Toch is het niet allemaal kommer en kwel. Naar aanleiding van de antiterreuractie in januari 

2015 in Verviers kwam de Staatsveiligheid zelfs op een positieve wijze in de media. Zo werd 

in een artikel gerapporteerd dat de drie uit Syrië teruggekeerde mannen die in Verviers 

onderschept werden, al lang in het oog gehouden werden door de Staatsveiligheid. Toen het 

gedrag van de betrokkenen alarmerend werd en het steeds duidelijker werd dat zij een aanslag 

planden, maakte de VSSE het dossier aan het federaal parket over en werd er vervolgens een 

gerechtelijk onderzoek geopend.3 

 

Opvallend is dat er niet enkel aandacht besteed wordt aan de opdrachten van de inlichtingen- 

en veiligheidsdiensten; ook voor het aanwenden van de bijzondere inlichtingenmethoden komt 

vijf jaar na het invoeren ervan stilaan wat belangstelling. Met de kop “Staatsveiligheid past 

meer drastische middelen toe”4 wordt bijvoorbeeld de aandacht erop gevestigd dat de 

Staatsveiligheid in de loop van 2014 een recordaantal uitzonderlijke inlichtingenmethodes heeft 

gebruikt.  

                                                 
1 “NSA luisterde naast Merkel ook Duitse ministers af”, www.HLN.be, 1 juli 2015. 
2 “Snowden bevestigt: NSA heeft Belgacom gehackt”, www.knack.be, 7 maart 2014. 
3 “Twee doden bij antiterrorisme-actie in Verviers”, www.destandaardbe, 15 januari 2015. 
4 “Staatsveiligheid past meer drastische middelen toe”, www.deredactie.be, 31 juli 2015. 
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Om de observatie op een bevattelijke wijze te kunnen voorstellen, is het vooreerst nodig het 

volledige kader van de bijzondere inlichtingenmethoden van naderbij te bekijken. De 

opdrachten van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten werden dan wel beheerst door de Wet 

op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten van 30 november 19985, toch regelde deze wet hun 

bevoegdheden nog niet en diende deze dus uitgebreid te worden. Deze uitbreiding werd 

gerealiseerd door de Wet betreffende de methoden voor het verzamelen van gegevens door de 

inlichtingen- en veiligheidsdiensten van 4 februari 2010.6 Aangezien het net het gebrek aan een 

afdoende wettelijke grondslag voor de observatie is die geleid heeft tot de invoering van de 

bijzondere inlichtingenmethoden, is het aangewezen eerst en vooral de totstandkoming ervan 

te bekijken. Verder wordt in het eerste deel van deze masterproef ook stilgestaan bij het 

algemeen kader van deze wet. Het is immers van belang om te beseffen dat er een heel scala 

aan bijzondere inlichtingenmethoden bestaat. Vaak zijn de toepassingsvoorwaarden voor de 

verschillende inlichtingenmethoden gelijkaardig, zodat deze in het algemeen behandeld 

worden. Aangezien de verschillende instanties die de methoden toepassen van het soort 

methode losstaan worden ook deze instanties in het algemeen toegelicht. 

 

Aangezien het aanwenden van de bijzondere inlichtingenmethoden, zeker wat betreft de 

observatie, mogelijks problematisch kan zijn in relatie tot het respect voor de fundamentele 

grondrechten van burgers wordt in het bijzonder aandacht besteed aan de controlemechanismen 

die in de wet voorzien worden. Aangezien er geen specifieke controlemechanismen voorzien 

zijn die enkel gelden voor de observatie, worden ze per categorie van bijzondere 

inlichtingenmethode behandeld. Daarnaast is het zo dat de feiten die zich begin 2015 in 

Verviers afspeelden aantonen dat de mogelijkheid (lees: verplichting) die inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten hebben om informatie door te spelen aan de opsporings- en gerechtelijke 

diensten in onze huidige samenleving zeker niet onbelangrijk is. Ook op deze 

aangifteverplichting wordt in het kader van deze masterproef dus dieper ingegaan. 

 

In het tweede deel wordt vervolgens dieper ingegaan op de regeling van de observatie en bij 

uitbreiding ook de doorzoeking, zoals die voorzien is in de wet. In het derde deel daarentegen 

worden de observatie en de doorzoeking bestudeerd aan de hand van de informatie die uit de 

activiteitenverslagen van het Vast Comité I afgeleid kan worden. Dit biedt inzichten over op 

welke vlakken zich de meeste problemen stellen en hoe omgegaan wordt met de 

                                                 
5 Hierna: WI&V. 
6 Hierna: BIM-Wet. 
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onduidelijkheden en lacunes die de wet vertoont. Dit zal vooral het geval zijn wanneer het Vast 

Comité I optreedt als jurisdictioneel orgaan en bij wijze van princiepsbeslissing uitspraak doet. 

Bovendien is de informatie die men in deze verslagen vindt het dichtste dat men zal komen bij 

hoe de observatie en de doorzoeking in de praktijk toegepast worden. Verder wordt in dat deel 

ook dieper ingegaan op de cijfergegevens. Aan de hand hiervan kan men bijvoorbeeld 

vaststellen dat het belang van bepaalde bijzondere inlichtingenmethoden niet onderschat mag 

worden, terwijl het belang van andere misschien niet overschat mag worden. Verder kan men 

hieruit afleiden voor welke opdrachten deze methoden het vaakst ingezet worden en dus op 

welke gebieden hun bestaan dus de grootste impact heeft gehad. 

 

In het vierde deel wordt vervolgens een korte vergelijking gemaakt met de observatie zoals die 

geregeld wordt in de BOM-Wet. Wanneer men geconfronteerd wordt met lacunes of 

onduidelijkheden in de BIM-Wet, kan het immers nuttig zijn om te kijken hoe men dergelijke 

vraagstukken oplost in de BOM-Wet.  

 

Doorheen het hele werkstuk zal blijken dat de bijzondere inlichtingenmethoden en zeker ook 

de observatie in het bijzonder zich op delicate wijze verhoudt ten opzichte van het respect voor 

de fundamentele rechten van burgers. In het vijfde deel wordt ten slotte ingegaan op wat die 

rechten inhouden en of een potentiële schending gerechtvaardigd is.  
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DEEL 1: Algemeen kader van de BIM-Wet 

 

1. Totstandkoming van de BIM-Wet 

 

1.1 Korte historiek 

 

Bij het ontstaan van België in 1830 was er nog geen sprake van een inlichtingendienst. Ook de 

Grondwet van 1831 voorzag niet in de oprichting van een orgaan belast met de veiligheid van 

de staat.7 Wel bestond de functie van ‘administrateur-generaal voor de openbare veiligheid’. 

Hieruit ontstond later de Veiligheid van de Staat als civiele inlichtingendienst. Voor de 

oprichting van een militaire inlichtingendienst was het wachten tot het uitbreken van de Eerste 

Wereldoorlog. Het ministerieel besluit van 8 oktober 1964 geeft heel beperkt inzicht in de 

opdrachten van de militaire inlichtingendienst. Datzelfde jaar geeft toenmalig administrateur-

generaal van de Veiligheid van de Staat Caeymaex in een artikel voor het tijdschrift De 

politieofficier toelichting over het functioneren van de civiele inlichtingendienst. Hieruit blijkt 

duidelijk dat de bevoegdheden van de Veiligheid van de Staat zeer beperkt waren.8 

 

Het ontbreken van een duidelijke (wettelijke) taakomschrijving en de daaruit voortvloeiende 

afwezigheid van een democratische controle op de inlichtingendiensten stoot het parlement 

vanaf de jaren ‘60 voor de borst.9 Toen de Bendecommissie I in 1990 op de noodzaak van een 

wettelijke omkadering voor de inlichtingendiensten wees, leidde dit in de jaren ‘90 tot 

verscheidene wetgevende initiatieven.10 Het Vast comité van Toezicht op de inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten11 werd in 1991 opgericht als onafhankelijk controleorgaan.12 Opdat de 

regering het beleid ten aanzien van de inlichtingendiensten zou kunnen vastleggen en bewaken, 

werden in 1996 twee overlegorganen geïnstalleerd: het Ministerieel Comité voor inlichtingen 

                                                 
7 Vast Comité I, Activiteitenverslag 1995, Antwerpen, Intersentia, 1996, 14. 
8 J. VANDERBORGHT en B. VANGEEBERGEN, “De wet op de bijzondere inlichtingenmethoden: ‘la clé de voute’ van 

de wettelijke omkadering voor de inlichtingendiensten?”, De orde van de dag 2011, afl. 56, 7. (hierna verkort: J. 

VANDERBORGHT en B. VANGEEBERGEN, “La clé de voute”). 
9 L. OUTRIVE, Y. CARTUYVELS en P. PONSAERS, Sire, ik ben ongerust. Geschiedenis van de Belgische politie, 

Leuven, Kritak, 1992, 179 en 196. 
10 J. VANDERBORGHT en B. VANGEEBERGEN, “La clé de voute”, supra noot 8, 8. 
11 Hierna: Vast Comité I. 
12 Wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan 

voor de dreigingsanalyse, B.S. 26 juli 1991 (hierna afgekort als W.Toezicht). 
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en veiligheid (MCIV) en het daaraan gekoppelde College voor inlichting en veiligheid (CIV).13 

In 1998 worden de opdrachten en de werking van zowel de civiele als militaire 

inlichtingendiensten wettelijk vastgelegd in de wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.14 

Deze wet regelde echter niet hun bevoegdheden, Het is pas in 2010 met de BIM-Wet dat de 

bevoegdheden wettelijk geregeld worden.15 

 

1.2 Initiatieven voor de totstandkoming 

 

Reeds enkele jaren voor de totstandkoming van de BIM-Wet was de nood en vraag naar een 

wettelijke verankering van de bevoegdheden van de inlichtingendiensten duidelijk voelbaar. 

Het Vast Comité I vroeg al vanaf 1994 een wettelijke regeling van de methoden voor de 

verzameling van gegevens door de inlichtingendiensten.16 Ook de inlichtingendiensten zelf 

hebben in het verleden reeds meermaals om een uitbreiding van hun bevoegdheden gevraagd. 

Vooral de toenemende dreiging en de explosie van technologieën waarmee de doelwitten van 

de inlichtingendiensten zelf werken, verantwoorden volgens hen een omvattende uitbreiding 

van hun bevoegdheden.17 Daarnaast is ook het feit dat de Belgische inlichtingendiensten 

achterop dreigde te raken in vergelijking met gelijkaardige buitenlandse diensten een 

belangrijke drijfveer geweest om te pleiten voor een uitbreiding van hun bevoegdheden. Een 

achterstand op dit gebied is immers nefast gezien de verhoudingen tussen de diensten van de 

verschillende landen grotendeels beheerst worden door het quid pro quo principe.18  

 

Bovendien vormde het ontbreken van een expliciete wettelijke basis voor het inzamelen van 

informatie door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten vaak een inbreuk op door het EVRM 

beschermde rechten, zoals het door art. 8 EVRM beschermde recht op privéleven.19 Art. 8 lid 

2 bevat echter een beperkingsclausule, die er op neerkomt dat een inmenging in de uitoefening 

                                                 
13 KB van 21 juni 1996 houdende oprichting van een Ministerieel Comité voor inlichting en veiligheid (B.S. 5 

september 1996) en KB van 21 juni 1996 houdende oprichting van het College voor de inlichting en veiligheid 

(B.S. 5 september 1996). 
14 Wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst, BS 18 december 1998. 
15 Wet 4 februari 2010 betreffende de methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten, B.S. 10 maart 2010. 
16 Wetsontwerp betreffende de methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten, Parl.St. Senaat 2006-2007, nr. 3-2138/1, 6. 
17 A. WINANTS, “De Veiligheid van de Staat en de BIM-Wet”, 127 – 149 in W. VAN LAETHEM, D. VAN DAELE en 

B. VANGEEBERGEN (eds.), De wet op de bijzondere inlichtingenmethoden, Antwerpen, Intersentia, 2010, 298. 
18 A. WINANTS, “Anything you can do I can do better? De concrete werking van de Veiligheid van de Staat na de 

BIM-Wet”, De orde van de dag 2011, afl. 56, 45. (hierna verkort: A. WINANTS, “Anything you can do”). 
19 J. VANDERBORGHT en B. VANGEEBERGEN, “La clé de voute”, supra noot 8, 9. 
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van dit recht door enig openbaar gezag slechts is toegestaan, voor zover dit bij wet is voorzien 

en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de nationale veiligheid, 

de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van 

wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of 

voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.20 Het voorzien van een expliciete 

wettelijke regeling van de bevoegdheden van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten was dus 

noodzakelijk opdat men een beroep zou kunnen doen op de beperkingsclausule in art. 8 lid 2 

EVRM ter rechtvaardiging van inmengingen van privéleven bij de uitoefening van hun 

bevoegdheden.  

 

Hoewel de Raad van State21 en het Vast Comité I22 reeds eerder wezen op de noodzaak van 

deze uitbreiding, onder meer in het licht van mogelijke problemen met het EVRM duurde het 

dus tot 2007 alvorens er schot in de zaak kwam.23  

 

Op 21 maart 2007 diende de regering in de Senaat een eerste wetsontwerp in.24 De belangrijkste 

reden voor het indienen ervan wordt in het ontwerp zelf aangehaald en heeft te maken met het 

vonnis dat gewezen werd door de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel in de GICM-zaak.25 

In deze zaak stelde de verdediging van één van de beklaagden de rechtmatigheid van de 

informatie die door de VSSE verkregen was in vraag.26 Het Hof van Beroep te Brussel 

oordeelde dat voor deze observatie in het kader van het verlenen van technische bijstand aan de 

gerechtelijke instanties een voldoende precieze basis gevonden kon worden in de WI&V, doch 

dat hierin voor andere meer ingrijpende vormen van informatiewinning wellicht geen basis 

gevonden kon worden.27 De wetgever besloot dan ook om op twee wijzen in te grijpen. 

Enerzijds door te voorzien in een wettelijke omkadering voor het gebruik van inlichtingen als 

bewijs in strafzaken. Anderzijds door het versterken van het bestaande wettelijke kader 

waarbinnen de inlichtingendiensten informatie verzamelen.28 

                                                 
20 Art. 8 lid 2 EVRM. 
21 Wetsontwerp houdende regeling van de inlichting- en veiligheids diensten, Parl.St. Kamer 1995-96, nr. 638/1, 

30-32. 
22 Parl.St. Kamer 1995-95, nr. 638/1, 72-73. 
23 J. VANDERBORGHT en B. VANGEEBERGEN, “La clé de voute”, supra noot 8, 9. 
24 Wetsontwerp betreffende de methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten, Parl.St. Senaat 2006-2007, nr. 3-2138/1. 
25 Cass. 27 juni 2007, T.Strafr. 2008, afl. 4, 271.; Brussel 19 januari 2007, T.Strafr. 2008, afl. 4, 281. 
26Parl.St. Senaat 2006-2007, nr. 3-2138/1, 6. 
27 Cass. 27 juni 2007, T.Strafr. 2008, afl. 4, 271.; Brussel 19 januari 2007, T.Strafr. 2008, afl. 4, 281. 
28 J. VANDERBORGHT en B. VANGEEBERGEN, “La clé de voute”, supra noot 8, 10. 
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Het wetsontwerp verviel al snel door de ontbinding van het parlement op 2 mei 2007. In de 

daaropvolgende zittingsperiode werd echter een nieuw wetsontwerp in de Senaat ingediend. Dit 

zou niet enkel delen van de oorspronkelijke tekst overnemen, wijzigen en aanvullen, maar wou 

tevens bijkomende waarborgen voorzien voor de bescherming van de fundamentele rechten van 

de burger. 29 Dit wetsontwerp zou uiteindelijk leiden tot de Wet van 4 februari 2010 betreffende 

de methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. 

De wet, afgekort als de BIM-Wet, werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 10 maart 

2010 en trad in werking op 1 september 2010. 

 

1.3 Vernieuwingen ten gevolge van de BIM-Wet 

 

De BIM-Wet voorziet in een aanzienlijke uitbreiding van de methoden die mogen aangewend 

worden door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten bij de uitoefening van hun opdrachten. Ter 

compensatie voor deze verruimde bevoegdheid en ter vrijwaring van de fundamentele rechten 

van de burger wordt voorzien in extra procedurele voorwaarden en controlemechanismen30. Zo 

wordt voorzien in een specifieke aangifteplicht wanneer de aanwending van de specifieke of 

uitzonderlijke methoden ernstige aanwijzigingen aan het licht brengt van een mogelijke 

misdaad of wanbedrijf, of op grond van een redelijk vermoeden wijst op te plegen of reeds 

gepleegde maar nog niet aan het licht gebrachte strafbare feiten31.  

 

Bovendien regelt de BIM-Wet de verhouding tussen de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 

enerzijds, en de politionele en gerechtelijke autoriteiten anderzijds. Vooreerst reglementeert het 

een eventuele samenloop tussen een strafonderzoek en een inlichtingenonderzoek. Maar 

daarnaast brengt het ook een regeling voor het gebruik van inlichtingen in een strafprocedure 

tot stand.32 Hier wordt verder in deze uiteenzetting op ingegaan. Tot slot verschaft de BIM-Wet 

een aantal rechtsmiddelen in een poging meer aandacht te hebben voor de rechtspositie van de 

betrokkene. Deze rechtsmiddelen mogen niet opgevat worden als klassieke rechtsmiddelen, 

maar bestaan uit een notificatieverplichting en een controle door het Vast Comité I. Ook deze 

aspecten worden later uitvoeriger behandeld. 

                                                 
29 Wetsvoorstel betreffende de methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten, Parl.St. Senaat 2008-2009 nr. 4-1053/1, 1. 
30 M. VANDERMEERSCH, “De wet op de bijzondere inlichtingenmethoden: een reparatiewet vermeden?”, T.Strafr. 

2012, afl. 6, 411. (hierna verkort: M. VANDERMEERSCH, “Een reparatiewet vermeden?”). 
31 Art. 19/1 WI&V. 
32 M. VANDERMEERSCH, “Een reparatiewet vermeden?”, supra noot 30, 413. 
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2. Instanties die de bijzondere inlichtingenmethoden toepassen 

 

Bijzondere inlichtingenmethoden worden uitsluitend aangewend door de inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten. België beschikt over twee verschillende inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten.33 Enerzijds is er de burgerlijke inlichtingen- en veiligheidsdienst: de 

Veiligheid van de Staat34, anderzijds de militaire inlichtingen- en veiligheidsdienst: de 

Algemene Dienst inlichting en veiligheid van de Krijgsmacht.35 

 

2.1 De Veiligheid van de Staat 

 

Wanneer de VSSE in het centrum van publieke en politieke belangstelling komt te staan, dan 

is dit doorgaans naar aanleiding van ophefmakende gebeurtenissen. Het debat wordt dan 

zodanig verengd, dat de militaire inlichtingendienst er vaak niet betrokken bij wordt en veelal 

buiten schot blijft, terwijl de VSSE in een niet al te best daglicht wordt gesteld. Een van de 

zaken die hen dan verweten wordt, is het feit dat ze zo onopvallend mogelijk proberen te 

functioneren, terwijl de publieke opinie meer transparantie vereist. De gemediatiseerde 

maatschappij waarin we leven, heeft bovendien tot gevolg dat meer aandacht gevestigd wordt 

op (al dan niet effectief begane) flaters, terwijl de positieve zaken die ze verrichten weinig tot 

geen aandacht krijgen.36 

 

2.1.1 Organisatie 

 

Voor de uitvoering van haar opdrachten staat de VSSE onder het gezag van de Minister van 

Justitie.37 Wanneer de opdrachten echter betrekking hebben op de handhaving van de openbare 

orde en op de bescherming van personen, kan de Minister van Binnenlandse Zaken het optreden 

van de VSSE vorderen.38 De Minister van Justitie wordt belast met de organisatie en het 

algemeen bestuur van de VSSE.39  

 

 

                                                 
33 Art. 2 § 1 WI&V. 
34 Hierna: VSSE. 
35 Hierna: ADIV. 
36 P. DE BAETS, “Inlichtingendiensten: onbekend maakt onbemind?”, De orde van de dag 2008, afl. 42, 5. 
37 Art. 5 § 1 WI&V. 
38 Art. 5 § 2 WI&V. 
39 Art. 5 § 3 WI&V. 
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2.1.2 Opdrachten 

 

Art. 7 WI&V geeft een opsomming van de opdrachten waarmee de VSSE belast wordt. De 

primaire opdracht betreft het inwinnen, analyseren en verwerken van inlichtingen die 

betrekking hebben op elke activiteit die de inwendige veiligheid van de Staat en het 

voortbestaan van de democratische en grondwettelijke orde, de uitwendige veiligheid van de 

Staat en de internationale betrekkingen, het wetenschappelijk of economisch potentieel of elk 

ander fundamenteel belang van het land, bedreigt of zou kunnen bedreigen.40 Bovendien voert 

de VSSE ook veiligheidsonderzoeken41 en opdrachten tot bescherming van personen die haar 

worden toevertrouwd door de Minister van Binnenlandse Zaken42 uit. Tot slot voert het ook 

alle andere opdrachten die haar door of krachtens de wet worden toevertrouwd uit.43 De 

opdrachten zoals die vermeld worden in artikel 7 WI&V zijn nogal ruim omschreven, maar 

worden nader verklaard in artikel 8 van dezelfde wet. Dit definieert bovendien enkele 

begrippen. 

 

2.1.3 Bedreigingen 

 

Gezien de bijzondere inlichtingenmethoden enkel aangewend mogen worden in het kader van 

(bepaalde) opdrachten van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, is het van belang te weten 

wat die opdrachten precies inhouden.  

 

Wanneer de wet bepaalt dat de VSSE de opdracht heeft “inlichtingen in te winnen, te analyseren 

en te verwerken die betrekking hebben op elke activiteit die […] bedreigt of zou kunnen 

bedreigen”, dan is het uiteraard van belang om te weten wat onder “een activiteit die bedreigt 

of zou kunnen bedreigen” verstaan moet worden. Het gaat om elke individuele of collectieve 

activiteit ontplooid in het land of vanuit het buitenland die verband kan houden met spionage, 

inmenging, terrorisme, extremisme, proliferatie, schadelijke sektarische organisaties, criminele 

organisaties, daarbij inbegrepen de verspreiding van propaganda, de aanmoediging of de 

rechtstreekse of onrechtstreekse steun, onder meer door het verstrekken van financiële, 

technische of logistieke middelen, het verstrekken van inlichtingen over mogelijke doelwitten, 

                                                 
40 Art. 7, 1° WI&V. 
41 Art. 7, 2° WI&V. 
42 Art. 7, 3° WI&V. 
43 Art. 7, 4° WI&V. 
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de ontwikkeling van structuren en van actiecapaciteit en de verwezenlijking van de nagestreefde 

doeleinden.44 

 

Onder een activiteit die bedreigt of zou kunnen bedreigen, worden dus activiteiten verstaan die 

een verband hebben met een of meerdere ernstige misdrijven, meer bepaald: 

- Spionage: dit is het opzoeken of het verstrekken van inlichtingen die voor het publiek 

niet toegankelijk zijn en het onderhouden van geheime verstandhoudingen die deze 

handelingen kunnen voorbereiden of vergemakkelijken.45 

- Terrorisme: hierbij gaat het om het gebruik van geweld tegen personen of materiële 

belangen om ideologische of politieke redenen met het doel zijn doelstellingen door 

middel van terreur, intimidatie of bedreigingen te bereiken.46 

- Extremisme: dit wordt omschreven als racistische, xenofobe, anarchistische, 

nationalistische, autoritaire of totalitaire opvattingen of bedoelingen, ongeacht of ze van 

politieke, ideologische, confessionele of filosofische aard zijn, die theoretisch of in de 

praktijk strijdig zijn met de beginselen van de democratie of de mensenrechten, met de 

goede werking van de democratische instellingen of andere grondslagen van de 

rechtsstaat.47 

- Proliferatie: hieronder moet verstaan worden de handel of de transacties betreffende 

materialen, producten, goederen of know-how die kunnen bijdragen tot de productie of 

de ontwikkeling van non-conventionele of zeer geavanceerde wapensystemen. In dit 

verband worden onder meer bedoeld de ontwikkeling van nucleaire, chemische en 

biologische wapenprogramma's, de daaraan verbonden transmissiesystemen, alsook de 

personen, structuren of landen die daarbij betrokken zijn.48 

- Schadelijke sektarische organisatie: dit wordt omschreven als elke groep met 

filosofische of religieuze inslag of die voorwendt dat te zijn en die qua organisatie of in 

haar praktijk schadelijke onwettige activiteiten uitoefent, individuen of de maatschappij 

nadeel berokkent, of de menselijke waardigheid schendt.49 

- Criminele organisatie: dit is iedere gestructureerde vereniging van meer dan twee 

personen die duurt in de tijd, met als oogmerk het in onderling overleg plegen van 

                                                 
44 Art. 8, 1° WI&V. 
45 Art. 8, 1°, a) WI&V. 
46 Art. 8, 1°, b) WI&V. 
47 Art. 8, 1°, c) WI&V. 
48 Art. 8, 1°, d) WI&V. 
49 Art. 8, 1°, e) WI&V. 
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misdaden en wanbedrijven, om direct of indirect vermogensvoordelen te verkrijgen, 

waarbij gebruik gemaakt wordt van intimidatie, bedreiging, geweld, listige kunstgrepen 

of corruptie, of waarbij commerciële of andere structuren worden aangewend om het 

plegen van misdrijven te verbergen of te vergemakkelijken. In dit kader worden bedoeld 

de vormen en structuren van de criminele organisaties die wezenlijk betrekking hebben 

op de activiteiten bedoeld in artikel 8, 1°, a) tot e) en g), of die destabiliserende gevolgen 

kunnen hebben op het politieke of sociaal- economische vlak.50 

- Inmenging: hierbij gaat het om de poging om met ongeoorloofde, bedrieglijke of 

clandestiene middelen beslissingsprocessen te beïnvloeden.51 

 

De activiteit die verband houdt met een of meerdere van deze misdrijven, moet bepaalde 

belangen bedreigen, zoals bijvoorbeeld de inwendige veiligheid van de Staat en het 

voortbestaan van de democratische en grondwettelijke orde.52 Hieronder verstaat men enerzijds 

de veiligheid van de instellingen van de Staat en het vrijwaren van de continuïteit van de 

regelmatige werking van de rechtsstaat, de democratische instellingen, de elementaire 

beginselen die eigen zijn aan iedere rechtsstaat, alsook de mensenrechten en de fundamentele 

vrijheden.53 Anderzijds houdt dit ook de veiligheid en de fysieke en morele vrijwaring van 

personen, en de veiligheid en de vrijwaring van goederen in.54 

 

Ook de uitwendige veiligheid van de Staat en de internationale betrekkingen worden vermeld 

als te beschermen belangen.55 Dit heeft betrekking op het vrijwaren van de onschendbaarheid 

van het nationaal grondgebied, van de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van de Staat, van 

de belangen van de landen waarmee België gemeenschappelijke doeleinden nastreeft, alsook 

van de internationale en andere betrekkingen die België met vreemde staten en internationale 

of supranationale instellingen onderhoudt. Daarnaast wordt ook het wetenschappelijk of 

economisch potentieel als te beschermen belang vernoemd. Hierbij gaat het om de vrijwaring 

van de essentiële elementen van het wetenschappelijk of economisch potentieel.56 

 

                                                 
50 Art. 8, 1°, f) WI&V. 
51 Art. 8, 1°, g) WI&V. 
52 Art. 7, 1° juncto art. 8, 2° WI&V. 
53 Art. 8, 2°, a) WI&V. 
54 Art. 8, 2°, b) WI&V. 
55 Art. 7, 1° juncto art. 8, 3° WI&V. 
56 Art. 7, 1° juncto art. 8, 4° WI&V. 
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Wanneer in dit kader melding gemaakt wordt van de bescherming van personen, dan gaat het 

niet om de bescherming van alle burgers, maar wel om de bescherming van het leven en het 

verzekeren van de fysieke integriteit van bepaalde door de Minister van Binnenlandse Zaken 

aangewezen personen, meer bepaald57: 

- de buitenlandse staatshoofden 

- de buitenlandse regeringshoofden 

- de familieleden van de buitenlandse staats- en regeringshoofden 

- de Belgische en buitenlandse regeringsleden 

- en sommige belangrijke personen die het voorwerp zijn van bedreigingen 

voortvloeiende uit activiteiten bepaald in artikel 8, 1°. 

 

2.2 Algemene Dienst inlichtingen en veiligheid 

 

2.2.1 Organisatie 

 

Voor de uitvoering van zijn opdrachten staat de ADIV onder het gezag van de Minister van 

Landsverdediging.58 Hij wordt belast met de organisatie en het algemeen bestuur van deze 

dienst.59 

 

2.2.2 Opdrachten 

 

Art. 11 WI&V bevat een opsomming van de opdrachten van de ADIV. Net zoals bij de VSSE 

het geval is, bestaat de primaire opdracht uit het inwinnen, analyseren en verwerken van 

inlichtingen, maar dan inzake activiteiten die betrekking hebben op de onschendbaarheid van 

het nationaal grondgebied, de militaire defensieplannen, het wetenschappelijk en economisch 

potentieel inzake defensie, de vervulling van de opdrachten van de strijdkrachten, de veiligheid 

van de Belgische onderdanen in het buitenland, of die betrekking hebben op een activiteit die 

elk ander fundamenteel belang van het land, bedreigt of zou kunnen bedreigen.60 

 

                                                 
57 Art. 8, 5° WI&V. 
58 Art. 10 § 2 WI&V. 
59 Art. 10 § 3 WI&V. 
60 Art. 11 § 1, 1° WI&V. 
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Bovendien is het de opdracht van de ADIV voor het behoud van de militaire veiligheid van het 

personeel, de militaire installaties, wapens, munitie, uitrusting, plannen, geschriften, 

documenten, informatica- en verbindingssystemen of andere militaire voorwerpen te zorgen en 

moet het in het kader van de cyberaanvallen op militaire informatica- en verbindingssystemen, 

de aanval neutraliseren en er de daders van identificeren, onverminderd het recht onmiddellijk 

met een eigen cyberaanval te reageren overeenkomstig de bepalingen van het recht van de 

gewapende conflicten.61 Daarnaast staat de ADIV ook in voor de bescherming van militaire 

geheimen62 en voert het veiligheidsonderzoeken63 uit. 

 

2.2.3 Bedreigingen 

 

Ook voor de ADIV is het zo dat de bijzondere inlichtingenmethoden slechts in het kader van 

(bepaalde) opdrachten aangewend mogen worden, zodat het van belang is om goed te 

omschrijven wat die opdrachten inhouden. Net zoals het geval is voor de opdrachten van de 

VSSE, worden ook voor de ADIV de opdrachten in eerste instantie ruim omschreven en verder 

gepreciseerd. 

 

Zo wordt verduidelijkt wat onder een activiteit die de onschendbaarheid van het nationaal 

grondgebied bedreigt of zou kunnen bedreigen, verstaan moet worden. Het gaat namelijk om 

elke uiting van het voornemen om, met middelen van militaire aard, het gehele grondgebied of 

een gedeelte ervan, alsook het luchtruim boven dat grondgebied of de territoriale wateren, in te 

nemen, te bezetten of aan te vallen, of de bescherming of het voortbestaan van de bevolking, 

het nationaal patrimonium of het economisch potentieel van het land in gevaar te brengen.64 

Een activiteit die de militaire defensieplannen bedreigt of zou kunnen bedreigen wordt dan weer 

omschreven als elke uiting van het voornemen om op ongeoorloofde wijze kennis te nemen van 

de plannen betreffende de militaire verdediging van het nationaal grondgebied, van het 

luchtruim boven dat grondgebied of van de territoriale wateren en van de vitale belangen van 

de Staat, of betreffende de gemeenschappelijke militaire verdediging in het kader van een 

bondgenootschap of een internationaal of supranationaal samenwerkingsverband.65 

 

                                                 
61 Art. 11 §1, 2° WI&V. 
62 Art. 11 §1, 3° WI&V. 
63 Art. 11 §1, 4° WI&V. 
64 Art. 11 § 2, 1° WI&V. 
65 Art. 11 § 2, 2° WI&V. 
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Een activiteit die het wetenschappelijk en economisch potentieel bedreigt of zou kunnen 

bedreigen […] omvat elke uiting van het voornemen om de essentiële elementen van het 

wetenschappelijk en economisch potentieel van deze actoren in het gedrang te brengen.66 Onder 

een activiteit die de vervulling van de opdrachten van de strijdkrachten bedreigt of zou kunnen 

bedreigen, verstaat men elke uiting van het voornemen om de paraatstelling, de mobilisatie en 

de aanwending van de Belgische Krijgsmacht, van de geallieerde strijdkrachten of van 

intergeallieerde defensie-organisaties te neutraliseren, te belemmeren, te saboteren, in het 

gedrang te brengen of te verhinderen bij opdrachten, acties of operaties in nationaal verband, in 

het kader van een bondgenootschap of een internationaal of supranationaal 

samenwerkingsverband.67 Tot slot wordt een activiteit die de veiligheid van Belgische 

onderdanen in het buitenland bedreigt of zou kunnen bedreigen, omschreven als elke uiting van 

het voornemen om het leven of de lichamelijke integriteit van Belgen in het buitenland en van 

hun familieleden collectief te schaden door verwoesting, afslachting of plundering.68 

 

3. De verschillende bevoegdheden en methoden 

 

De BIM-Wet maakt een onderscheid tussen drie soorten van bevoegdheden, in de wet 

aangeduid als methoden voor het verzamelen van gegevens: de gewone, de specifieke en de 

uitzonderlijke methoden.69 Ongeacht welke methode zij aanwenden, dienen de veiligheids- en 

inlichtingendiensten bij het vervullen van hun opdracht steeds te zorgen voor de naleving van 

de bescherming van de individuele rechten en vrijheden.70 Art. 2 §1 lid twee WI&V stelt dan 

ook expliciet dat de methoden niet gebruikt kunnen worden met het doel de individuele rechten 

en vrijheden te verminderen of te belemmeren. Verder bepaalt art. 12 WI&V als algemene regel 

dat bij de vervulling van hun opdrachten slechts dwangmiddelen gebruikt mogen worden onder 

de voorwaarden die de wet bepaalt. 

 

 

 

 

                                                 
66 Art. 11 § 2, 2°/1 WI&V. 
67 Art. 11 § 2, 3° WI&V. 
68 Art. 11 § 2, 4° WI&V. 
69 B. VANGEEBERGEN en D. VAN DAELE, “De wet op de bijzondere inlichtingenmethoden: een reus op lemen 

voeten”, Nullum Crimen 2010, 148. (hierna verkort: B. VANGEEBERGEN en D. VAN DAELE, “Een reus op lemen 

voeten”). 
70 M. VANDERMEERSCH, “Een reparatiewet vermeden?”, supra noot 30, 413. 
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3.1 De gewone methode 

 

3.1.1 Opsomming 

 

De gewone methoden voor het verzamelen van gegevens zijn: 

- Het vorderen van informatie van overheidsinstanties (art. 14-15 WI&V). 

- Het inwinnen van informatie bij private organisaties en personen (art. 16 WI&V). 

- De observatie en de doorzoeking zonder behulp van technische middelen van publieke 

plaatsen en private plaatsen die voor het publiek toegankelijk zijn (art. 16/1 WI&V). 

- Het betreden van voor het publiek toegankelijke plaatsen (art. 17 WI&V). 

- Het gebruik van menselijke bronnen71 (art. 18 WI&V). 

 

3.1.2 Toepassingsvoorwaarden 

 

De BIM-Wet stelt geen bijzondere toepassingsvoorwaarden voor de aanwending van de 

gewone methoden voorop. Zij kunnen dus aangewend worden in het kader van alle wettelijke 

opdrachten, door elke inlichtingenagent, op eigen initiatief, zonder tijdsbeperking en dit zowel 

in België als in het buitenland.72 

 

3.2 De specifieke methode 

 

3.2.1 Opsomming 

 

De specifieke methoden bestaan uit: 

- De observatie, met behulp van technische middelen, in publieke plaatsen en in private 

plaatsen die toegankelijk zijn voor het publiek, ofwel de observatie, al dan niet met 

behulp van technische middelen, van private plaatsen die niet toegankelijk zijn voor het 

publiek (art. 18/4 WI&V). 

- De doorzoeking, met behulp van technische middelen, van publieke plaatsen van private 

plaatsen die toegankelijk zijn voor het publiek en van de gesloten voorwerpen die zich 

op deze plaatsen bevinden (art. 18/5 WI&V). 

                                                 
71 Hieronder moet de informantenwerking verstaan worden. 
72 B. VANGEEBERGEN en D. VAN DAELE, “Een reus op lemen voeten”, supra noot 69, 148. 
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- Het kennisnemen van de identificatiegegevens van de afzender of van de geadresseerde 

van post of van de titularis van een postbus (art. 18/6 WI&V). 

- De maatregelen tot identificatie van de abonnee of de gewoonlijke gebruiker van een 

dienst van elektronische communicatie of van het gebruikte elektronische 

communicatiemiddel (art. 18/7 WI&V). 

- De maatregelen tot opsporing van de oproepgegevens van elektronische 

communicatiemiddelen en de lokalisatie van de afkomst of de bestemming van 

elektronische communicatie (art. 18/8 WI&V). 

 

3.2.2 Toepassingsvoorwaarden 

 

Voor het gebruik van specifieke methoden zijn er wel beperkingen en 

toepassingsvoorwaarden73. De VSSE kan de specifieke methoden enkel aanwenden bij een 

klassieke inlichtingenopdracht, dus niet bij het uitvoeren van veiligheidsonderzoeken, 

beschermingsopdrachten of bij overige door de wet voorziene opdrachten74. De ADIV kan de 

specifieke methoden enkel toepassen met betrekking tot zijn opdrachten betreffende 

inlichtingenvergaring, behoud van militaire veiligheid en bescherming van militaire geheimen 

en dus niet in het kader van veiligheidsonderzoeken.75  

 

Specifieke methoden kunnen enkel toegepast worden op het grondgebied van het Rijk76 en 

enkel voor zover er sprake is van een potentiële bedreiging77. Bij de toepassing van de 

specifieke methoden moet er rekening gehouden worden met het subsidiariteitsbeginsel, wat er 

op neerkomt dat deze methoden enkel gebruikt kunnen worden wanneer de gewone methoden 

ontoereikend worden geacht om de voor de opdracht vereiste informatie te verzamelen. 

Bovendien moet ook rekening gehouden worden met het proportionaliteitsbeginsel, wat inhoudt 

dat de methode gekozen moet worden in functie van de graad van ernst van de potentiële 

bedreiging waarvoor ze wordt aangewend78.  

 

                                                 
73 M. VANDERMEERSCH, “Een reparatiewet vermeden?”, supra noot 30, 414. 
74 Art. 18/1, 1° WI&V. 
75 Art. 18/1, 1° WI&V. 
76 Art. 18/1, 1° en 2° WI&V. 
77 Art. 18/3 § 1, aanhef WI&V. 
78 Art. 2 § 1, vierde lid juncto Art. 18/3 § 1 WI&V. 



26 

 

De specifieke methoden mogen alleen aangewend worden door een inlichtingenofficier, doch 

deze kan hier niet autonoom over beslissen, maar behoeft een schriftelijke en met redenen 

omklede beslissing van zijn diensthoofd79. Tevens moet de beslissing ter kennis gebracht 

worden aan de bestuurlijke commissie80. Nog een vereiste die voor het gebruik van de 

specifieke methoden wordt gesteld, is dat de personen, zaken of gebeurtenissen die er het 

voorwerp van uitmaken een belang moeten vertonen voor de uitoefening van de opdrachten van 

de inlichtingen- en veiligheidsdiensten81. Qua duur wordt niet voorzien in een wettelijk 

maximum, maar om een verlenging of hernieuwing van de specifieke methode te bekomen, is 

een nieuwe beslissing van het diensthoofd vereist en is uiteraard slechts mogelijk indien 

voldaan is aan de voorwaarden bepaald door art. 18/3 § 1 WI&V. 82 

 

3.3 De uitzonderlijke methode 

 

3.3.1 Opsomming 

 

De uitzonderlijke methoden betreffen: 

- De observatie, al dan niet met behulp van technische middelen, in private plaatsen die 

niet toegankelijk zijn voor het publiek, in woningen of in een door een woning omsloten 

eigen aanhorigheid in de zin van de artikelen 479, 480 en 481 van het Strafwetboek, of 

in een lokaal aangewend voor beroepsdoeleinden of als woonplaats door een advocaat, 

een arts of een journalist (art. 18/11 WI&V). 

- De doorzoeking, al dan niet met behulp van technische middelen, van private plaatsen 

die niet toegankelijk zijn voor het publiek, van woningen of van een door een woning 

omsloten eigen aanhorigheid in de zin van de artikelen 479, 480 en 481 van het 

Strafwetboek, of in een lokaal aangewend voor beroepsdoeleinden of als woonplaats 

door een advocaat, een arts of een journalist, en van gesloten voorwerpen die zich op 

deze plaatsen bevinden (art. 18/12 WI&V). 

- De oprichting of het gebruik van een rechtspersoon ter ondersteuning van operationele 

activiteiten en het gebruik van agenten van de dienst, onder de dekmantel van een 

fictieve identiteit of hoedanigheid (art. 18/13 WI&V). 

                                                 
79 Art. 18/3 § 1, tweede lid WI&V. 
80 Art. 43/1 § 1 WI&V. 
81 Eerste lid van art. 18/4 § 1 tot art. 18/8 § 1 WI&V. 
82 Art. 18/3 § 4 WI&V. 
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- Het openmaken en het kennisnemen van de al dan niet aan een postoperator 

toevertrouwde post (art.18/14 WI&V). 

- Het vorderen van gegevens betreffende bankrekeningen en bankverrichtingen (art. 

18/15 WI&V). 

- Het binnendringen in een informaticasysteem, al dan niet met behulp van technische 

middelen, valse signalen, valse sleutels of valse hoedanigheden (art. 18/16 WI&V). 

- Het afluisteren, het kennisnemen, en het opnemen van communicaties (art. 18/17 

WI&V). 

 

3.3.2 Toepassingsvoorwaarden 

 

De toepassingsvoorwaarden die gelden voor de uitzonderlijke methoden zijn min of meer 

vergelijkbaar met deze die van toepassing zijn op de specifieke methoden.83 Zo kunnen deze 

methoden slechts voor een aantal opdrachten van de VSSE en de ADIV ingezet worden en is 

de toepassing beperkt tot het grondgebied van het Rijk84. Verder geldt ook hier het 

subsidiariteits- en proportionaliteitsbeginsel85, moeten de personen, zaken of gebeurtenissen die 

het voorwerp van de methoden uitmaken een belang vertonen86 en kan de methode enkel 

aangewend worden door een inlichtingenofficier87, mits schriftelijke voorafgaande machtiging 

van het diensthoofd88. 

 

Toch zijn er qua toepassingsvoorwaarden voor de uitzonderlijke methoden ook verschillen in 

vergelijking met deze die gelden voor de specifieke methoden. Vooreerst is het beperkter 

doordat men slechts limitatief een aantal belangen bepaalt die een uitzonderlijke methode 

kunnen rechtvaardigen. Zo moet er alleszins sprake zijn van een bedreiging die in tegenstelling 

tot bij de specifieke methoden niet potentieel maar wel ernstig89 moet zijn. Voor wat de VSSE 

betreft, geldt bovendien nog eens een extra beperking doordat ernstige bedreigingen die het 

gevolg zijn van extremisme of inmenging worden uitgesloten90. De reden waarom de wetgever 

voor deze uitzonderingen gekozen heeft, zijn niet geheel duidelijk en lijken zelfs lukraak en 

                                                 
83 M. VANDERMEERSCH, “Een reparatiewet vermeden?”, supra noot 30, 415. 
84 Art. 18/1 WI&V. 
85 Art. 2 § 1, vierde lid juncto Art. 18/9 §§ 2-3 WI&V. 
86 Eerste lid van art. 18/11 § 1 tot art. 18/17 § 1 WI&V. 
87 Art. 18/10 § 1, derde lid WI&V. 
88 Art. 18/9 § 2, tweede lid junto art. 18/10 § 2 WI&V.  
89 Art. 18/9 § 1 WI&V. 
90 Art. 18/9 § 1, 1° juncto art. 8, 1° WI&V. 
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ongelukkig gekozen. Deze handelingen zijn immers niet minder bedreigend voor de democratie 

dan andere. Indien het de bedoeling van de wetgever was om te voorkomen dat uitzonderlijke 

methoden te snel ingeschakeld zouden worden in het reguliere inlichtingenwerk, had hij er beter 

aan gedaan nader te omschrijven wanneer een dreiging voldoende ernstig is om de 

uitzonderlijke methoden te rechtvaardigen.91 Het uitsluiten van extremisme en inmenging uit 

de voor uitzonderlijke methoden in aanmerking komende bedreigingen kan problematisch zijn 

wanneer de motieven van de betrokkene als extreem rechts of neonazistisch aan te merken zijn. 

Dit betekent dus dat wanneer in België bijvoorbeeld een persoon zoals Anders Behring Breivik 

op de radar van de VSSE zou komen, men ten aanzien van deze persoon geen observatie of 

doorzoeking van private plaatsen zou kunnen verrichten.92  

 

Verder zijn er ook nog verschillen op te merken inzake de duurtijd93 van de uitzonderlijke 

methode. Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen kunnen ze slechts voor een 

(hernieuwbare) maximumtermijn van twee maand worden aangewend.94 Tot slot is ook de 

machtiging van het diensthoofd95 aan strengere voorwaarden onderworpen. 

 

4. Toezicht en Controle 

 

Gezien de bijzondere inlichtingenmethoden een verregaande inbreuk op de rechten van de 

burger (zoals het recht op privacy) tot gevolg kunnen hebben, moet ook voorzien worden in een 

vorm van controle en toezicht om een goed evenwicht te bewaren tussen deze rechten enerzijds 

en het kunnen uitoefenen van de bevoegdheden van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 

anderzijds.  

 

Op dit vlak bestaat een opmerkelijk verschil met de bijzondere opsporingsmethoden. Gezien 

deze enkel in het kader van een opsporings- of gerechtelijk onderzoek kunnen worden gebruikt 

als deel van het bewijs, hebben ze een gerechtelijke finaliteit en worden ze finaal beoordeeld 

door een rechter. Er is dus geen noodzaak tot het oprichten van een instantie die instaat voor 

het toezicht op de controle. Dit gebeurt immers door de rechter ten gronde. Anders is het voor 

                                                 
91 W. VAN LAETHEM, “Een revolutie in de Belgische inlichtingensector”, De orde van de dag 2011, afl. 56, 35. 

(hierna verkort: W. VAN LAETHEM, “Revolutie in de inlichtingensector”). 
92 A. WINANTS, “Anything you can do”, supra noot 18, 43. 
93 Zie art. 18/10 § 1 en Art.18/10 §5 eerste en tweede lid WI&V. 
94 Art. 18/10 § 1, tweede lid WI&V. 
95 Zie art. 18/9 § 2 en art. 18/10 § 2 WI&V. 
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de bijzondere inlichtingenmethoden, die geen gerechtelijke- maar wel een inlichtingenfinaliteit 

hebben, zodat een doorstroming van de informatie naar gerechtelijke instanties en een 

uiteindelijke controle door de rechter slechts uiterst zelden voorkomen.96 Hier bestaat dus wel 

degelijk de noodzaak om een controle en toezicht door andere instanties in te richten. 

 

4.1 Instanties die instaan voor het toezicht en de controle 

 

4.1.1 De BIM-commissie 

 

a) Samenstelling 

 

De BIM-commissie is samengesteld uit drie effectieve leden waarbij ook voor elk effectief lid 

een plaatsvervanger wordt aangewezen.97 De leden moeten de hoedanigheid van magistraat 

bezitten, meer bepaald moet één ervan de hoedanigheid van lid van het openbaar ministerie 

hebben en de twee andere moeten de hoedanigheid van rechter hebben, waarbij op hun beurt 

één ervan de hoedanigheid van onderzoeksrechter moet hebben.98 Deze wordt ook meteen van 

rechtswege de voorzitter van de BIM-commissie.99 Het mandaat geldt voor een termijn van vijf 

jaar en kan tot tweemaal toe hernieuwd worden.100 

 

Om lid te kunnen worden van de Commissie, moet men aan hele reeks voorwaarden101 voldoen. 

Zo moet men minstens 40 jaar oud zijn, minimum vijf jaar nuttige ervaring hebben met 

betrekking tot het werk van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en houder zijn van een 

veiligheidsmachtiging van het niveau “zeer geheim” krachtens de wet van 11 december 1998 

betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en 

veiligheidsadviezen.102 De voorzitter moet tweetalig zijn, terwijl de andere twee magistraten 

elk tot een verschillende taalrol moeten behoren. Bovendien mag men gedurende een periode 

van vijf jaar voorafgaand aan de aanwijzing geen lid geweest zijn van het Vast Comité P103, 

noch van het Vast Comité I, noch van een politiedienst of van een inlichtingen- en 

veiligheidsdienst. 

                                                 
96 P. VAN SANTVLIET, “De commissie BIM uit de startblokken”, Orde van de dag 2011, afl. 56, 52. 
97 Art. 43/1 § 1, vierde lid WI&V. 
98 Art. 43/1 § 1, zesde lid WI&V. 
99 Art. 43/1 § 1, achtste lid WI&V. 
100 Art. 34/1 § 2, tweede lid WI&V. 
101 Art. 43/1 § 2, eerste lid WI&V. 
102 B.S. 7 mei 1999, hierna afgekort als Classificatiewet. 
103 Voluit: Vast Comité van Toezicht op de politiediensten. 



30 

 

b) Taken 

 

De BIM-commissie, voluit de ‘Bestuurlijke commissie belast met het toezicht op de specifieke 

en uitzonderlijke methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten’, is zoals de naam al doet vermoeden belast met het toezicht op de 

toepassing van de specifieke en uitzonderlijke methoden voor inzameling van gegevens op 

basis van de WI&V.104  

 

In principe komt de BIM-commissie zelf niet tussen bij de beslissing om bijzondere methoden 

in te zetten. De opdracht van deze commissie bestaat er louter in de wettelijkheid, de 

subsidiariteit en de proportionaliteit te controleren van de methodes, van zodra deze aangewend 

mogen worden, tot het ogenblik dat ze beëindigd zijn.105 In het geval gebruikt gemaakt wordt 

van een specifieke methode, zal die controle bestaan uit een controle a posteriori, maar de 

machtiging moet wel eerst aan de BIM-commissie ter kennis gebracht worden alvorens de 

methode uitgevoerd kan worden.106 De inlichtingen- en veiligheidsdiensten moeten per 

specifieke methode een lijst van de uitgevoerde maatregelen opstellen die dan op het einde van 

iedere maand overgezonden wordt aan de BIM-Commissie.107 Deze lijsten bevatten gegevens 

zoals de aard van de specifieke methode, de ernst van de bedreiging die het aanwenden ervan 

wettigt, het voorwerp van de methode, het aangewende technisch middel en de periode tijdens 

welke de methode uitgevoerd kan worden.108 De BIM-commissie kan dan op elk ogenblik een 

controle uitvoeren. Hiertoe kunnen ze de plaatsen waar de uit de specifieke methode 

voortgevloeide gegevens in ontvangst genomen of bewaard worden betreden. Ze kunnen zich 

ook alle nuttige stukken toe-eigenen en de leden van de dienst horen.109 Stelt het een 

onwettigheid vast, dan kan het de toepassing van de methode eventueel wel schorsen, maar niet 

definitief stopzetten. 110  

 

Op het principe dat de BIM-Commissie geen rol speelt bij het nemen van beslissingen om 

methoden aan te wenden, bestaan twee uitzonderingen. Indien men een specifieke methode wil 

                                                 
104 Art. 43/1 § 1, eerste lid WI&V. 
105 Vast Comité I, Activiteitenverslag 2010, Antwerpen, Intersentia, 2011, 55. 
106 Art. 18/3 § 1, tweede lid WI&V. 
107 Art. 18/3 § 2, eerste lid WI&V. 
108 Art. 18/3 § 3 WI&V. 
109 Art. 18/3 § 2, tweede en derde lid WI&V. 
110 F. FRANCEUS, “De Belgische regelgeving betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten kort getoetst aan 

de good practices van de Human Rights Council van de Verenigde Naties”, TBP 2011, afl. 10, 552. 
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aanwenden tegen een advocaat, arts of journalist111 of wanneer men gebruik wil maken van een 

uitzonderlijke methode, dan zal de commissie tussenkomen om vooraf na te gaan of het ontwerp 

van machtiging wettelijk, subsidiair en proportioneel is.112 Valt deze toets positief uit, dan zal 

het een voorafgaande toestemming verlenen. Met betrekking tot de uitzonderlijke methoden 

oefent de BIM-commissie dus een controle a priori uit. 

 

Daarnaast heeft de BIM-commissie ook de taak om informatie door te spelen aan het Vast 

Comité I. Tot slot heeft de wetgever de commissie ook nog met een aantal bijkomende taken 

belast. Zo heeft zij onder andere de bevoegdheid om agenten van de inlichtingendiensten toe te 

staan misdrijven te plegen tijdens de uitvoering van de specifieke of uitzonderlijke methoden113 

en speelt zij de rol van scheidsrechter in gevallen waar de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 

het vaarwater van de opsporingsdiensten doorkruisen. 

 

4.1.2 Het Vast Comité I 

 

a) Samenstelling 

 

Strikt genomen telt het Vast Comité I drie werkende leden, waaronder een voorzitter, die 

magistraat moet zijn. Bovendien wordt voor elk van hen in twee vervangers voorzien. Zij 

worden allen benoemd door de Kamer van volksvertegenwoordigers, die hen ook kan afzetten 

in geval van een van de bij wet voorziene onverenigbaarheden of wegens ernstige redenen. 114 

Het mandaat geldt voor een hernieuwbare termijn van zes jaar.115 Uiteraard houden niet enkel 

die drie leden het Vast Comité I draaiende, het wordt ook bijgestaan door een griffier en er is 

bij wet een dienst Enquêtes aan verbonden. Bovendien wordt het ook ondersteund door een 

administratieve sectie, zodat het totaal aantal personeelsleden eigenlijk op zo’n tweeëntwintig 

personen neerkomt. 

 

Ook hier is het zo dat de leden en hun plaatsvervangers op het ogenblik van hun benoeming aan 

een aantal voorwaarden moeten voldoen. Zo wordt vereist dat men Belg is, het genot heeft van 

de burgerlijke en politieke rechten en de volle leeftijd van 35 jaar heeft bereikt. Bovendien moet 

                                                 
111 Art. 18/3 § 1, derde lid WI&V. 
112 Art. 18/10 § 1, eerste lid WI&V. 
113 Art. 13/1 WI&V. 
114 Art. 28, eerste en tweede lid Wet Toezicht. 
115 Art. 30, eerste en tweede lid Wet Toezicht. 
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men zijn woonplaats in België hebben, moet men houder zijn van een diploma van licentiaat in 

de rechten en kunnen aantonen over een relevante ervaring te beschikken van ten minste zeven 

jaar in het domein van het strafrecht of de criminologie, het publiek recht, of technieken inzake 

management, verworven in functies die bij de werking, activiteiten en organisatie van de 

politiediensten of de inlichtingen- en veiligheidsdiensten aanleunen, alsook functies met een 

hoge graad van verantwoordelijkheid te hebben uitgeoefend en houder zijn van een 

veiligheidsmachtiging van het niveau "zeer geheim", krachtens de Classificatiewet.116  

 

Daarnaast voorziet de wet ook in een aantal onverenigbaarheden. Zo mogen noch de leden, 

noch hun plaatsvervangers een bij verkiezing verleend openbaar mandaat uitoefenen, mogen ze 

geen openbare of particuliere betrekking of activiteit uitoefenen die de onafhankelijkheid of de 

waardigheid van het ambt in gevaar zou kunnen brengen, en mogen ze geen lid zijn van het 

Vast Comité van Toezicht op de politiediensten, van een politiedienst, van een 

inlichtingendienst, of van het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse of van een andere 

ondersteunende dienst.117 

 

b) Taken 

 

Het Vast Comité I, voluit Het Vast Comité van Toezicht op de inlichtingen en 

veiligheidsdiensten118, is het orgaan dat in het algemeen belast is met het uitoefenen van 

toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Het ziet toe op de wettigheid van het 

optreden van de diensten en gaat dus na of de rechten die de Grondwet en de wet aan de burgers 

waarborgen, gerespecteerd worden. Daarnaast ziet het ook toe op de coördinatie en de 

doelmatigheid van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten119. Het Vast Comité I stelt ook 

onderzoeken in naar de activiteiten en de werkwijze van inlichtingendiensten en hun 

ondersteunende diensten, zowel naar hun interne reglementen en richtlijnen, als naar de 

documenten die de handelwijze van de leden van die diensten regelen120.  

 

                                                 
116 Art. 28, derde lid WI&V. 
117 Art. 28, vierde lid WI&V. 
118 Art. 3, 7° WI&V. 
119 Art. 1 Wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het 

coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (hierna afgekort als Wet Toezicht). 
120 Art. 33 Wet Toezicht. 
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Het Vast Comité I is ermee belast a posteriori de specifieke en uitzonderlijke methoden te 

controleren. Het spreekt zich ook uit over de wettelijkheid van de beslissingen met betrekking 

tot deze methoden, alsook op de naleving van de beginselen van proportionaliteit en 

subsidiariteit.121 In tegenstelling tot de controle door de BIM-commissie is de controle van het 

Vast Comité I dus uitsluitend een a posteriori controle.122 De bevoegdheden van het Vast comité 

I gaan verder dan die van de BIM-commissie gezien het Comité, wanneer het vaststelt dat de 

specifieke of uitzonderlijke methode onwettig is, de definitieve stopzetting van de betrokken 

methode kan bevelen, indien deze nog in uitvoering is of indien ze reeds door de BIM-

commissie geschorst werd.  

 

In het kader van de controle op de bijzondere inlichtingenmethoden kan het Vast Comité I op 

verschillende wijzen gevat worden, hetzij door zichzelf, hetzij door een andere instantie, zoals 

op verzoek van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. 

Bovendien kan het ook gevat worden door middel van een klacht die uitgaat van iemand die 

een persoonlijk en rechtmatig belang kan aantonen. Tot slot wordt het ook automatisch gevat 

telkens de BIM-commissie een specifieke of uitzonderlijke methode schorst wegens 

onwettigheid en telkens de bevoegde minister, bij gebrek aan tijdig advies van de BIM-

commissie, een beslissing neemt.123 

 

De controle op de specifieke methoden door het Vast Comité I wordt uitgeoefend door middel 

van de lijsten die de inlichtingen- en veiligheidsdiensten op het einde van elke maand aan de 

BIM-commissie dienen over te zenden en door middel van elk ander nuttig document dat door 

de commissie wordt verstrekt of waarvan het Vast Comité I de overlegging heeft gevorderd.124  

 

De controle op de uitzonderlijke methoden wordt uitgeoefend door middel van de documenten 

van de BIM-commissie zoals de machtigingsaanvraag van de betrokken inlichtingen- en 

veiligheidsdienst, het eensluidend advies van de BIM-commissie, van de eventuele 

verlengingen, van de beslissing tot beëindiging, schorsing en verbod van verdere exploitatie.125 

Verder wordt de controle in voorkomend geval ook uitgeoefend door middel van een specifiek 

                                                 
121 Art. 43/2 WI&V. 
122 P. DESMET, “Checks and balances. A priori en a posteriori controle”, p 93 e.v. in W. VAN LAETHEM, D. VAN 

DAELE en B. VANGEEBERGEN (eds.), De wet op de bijzondere inlichtingenmethoden, Antwerpen, Intersentia, 2010 

298. (Hierna verkort: P. DESMET, “Checks and balances”). 
123 Art. 43/4 WI&V. 
124 Art. 43/5 § 1, tweede lid WI&V. 
125 Art. 18/10 § 7 WI&V. 
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afluisterregister dat ter beschikking van het Vast Comité I wordt gehouden126 en door middel 

van elk ander nuttig document dat door de commissie wordt versterkt of waarvan de 

overlegging door het Vast Comité I wordt gevorderd.127 

 

4.1.3 De Privacycommissie 

 

De Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer128, ook wel genaamd de 

Privacycommissie, is de instantie die in België moet waken over de bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer van de burger.129 Ze ziet er als onafhankelijk controleorgaan op toe dat 

de privacy gerespecteerd wordt bij het verwerken van persoonsgegevens.130  

 

Aangezien het aanwenden van bijzondere inlichtingenmethoden een schending van die 

persoonlijke levenssfeer teweeg kan brengen, wordt aan de CBPL een rol in de controle 

toebedeeld. Deze kan zich namelijk tot het Vast Comité I wenden, wanneer ze een redelijk 

vermoeden heeft dat persoonsgegevens die door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten worden 

verwerkt via een specifieke of uitzonderlijke methode met miskenning van de desbetreffende 

regels zijn vergaard.131  

 

Art. 13 van de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de 

verwerking van persoonsgegevens132 voorziet in de mogelijkheid van onrechtstreekse ‘inzage’ 

en verbetering van de gegevens waarover de inlichtingen- en veiligheidsdiensten beschikken. 

Of dit in combinatie met het feit dat de CBPL het Vast Comité I kan vatten om onrechtmatig 

ingewonnen gegevens te laten vernietigen in de praktijk tot een effectief rechtsmiddel kan 

leiden, is nog maar de vraag. De impact hiervan mag immers niet overschat worden, gezien het 

niet de burger zelf is die inzage krijgt, maar slechts de leden van de privacycommissie, die 

                                                 
126 Art. 18/17 § 4 WI&V. 
127 Art. 43/5 § 1, eerste lid WI&V. 
128 Hierna afgekort als CBPL. 
129 D. DE BOT, “De Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer: tussen droom en daad staan 

er niet alleen wetten in de weg, maar vooral praktische problemen”, TBBR 2003, afl. 6, 384. 
130 X., “Nieuw mandaat Privacycommissie”, De Juristenkrant 2013, afl. 270, 6. 
131 Art. 43/3, 2° WI&V en art. 14 KB 12 oktober 2010 houdende uitvoering van diverse bepalingen van de wet 

van 30 november 1998, B.S. 8 november 2010. 
132 Wet van 8 januari 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van 

persoonsgegevens, B.S. 18 maart 1993. (Hierna afgekort als Privacywet). 
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onmogelijk kan nagaan of die gegevens stroken met de werkelijkheid en bovendien geen 

bindende beslissingen kan nemen.133  

 

4.1.4 De Raad van State 

 

De wet betreffende de openbaarheid van bestuur134 stelt als principe voorop dat elke federale 

‘administratieve overheid zoals bedoeld in art. 14 van de gecoördineerde wetten op de Raad 

van State’ op verzoek van een burger inzage en uitleg moet verlenen of afschrift moet geven 

van de informatie waarover deze beschikt. Gezien de VSSE, de ADIV en ook de BIM-

commissie allen federale administratieve overheden zijn, dienen ook zij in principe inzage te 

verlenen in de documenten waarover ze beschikken.135  

 

Dit recht op inzage in bestuursdocumenten is evenwel niet absoluut. De WOB voorziet immers 

in relatieve en absolute uitzonderingsgronden.136 Daarnaast bevat ook de Classificatiewet een 

absolute uitzondering op dit principe door te stellen dat de WOB niet van toepassing is op 

geclassificeerde informatie.137 Het praktisch nut van de bepaling in de classificatiewet is 

inmiddels opgeheven nu de BIM-Wet rechtstreeks in WOB onder art. 6 § 2 een nieuwe absolute 

uitzonderingsgrond heeft ingevoerd die stelt dat bestuursdocumenten geweigerd moeten 

worden indien hierdoor afbreuk gedaan wordt aan de belangen bedoeld in art. 3 van de 

Classificatiewet. De inlichtingen- en veiligheidsdiensten zullen echter wel in concreto moeten 

aantonen dat de inzage afbreuk doet aan van de in dat artikel vermelde belangen. Dit houdt dus 

een inhoudelijke toets in door de Raad van State waarbij men eigenlijk nagaat of de 

aangebrachte classificatie wel gerechtvaardigd was. Het grote probleem hierbij is dat deze 

procedure in principe volledig tegensprekelijk verloopt, zodat het document wel ingezien kan 

worden op de griffie van de Raad van State. Het zou dan ook wenselijk zijn dat de wetgever op 

dit vlak wetgevend zou optreden.138 Tot zolang het document dan ook via deze weg ingekeken 

kan worden, leidt het in principe tot een vorm van inzage en dus van controle139, gezien een 

persoon op die manier te weten kan komen welke informatie de inlichtingen- en 

                                                 
133 W. VAN LAETHEM, “Daadwerkelijke rechtsmiddelen na de BIM-Wet”, p 175 e.v. in W. VAN LAETHEM, D. VAN 

DAELE en B. VANGEEBERGEN (eds.), De wet op de bijzondere inlichtingenmethoden, Antwerpen, Intersentia, 2010, 

298. (Hierna verkort: W. VAN LAETHEM, “Daadwerkelijke rechtsmiddelen”). 
134 Wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur, B.S. 30 juni 1994. (Hierna afgekort als WOB). 
135 W. VAN LAETHEM, “Daadwerkelijke rechtsmiddelen”, supra noot 133, 186 – 187. 
136 Art. 6 §§ 1-2 WOB.  
137 Art. 26 Classificatiewet. 
138 W. VAN LAETHEM, “Daadwerkelijke rechtsmiddelen”, supra noot 133, 181 – 185. 
139 W. VAN LAETHEM, “Daadwerkelijke rechtsmiddelen”, supra noot 133, 187. 
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veiligheidsdiensten over hem beschikken en zo nodig verdere stappen kan ondernemen om in 

rechte voldoening te krijgen voor een eventuele schending van zijn grondrechten die door een 

bijzondere inlichtingenmethode is veroorzaakt. 

 

4.2.4 Het parlementair toezicht 

 

Tot slot vormt het parlementair toezicht een laatste element in de mogelijkheden tot toezicht. 

Dit toezicht wordt georganiseerd d.m.v. een commissie die instaat voor de begeleiding van het 

Vast Comité I. Deze zogenaamde begeleidingscommissie oefent de uiteindelijke controle uit 

op de werking van het Vaste Comité I en ziet toe op de inachtneming van de bepalingen van de 

Wet Toezicht en van de huishoudelijke reglementen140. Het gaat hier dus niet om een 

rechtstreekse controle op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, maar om een vorm van 

onrechtstreekse controle, die verloopt via het Vast Comité I. 

 

4.2 Toezicht en controle op de verschillende methodes  

 

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de gewone methoden, voorziet de BIM-Wet bewust niet 

in enige vorm van controlemaatregelen.141 Gebruikt men echter specifieke of uitzonderlijke 

methoden, dan is de kans veel groter dat de rechten van de burger aangetast kunnen worden. In 

die gevallen wordt dus wel voorzien in controlemaatregelen om hieraan tegemoet te komen. 

 

4.2.1 Drievoudige controle op de specifieke methoden 

 

Ten eerste moet de inlichtingenofficier die is aangesteld om de specifieke methode voor het 

verzamelen van gegevens aan te wenden, zijn diensthoofd regelmatig informeren over de 

uitvoering van deze methode.142 De wet schrijft echter geen termijnen voor binnen dewelke 

deze informatieverplichting dient te geschieden. 

 

Ten tweede is er het toezicht door de BIM-commissie. De effectieve uitoefening hiervan wordt 

om te beginnen gewaarborgd doordat, voor men kan aanvatten met de uitvoering van de 

specifieke methode, het diensthoofd zijn machtiging ter kennis moet brengen van de BIM-

                                                 
140 Art. 66bis § 2 Wet Toezicht. 
141 M. VANDERMEERSCH, “Een reparatiewet vermeden?”, supra noot 30, 417. 
142 Art. 18/3 § 1, in fine WI&V. 
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commissie.143 Bovendien wordt maandelijks een lijst van de uitgevoerde specifieke 

maatregelen overgezonden aan de commissie.144 Tot slot kunnen de leden van de commissie op 

elk ogenblik controle uitoefenen op de wettigheid van de maatregelen, inclusief op de naleving 

van de principes van subsidiariteit en proportionaliteit.145 Indien de BIM-commissie vaststelt 

dat een specifieke methode niet conform de wettelijke bepalingen gebeurt, dan schorst zij deze 

indien de aangewende methode nog lopende is en verbiedt zij de exploitatie van de gegevens 

die op grond van de onwettige specifieke methode verkregen zijn.146 

 

Ten derde is er nog de controle door het Vast Comité I. Deze controle wordt gewaarborgd 

doordat alle beslissingen, adviezen en machtigingen met betrekking tot de specifieke methoden 

onverwijld ter kennis moeten worden gebracht aan het comité.147 Indien het de onwettigheid 

van een specifieke methode vaststelt, beveelt het de stopzetting van de betrokken methode 

indien deze nog lopende is of indien ze door de BIM-commissie geschorst is. Bovendien beveelt 

het dat de hierdoor verkregen gegevens niet geëxploiteerd mogen worden en vernietigd dienen 

te worden.148 

 

4.2.2 Viervoudige controle op de bijzondere methoden 

 

Gelijklopend aan wat het geval is bij de specifieke methoden, is de eerste manier waarop 

controle uitgeoefend wordt op de bijzondere methoden, de informatieverplichting ten opzichte 

van zijn diensthoofd die rust op de inlichtingenofficier.149 Ten tweede is het diensthoofd hier 

verplicht de uitzonderlijke methode te beëindigen zodra de bedreigingen die haar wettigden 

weggevallen zijn of wanneer de methode niet langer nuttig is voor het doel waarvoor zij werd 

beslist. Indien hij een onwettigheid vaststelt, kan hij de procedure schorsen.150 Ten derde is er 

ook het toezicht door de BIM-commissie151 en ten vierde de controle door het Vast Comité I. 

152  

 

                                                 
143 Art. 18/3 § 1, eerste lid, in fine WI&V. 
144 Art. 18/3 § 2, eerste lid WI&V. 
145 Art. 18/3 § 2, tweede lid WI&V. 
146 Art. 18/3 § 2, vierde lid, in fine WI&V. 
147 Art. 43/3 WI&V. 
148 Art. 43/6 § 1, eerste lid WI&V. 
149 Art. 18/10 § 1, derde lid WI&V. 
150 Art. 18/10 § 1, vierde lid WI&V. 
151 Art. 18/10 § 6 WI&V. 
152 Art. 43/2 t.e.m. 43/8 WI&V. 
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5. Rechtsmiddelen 

 

Gezien de aanwending van bijzondere inlichtingenmethoden tot gevolg heeft dat op een 

heimelijke wijze gegevens verzameld worden die een inmenging op het fundamenteel recht op 

privacy tot gevolg kan uitmaken, moet er noodzakelijkerwijze voorzien worden in een manier 

om eventuele inbreuken te sanctioneren.153 Art. 13 EVRM bepaalt immers dat eenieder wiens 

rechten en vrijheden die in dit Verdrag zijn vermeld, geschonden zijn, recht heeft op een 

daadwerkelijk rechtsmiddel voor een nationale instantie, ook indien deze schending is begaan 

door personen in de uitoefening van hun ambtelijke functie. Dit komt er dus op neer dat zodra 

een burger een verdedigbare klacht heeft dat een van zijn door het verdrag gewaarborgde 

grondrechten werd geschonden (in het kader van de bijzondere inlichtingenmethoden zal dit 

meestal het recht op bescherming van zijn privéleven zijn) hij argumenten moet kunnen richten 

tot een nationale instantie, die zich kan uitspreken over de gegrondheid van zijn bewering en 

die een adequate genoegdoening kan verlenen, zoals de stopzetting van de schending en de 

toekenning van een schadevergoeding.154  

 

Zonder in te gaan op alle mogelijke ‘legal remedies’ wordt hieronder aandacht besteed aan de 

twee belangrijkste vernieuwingen die de BIM-Wet op dit vlak ingevoerd heeft: de invoering 

van de notificatieplicht, die inmiddels vernietigd werd door het Grondwettelijk Hof, en de 

uitbreiding van de rol van het Vast Comité I. 

 

5.1 De (passieve) notificatieverplichting 

 

De BIM-Wet voerde in de WI&V een nieuw artikel 2 § 3 in, dat voorzag in een 

notificatieverplichting. Dit komt erop neer dat het diensthoofd op verzoek van iedere natuurlijke 

persoon met een wettelijk belang, deze persoon schriftelijk moet informeren dat hij het 

voorwerp heeft uitgemaakt van een specifieke of uitzonderlijke inlichtingenmethode, op 

voorwaarde dat een periode van meer dan vijf jaar is verstreken sinds het beëindigen van de 

methode en dat met betrekking tot de aanvrager sinds het einde van de methode geen nieuwe 

gegevens werden verzameld. Bovendien moeten hierbij de bepalingen van de wet van 11 

december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten 

                                                 
153 M. VANDERMEERSCH, “Een reparatiewet vermeden?”, supra noot 30, 422. 
154 W. VAN LAETHEM, “Daadwerkelijke rechtsmiddelen”, supra noot 133, 175. 
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en veiligheidsadviezen, van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur 

en van de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 

ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, nageleefd worden. De informatie die 

aan de betrokkene medegedeeld wordt, stipt het juridische kader aan waarbinnen de dienst 

gemachtigd werd de methode te gebruiken. Tot slot dient het diensthoofd van de betrokken 

dienst hierbij de commissie te informeren over elk verzoek om informatie en over het geleverde 

antwoord. 

 

Het eigenaardige aan deze regeling, die tot doel heeft een persoon te informeren dat hij of zij 

het voorwerp heeft uitgemaakt van een specifieke of uitzonderlijke inlichtingenmethode, is dat 

deze verplichting pas ontstaat nadat de betrokkene er zelf om vraagt, wat dus impliceert dat 

deze reeds weet dat hij of zij het voorwerp heeft uitgemaakt van dergelijke maatregel. Dit zal 

echter slechts het geval zijn indien deze methode geleid heeft tot informatie die vervolgens in 

een strafprocedure gebruikt wordt, zodat de persoon in kwestie door inzage in het strafdossier 

kennis krijgt van het feit dat een inlichtingenmethode jegens hem aangewend werd. De zaken 

zijn helemaal anders wanneer de verzamelde informatie geen aanleiding geeft tot een 

strafonderzoek. In dat geval zal de betrokkene dus niet te weten komen dat er 

inlichtingenonderzoek is gebeurd en zal dit dus in principe geheim blijven.155 

 

Het initiatief tot kennisgeving gaat nooit uit van de betrokken diensten zodat het niet echt 

correct is om te spreken van een notificatieverplichting. Gezien de betrokkene er steeds zelf om 

moet vragen, gaat het eerder om een passieve notificatieplicht. Dat er niet voorzien wordt in 

een actieve notificatieplicht, was ook één van de argumenten die de Orde van Vlaamse Balies 

in haar beroep tot vernietiging aanhaalde. Het Grondwettelijk Hof vernietigde artikel 2 § 3 

WI&V dan ook omwille van het beperkte en passieve karakter. Het stelt dat de 

inlichtingendiensten zelf de betrokken persoon moeten inlichtingen zodra dat kan zonder het 

onderzoek van de inlichtingendiensten in het gedrang te brengen.156 

 

 

 

 

                                                 
155 M. VANDERMEERSCH, “Een reparatiewet vermeden?”, supra noot 30, 422. 
156 P. DE HERT, “Inzage, notificatie en accountability: verwaarloosde mensenrechten in de BIM-Wet”, De orde 

van de dag 2011, afl. 56, 95 – 97.  
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5.2 De rol van het Vast Comité I 

 

Naast de notificatieverplichting werd door de BIM-Wet voorzien in twee systemen om de 

wettigheid van de aangewende methoden te beoordelen.157 Enerzijds is er de prejudiciële 

adviesbevoegdheid die aan het Vast Comité I wordt toegekend wanneer inlichtingeninformatie 

aangewend wordt in een strafzaak.158 Hier wordt verderop in deze uiteenzetting dieper op 

ingegaan wanneer de brug tussen het inlichtingenonderzoek en het strafrechtelijk onderzoek 

besproken wordt. Anderzijds wordt door de BIM-Wet nu ook voorzien dat het Vast Comité I 

gevat kan worden door een schriftelijke klacht van eenieder die een persoonlijk en rechtmatig 

belang kan aantonen.159  

 

De klager en zijn advocaat kunnen dan op de griffie van het Vast Comité I, gedurende vijf 

werkdagen, het dossier raadplegen op de dagen en uren medegedeeld door dit Comité. Dit 

dossier bevat alle informatie en inlichtingen die ter zake relevant zijn, met uitzondering van die 

welke afbreuk doen aan de bescherming van bronnen, de bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer van derden, de classificatieregels bepaald bij de wet van 11 december 1998 

betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en 

veiligheidsadviezen, of de vervulling van de in de artikelen 7, 8 en 11 omschreven opdrachten 

van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.160 De betrokken inlichtingen- en veiligheidsdienst 

wordt echter wel vooraf in de gelegenheid gesteld zijn advies te verlenen omtrent de gegevens 

die in het dossier dat ter inzage ligt, worden opgenomen161, doch het moet minstens volgende 

elementen bevatten162: 

- Het juridisch kader dat het gebruik van de specifieke of uitzonderlijke methode voor het 

verzamelen van gegevens heeft gerechtvaardigd; 

- De aard van de bedreiging en de graad van de ernst ervan die het beroep op de 

aangewende methode hebben gerechtvaardigd; 

- Het type van persoonsgegevens verzameld tijdens het gebruik van de specifieke of 

uitzonderlijke methode voor zover die persoonsgegevens enkel betrekking hebben op 

de klager. 

                                                 
157 M. VANDERMEERSCH, “Een reparatiewet vermeden?”, supra noot 30, 422. 
158 Zie art. 131bis, 189quater en 279bis Sv. ingevoerd door art. 35-37 BIM-Wet. 
159 Art. 43/3, 3e streepje WI&V. 
160 Art. 43/5 § 3, eerste lid WI&V. 
161 Art. 43/5 § 3, tweede lid WI&V. 
162 Art. 43/5 § 3, derde lid WI&V. 
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6. De brug tussen het inlichtingen- en het strafonderzoek 

 

6.1 Verschillende bevoegdheden 

 

Het opsporen van misdrijven en de daders ervan en het zoeken naar bewijzen die verband 

houden met strafbare feiten, behoort louter en alleen toe aan de politiediensten en de 

gerechtelijke overheden. De inlichtingen- en veiligheidsdiensten zijn er dan weer op gericht 

informatie te verzamelen, verwerken en analyseren met de bedoeling inzicht te verwerven in 

bepaalde structuren en netwerken alsook fenomenen en structuren die een bedreiging van 

bepaalde belangen kunnen vormen op te sporen. Het is dus duidelijk dat de inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten enerzijds en de politiediensten en gerechtelijke overheden anderzijds 

verschillende opdrachten en bevoegdheden hebben. Hieruit mag evenwel niet afgeleid worden 

dat er nooit overlapping of concurrentie tussen de verschillende diensten kan bestaan. Het is 

niet wenselijk noch realistisch om beide volledig van elkaar af te scheiden. Ze hebben immers 

een gemeenschappelijk doel: instaan voor en bijdragen aan het in stand houden van een 

democratische rechtsorde.163 

 

6.2 Samenloop tussen strafonderzoek en gerechtelijk onderzoek 

 

Waar men vroeger algemeen kon stellen dat de inlichtingen- en veiligheidsdiensten vooral een 

prospectieve taak en bevoegdheid hadden, terwijl de politiediensten en gerechtelijke overheden 

in hoofdzaak een reactieve taak en bevoegdheden hadden, gaat dit tegenwoordig niet meer op. 

Deze laatste spitsen zich immers ook steeds meer toe op proactieve recherche. Deze 

mogelijkheid werd ingevoerd door art. 28bis § 2 Sv. dat bepaalt dat het opsporingsonderzoek 

zich ook uitstrekt over de proactieve recherche. Daarnaast is er ook nog de wetgeving in het 

kader van de terroristische misdrijven die zodanig breed geformuleerd is, dat men zich snel op 

het vlak van de gerechtelijke aanpak bevindt en ook de politiediensten hier dus aandacht aan 

kunnen wijden, hoewel de aanpak van terrorisme tot de essentie van de bevoegdheden van de 

inlichtingendiensten behoort. Deze beide factoren leiden ertoe dat mogelijke overlappingen of 

concurrentie tussen de verschillende diensten zich steeds vaker kunnen voordoen.164  

                                                 
163 A. WINANTS, “BIM, BAM, BOM: de verhouding tussen inlichtingendiensten, politiediensten en gerechtelijke 

overheden: symfonie of kakafonie”, 995 – 1012, in F. DERUYCK en M. ROZIE (eds.), Liber amicorum Alain De 

Nauw. Het Strafrecht bedreven, Brugge, die Keure, 2011, 1012. (hierna afgekort: A. WINANTS, “BIM, BAM, 

BOM”). 
164 A. WINANTS, “BIM, BAM, BOM”, supra noot 163, 998 – 1000. 
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Het strafrechtelijk proactieve onderzoek vertoont dus belangrijke gelijkenissen met het 

onderzoek dat gevoerd wordt door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Beide hebben 

immers betrekking op de prille fase van de iter criminis. In die zin hebben ze dus een 

gelijkaardig voorwerp: deviant, in de regel zelfs strafbaar gedrag, opsporen alvorens het 

misdrijf zich daadwerkelijk voordoet.165  

 

Hoewel de samenwerking tussen inlichtingen- en veiligheidsdiensten een heikel thema is 

waarbij snel gewezen wordt op het gevaar van een politieke politie166, is men het er algemeen 

toch over eens dat een zekere vorm van samenwerking noodzakelijk is. Zo stelde het Vast 

Comité I in het verleden reeds dat hoewel de inlichtingendiensten niet de opdracht hebben 

misdrijven op te sporen, ze toch kunnen en moeten samenwerken met de gerechtelijke 

overheden.167 Gezien de fenomenen waarop de inlichtingen- en veiligheidsdiensten zich richten 

doorgaans ook strafbare feiten omvatten, denk maar aan terrorisme, georganiseerde 

criminaliteit, spionage of sabotage komen deze ook op de radar van de politiediensten en het 

gerecht voor. Wanneer dezelfde feiten een prioriteit zijn bij zowel de inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten als bij de opsporingsdiensten, is het logisch dat men zich de vraag stelt of 

men op een of andere manier kan samenwerken, maar schuilt ook concurrentie om de hoek.168  

 

Toch is de vraag welke vorm die samenwerking dan moet aannemen en hoever men hierin moet 

gaan niet evident. Hoewel ze misschien betrekking hebben op dezelfde fenomenen, benaderen 

ze die immers zoals reeds vermeld vanuit een andere finaliteit. Een inlichtingendienst is een 

informatiedienst en is er in principe niet op gericht om zelf de nodige uitvoerende maatregelen 

te nemen. Het zal zijn analyses of inlichtingen meedelen aan andere (overheids)instanties die 

wel over uitvoerende bevoegdheden beschikken. Het gaat daarbij dan voornamelijk, doch niet 

uitsluitend, om gerechtelijke instanties. Ook de (bestuurlijke) politie of bepaalde 

administratieve overheden kunnen hierbij een rol spelen.169 Dit blijkt ook uit de omschrijving 

van de opdrachten van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, die sterk de nadruk leggen op 

                                                 
165 T. DECAIGNY, Tegenspraak in het vooronderzoek, Antwerpen, Intersentia, 2013, 674 – 675.  
166 Hiermee wijst men op het feit dat de VSSE gebruikt zou kunnen worden om alles wat een gevaar voor de Staat 

en de politiek (kortom alles wat het regime op onwettige wijze zou kunnen destabiliseren) te surveilleren, zie ook 

Vast Comité I, Activiteitenverslag 1995, Antwerpen, Intersentia, 1996, 15 – 16.  
167 Vast Comité I, Activiteitenverslag 2006, Antwerpen, Intersentia, 2007, 7. 
168 B. VANGEEBERGEN en D. VAN DAELE, “Geheime (?) diensten. Over de noodzaak van een ernstig debat over de 

bijzondere inlichtingenmethoden en de rol van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten in de opsporing.”, De orde 

van de dag 2008, afl. 42, 29. (hierna afgekort: B. VANGEEBERGEN en D. VAN DAELE, “Geheime (?) diensten”). 
169 B. VANGEEBERGEN en D. VAN DAELE, “Een reus op lemen voeten”, supra noot 69, 161. 
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het inwinnen, analyseren en verwerken van inlichtingen, maar geen gewag maken van 

uitvoerende bevoegdheden.170 

 

In situaties waar er sprake is van samenloop, stelt zich ook vaak de vraag naar wat primeert: 

het inlichtingen- of het gerechtelijk onderzoek? Wanneer men de afweging moet maken tussen 

het bekomen van een strafrechtelijke veroordeling of het beschermen van de belangen van de 

staatsveiligheid, dan lijkt in België de nadruk toch duidelijk op de strafrechtelijke aanpak te 

liggen.171 Dit blijkt bijvoorbeeld uit de bepaling die stelt dat wanneer de inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten een onderzoek instellen dat een weerslag kan hebben op een opsporings- of 

gerechtelijk onderzoek, en hierbij specifieke of uitzonderlijke methoden aanwendt, dit geen 

schade mag toebrengen aan het opsporings- of gerechtelijk onderzoek.172 Er wordt dus enkel 

voorzien in een regeling die moet vermijden dat de inlichtingen- en veiligheidsdiensten het 

werk van de opsporingsdiensten zouden verstoren. De situatie waarin de rollen omgekeerd 

zouden zijn en de opsporingsdiensten dus zouden interfereren met het werk van de inlichtingen- 

en veiligheidsdiensten wordt niet geregeld in de wet, hoewel dit potentieel even schadelijk zou 

kunnen zijn.173 

 

6.3 Uitwisselen van informatie 

 

Voor de BIM-wet werd het uitwisselen van informatie slechts zeer summier geregeld. Men 

moest het enkel doen met de bepaling die stelt dat de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, de 

politiediensten, en de administratieve en gerechtelijke overheden moeten zorgen voor een zo 

doeltreffend mogelijke wederzijdse samenwerking, en dat de inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten er eveneens moeten voor zorgen dat er samenwerking is met de 

buitenlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten.174 Pas met de invoering van art. 19/1 WI&V 

door de BIM-wet werd in een uitgebreidere regeling voorzien met betrekking tot het uitwisselen 

en gebruik van informatie.  

 

 

 

                                                 
170 Art. 7 WI&V en art. 11 WI&V. 
171 A. WINANTS, “BIM, BAM, BOM”, supra noot 163, 1003 – 1004. 
172 Art. 13/2, tweede lid WI&V. 
173 B. VANGEEBERGEN en D. VAN DAELE, “Een reus op lemen voeten”, supra noot 69, 160. 
174 Art. 20 § 1 WI&V. 
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6.4 Gebruik van inlichtingen in een strafprocedure 

 

Hoewel het gebruik van informatie door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten geen klassiek 

onderdeel van de strafprocedure vormt, kan het wel voorvallen dat een concrete strafprocedure 

hier toch gebruik van maakt. Er zijn verschillende manieren waarop informatie die afkomstig 

is van deze diensten in een strafdossier terecht kan komen. Vooreerst is het mogelijk dat er een 

aangifte op basis van gewone inlichtingenmethoden plaatsvindt. Ten tweede kunnen de 

specifieke en uitzonderlijke inlichtingenmethoden informatie opleveren die tot een aangifte 

leidt. Tot slot bevat ook het prejudicieel advies van het Vast Comité I specifieke informatie uit 

de inlichtingen en veiligheidscontext die aan een strafdossier toegevoegd kan worden.175 

 

Aangezien de informatie die opsporingsdiensten verzamelen tot doel heeft als bewijs te dienen 

in strafzaken, moeten zij hierbij rekening houden met de waarborgen van artikel 6 EVRM, in 

het bijzonder met het recht van verdediging en met de vereiste van wapengelijkheid. Dit in 

tegenstelling tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten die met een andere finaliteit 

inlichtingen vergaren, zodat zij buiten het toepassingsgebied van dat artikel vallen en dus niet 

aan dezelfde waarborgen moeten voldoen. Dit zou aanleiding kunnen geven tot problemen 

aangezien de informatie die door deze diensten verzameld wordt, toch gebruikt kan worden in 

het kader van een strafprocedure, zonder dus te voldoen aan die specifieke waarborgen.176 

 

 6.4.1 Aangifte op basis van gewone inlichtingenmethoden 

 

De aangifte van informatie die als gevolg van het aanwenden van een gewone 

inlichtingenmethode aan het licht komt, vormt een eerste mogelijkheid waardoor informatie uit 

een inlichtingenonderzoek door kan stromen en bijgevolg ook gebruikt kan worden in een 

strafonderzoek.177 Die aangifteverplichting volgt uit art. 29 Sv. Deze bepaling stelt dat iedere 

gestelde overheid, openbaar officier of ambtenaar die in de uitoefening van zijn ambt kennis 

krijgt van een misdaad of wanbedrijf, verplicht is daarvan dadelijk kennis te geven aan de 

procureur des Konings […] en hiervan alle desbetreffende inlichtingen, processen verbaal en 

akten moet doen toekomen.  

 

                                                 
175 T. DECAIGNY, Tegenspraak in het vooronderzoek, Antwerpen, Intersentia, 2013, 312. 
176 B. VANGEEBERGEN en D. VAN DAELE, “Geheime (?) diensten”, supra noot 164, 29. 
177 T. DECAIGNY, Tegenspraak in het vooronderzoek, Antwerpen, Intersentia, 2013, 312. 
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Wat betreft de inlichtingen- en veiligheidsdiensten wordt deze verplichting verder gepreciseerd 

in de WI&V. Dit bepaalt dat zij de inlichtingen bedoeld in artikel 13, tweede lid, slechts 

meedelen aan de betrokken ministers en de betrokken gerechtelijke en administratieve 

overheden, aan de politiediensten en aan alle bevoegde instanties en personen overeenkomstig 

de doelstellingen van hun opdrachten alsook aan de instanties en personen die het voorwerp 

zijn van een bedreiging bedoeld in de artikelen 7 en 11.178 Verder stelt het ook dat de 

inlichtingen- en veiligheidsdiensten, de politiediensten, de administratieve en gerechtelijke 

overheden moeten zorgen voor een zo doeltreffend mogelijke wederzijdse samenwerking. De 

inlichtingen- en veiligheidsdiensten zorgen er eveneens voor dat er samenwerking is met de 

buitenlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten.179 Aangezien deze beide artikelen niet 

werden gewijzigd door de BIM-Wet (die naast de gewone inlichtingenmethoden ook specifieke 

en uitzonderlijke inlichtingenmethoden invoert) moet redelijkerwijze aangenomen worden dat 

deze bepalingen dus enkel en alleen van toepassing zijn op de gewone inlichtingenmethoden.180 

De drempel voor aangifte ligt hoog aangezien men effectief kennis moet hebben van een 

misdrijf of wanbedrijf. Ernstige aanwijzingen of een redelijk vermoeden volstaan niet en ook 

wanneer men kennis heeft van een overtreding, is men niet gehouden tot de aangifteplicht. 

 

In het kader van dit soort aangiften moeten toch enkele belangrijke opmerkingen gemaakt 

worden. Ten eerste is het zo dat hoewel de gewone methode doorgaans de minst verregaande 

methode is wat betreft de mogelijke inmenging van de rechten plichten van burgers, in 

vergelijking met de specifieke en uitzonderlijke methoden, dit toch niet steeds het geval is. Ten 

tweede is het zo dat er op de gewone methoden geen controle is, noch a priori, noch a posteriori. 

Dit kan dus problematisch zijn wanneer men in een strafgeding gebruikt maakt van informatie 

die uit dergelijke methode voortvloeit. Ten derde kan geclassificeerde informatie uiteraard niet 

meegedeeld worden met procespartijen wat problemen kan opleveren voor de interne 

openbaarheid. 

 

6.4.2 Aangifte op basis van specifieke en uitzonderlijke inlichtingenmethoden 

 

Ook met betrekking tot de specifieke en uitzonderlijke inlichtingenmethoden wordt een 

specifieke regeling uitgewerkt om tegemoet te komen aan de verplichting die voortvloeit uit 

                                                 
178 Art. 19, eerste lid WI&V. 
179 Art. 20, eerste lid WI&V. 
180 T. DECAIGNY, Tegenspraak in het vooronderzoek, Antwerpen, Intersentia, 2013, 312. 
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artikel 29 van het Wetboek van strafvordering. Wanneer de aanwending van de specifieke of 

uitzonderlijke methoden ernstige aanwijzingen aan het licht brengt over het plegen van een 

misdaad of wanbedrijf, of op grond van een redelijk vermoeden wijst op te plegen of reeds 

gepleegde maar nog niet aan het licht gebrachte strafbare feiten, brengen de betrokken diensten 

dit onverwijld ter kennis aan de commissie. Deze onderzoekt dan de verzamelde gegevens 

ongeacht de drager waarop ze vastgelegd werden.181 Indien de commissie het bestaan vaststelt 

van dergelijk ernstige aanwijzingen, stelt de voorzitter van de commissie daarvan een niet-

geclassificeerd proces-verbaal op. Dit wordt dan onverwijld overgezonden aan de procureur 

des Konings of aan de federale procureur, nadat het diensthoofd vooraf gehoord werd over de 

voorwaarden van deze overzending.182 

 

De informatie die door middel van de specifieke of uitzonderlijke methode aan het licht 

gekomen is, wordt dus niet integraal aan het strafdossier toegevoegd, maar wordt als het ware 

‘gefilterd’ door de tussenstap van het niet-geclassificeerde proces-verbaal dat opgesteld wordt 

door de voorzitter van de commissie.183 Een dergelijk proces-verbaal kan uit zijn aard zelf geen 

beschermde gegevens bevatten. De classificatie biedt bijzondere bescherming aan informatie, 

documenten of gegevens, in welke vorm ook, waarvan de oneigenlijke aanwending schade kan 

toebrengen aan bepaalde belangen.184 Gezien het om een niet-geclassificeerd proces-verbaal 

gaat wordt hierin geen gevoelige informatie opgenomen. Enkel bepaalde elementen zoals de 

context waarin de inlichtingenopdracht heeft plaatsgevonden, welk doel werd nagestreefd door 

de betrokken inlichtingen- en veiligheidsdienst, en in welke context ernstige aanwijzingen 

werden verzameld die eventueel in rechte kunnen worden gebruikt, worden in dit proces-

verbaal nader gepreciseerd.185 Er zal dus een korte beschrijving van het concrete 

inlichtingenonderzoek gegeven moeten worden, waarbij men uitdrukkelijk de link met de 

wettelijk omschreven opdrachten van de diensten zal moeten belichten. Ook zullen de diensten 

moeten aangeven in welke periode en met welke methoden de informatie werd verzameld. Het 

is duidelijk dat de diensten niet staan te springen om dergelijke informatie prijs te geven 

omwille van de legitieme wens hun informatiepositie en hun bronnen af te schermen. Net 

omwille hiervan wordt aan het diensthoofd de mogelijkheid geboden om aanpassingen aan de 

inhoud van het proces verbaal aan de BIM-Commissie voor te stellen. Zo wil men vermijden 

                                                 
181 Art. 19/1, eerste lid WI&V. 
182 Art. 19/1, tweede lid WI&V. 
183 GwH 22 september 2011, nr. 145/2011, B.8.  
184 Art. 3 Classificatiewet. 
185 Art. 19/1, derde lid WI&V. 
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dat door een te openhartige omschrijving van de gebeurtenissen de goede werking van diensten 

of de veiligheid van hun bronnen in het gedrang zouden komen. Doch deze kan enkel suggesties 

doen, zodat de eindbeslissing toch steeds bij de BIM-commissie blijft.186  

 

Dat het diensthoofd in de gelegenheid wordt gesteld aanpassingen aan te brengen aan het 

proces-verbaal kan er op wijzen dat de wetgever inziet dat de aangifteverplichting mogelijks 

problematisch kan zijn voor de operationaliteit en de werking van de dienst. Men kan zich dan 

ook de vraag stellen of de wetgever er niet beter aan gedaan had een systeem uit te werken 

waarin de aangifte geen verplichting is, maar slechts een mogelijkheid en waarbij men dan ook 

indien nodig de ruimte biedt om de aangifte uit te stellen, om op die manier de operationaliteit 

te bewaren. In het huidige systeem bestaat nu immers het risico dat de inlichtingen en 

veiligheidsdiensten hun belangen vrijwaren door de misdrijven gewoonweg niet aan te geven. 

Op de niet-naleving van deze aangifteverplichting staat immers geen strafsanctie, zodat zij 

hooguit een disciplinaire sanctie riskeren.187 

 

Een belangrijk element waar in dit kader op gewezen moet worden, is het feit dat de gevolgen 

die dit proces-verbaal kan hebben in een concrete strafprocedure slechts zeer beperkt is. Zo mag 

het niet de exclusieve grond, noch de overheersende maatregel zijn voor de veroordeling van 

een persoon. De elementen vervat in dit proces-verbaal moeten dus in overheersende mate steun 

vinden in andere bewijsmiddelen.188  

 

De wetgever heeft met art. 19/1 WI&V het gebruik van inlichtingen uit onderzoeken door de 

inlichtingen- en veiligheidsdiensten in de strafprocedure willen vergemakkelijken. Minstens 

wordt hiermee de doorstroming van het bestaan van informatie met betrekking tot een misdrijf 

gefaciliteerd.189 

 

6.4.3 Informatie uit het advies van het Vast Comité I 

 

Wanneer inlichtingeninformatie wordt aangewend in een strafzaak wordt voorzien in een 

adviesbevoegdheid voor het Vast Comité I. Dit heeft als doel tegemoet te komen aan het feit 

                                                 
186 B. VANGEEBERGEN en D. VAN DAELE, “Een reus op lemen voeten”, supra noot 69, 164. 
187 A. WINANTS, “BIM, BAM, BOM”, supra noot 163, 1006 – 1007. 
188 Art. 19/1, vierde lid WI&V. 
189 T. DECAIGNY, Tegenspraak in het vooronderzoek, Antwerpen, Intersentia, 2013, 678. 
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dat de strafrechter de oorsprong van deze informatie niet kan controleren.190 Ook op basis van 

deze prejudiciële adviesprocedure wordt potentieel informatie aan het strafdossier toegevoegd. 

Het gaat dan niet om een inhoudelijke doorstroming van informatie, maar wel over een oordeel 

met betrekking tot de wettigheid van de specifieke of uitzonderlijke methode die aanleiding 

heeft gegeven tot het opstellen van het niet-geclassificeerd proces-verbaal.191 

 

Zo kan de raadkamer wanneer zij een dossier onderzoekt dat een niet geclassificeerd proces-

verbaal bevat als bedoeld in artikel 19/1 WI&V, hetzij ambtshalve, hetzij op vordering van het 

openbaar ministerie, hetzij op verzoek van de beklaagde, de burgerlijke partij of hun advocaten, 

het Vast Comité I een schriftelijk advies vragen over de wettigheid van de methode voor de 

verzameling van gegevens.192 Eenzelfde mogelijkheid wordt voorzien bij het onderzoek ten 

gronde van een dossier193 en ook in geval van een rechtspleging voor het hof van assisen194 

wordt hierin voorzien. 

 

De wet bepaalt niet welke elementen dit advies dat het Vast Comité I versterkt precies moet 

bevatten, noch welke gevolgen hieraan gegeven moet worden. Het is niet bindend, zodat het 

rechtscollege dat om het advies verzocht heeft in principe vrij is om de regels met betrekking 

tot de regelmatigheid van het bewijs in strafzaken toe te passen en te beoordelen in welke mate 

het niet-geclassificeerde proces-verbaal of andere elementen van het strafdossier al dan niet uit 

de debatten moeten worden geweerd.195  

 

6.4.4 Problematiek met betrekking tot de gelijkheid 

 

Door het uitsluiten van de gewone methoden uit het toepassingsgebied van art. 19/1 WI&V 

ontstaat een moeilijk te verantwoorden onderscheid in behandeling tussen het geval waarin een 

strafbaar feit ter kennis komt van een inlichtingenagent via een gewone methode, dan wel 

wanneer datzelfde feit hem ter kennis zou komen via een specifieke of uitzonderlijke methode. 

Een eerste verschil situeert zich op het vlak van de ‘drempel’ waaraan voldaan moet zijn 

voordat er overgegaan wordt tot melding van het misdrijf. In het geval dat de informatie ter 

                                                 
190 M. VANDERMEERSCH, “Een reparatiewet vermeden?”, supra noot 30, 423. 
191 T. DECAIGNY, Tegenspraak in het vooronderzoek, Antwerpen, Intersentia, 2013, 678. 
192 Art. 131bis Sv. 
193 Art. 189quater Sv. 
194 Art. 279bis Sv. 
195 GwH 22 september 2011, nr. 145/2011, B.29. en B.30.1. 



49 

 

kennis komt via een gewone methode, moet toepassing gemaakt worden van art. 29 Sv. van 

zodra de inlichtingenagent kennis heeft van het bestaan van een misdaad of wanbedrijf. In het 

geval dat de informatie voortvloeit uit een specifieke of een uitzonderlijke methode geldt de 

verplichting reeds indien er een redelijk vermoeden bestaat dat er een strafbaar feit gepleegd 

zal worden. Een tweede verschil situeert zich op het vlak van de verdere afhandeling. In het 

geval van de gewone methode maakt de agent een verslag voor het parket op waarin hij niet-

geclassificeerde maar eventueel ook geclassificeerde informatie opneemt. In dit geval stelt de 

wet ook geen beperkingen voor het O.M. aan het gebruik van het niet-geclassificeerde 

materiaal. Wanneer dezelfde feiten echter aan het licht komen via een specifieke of 

uitzonderlijke methode dan wordt door de BIM-commissie een niet-geclassificeerd proces-

verbaal opgesteld, dat deel zal uitmaken van het strafdossier, maar slechts als steunbewijs 

gebruikt mag worden, zodat het parket ook nog naar andere bewijzen op zoek zal moeten 

gaan.196 

 

6.5 Verlenen van technische bijstand 

 

Naast het uitwisselen van informatie en het gebruik van gegevens verzameld door de 

inlichtingen- en veiligheidsdiensten in een strafprocedure beschikken de inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten ook nog over de mogelijkheid om hun technische bijstand te verlenen aan 

de gerechtelijke en bestuurlijke overheden.197 Een van de voor het grote publiek meest bekende 

zaken waarin van deze mogelijkheid gebruik werd gemaakt, is de zaak Erdal. Toen vorderde 

het federaal parket een onderzoek lastens onbekenden wegens medewerking aan de vlucht en 

verberging van Erdal op basis van art. 140 § 1 Sw. en vroeg de onderzoeksrechter in het kader 

hiervan de technische bijstand van de Veiligheid van de Staat198 op basis van art. 20 WI&V.199  

 

De tekst van de wet biedt geen duidelijkheid omtrent de vraag wat onder deze ‘technische 

bijstand’ verstaan moet worden. Het Vast Comité I verkiest een restrictieve interpretatie gezien 

het reeds meermaals benadrukte dat de inhoud van dit begrip moet worden herleid tot haar 

essentie, namelijk het steunen van de gerechtelijke overheden door technische adviezen of 

                                                 
196 W. VAN LAETHEM, “Geen bom onder de BIM-Wet”, Vigiles 2011, afl. 4, 122. 
197 Art. 20 § 2 WI&V. 
198 Vast Comité I, Activiteitenverslag 2006, Antwerpen, Intersentia, 2007, 54. 
199 Doch gezien het verzoek om bijstand in deze zaak betrekking leek te hebben op informatie waarover de dienst 

reeds beschikte in het kader van zijn reguliere inlichtingenopdracht was in dit geval de wettelijke grondslag eerder 

te vinden in artikel 19 WI&V. 
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technische hulp te verschaffen bij handelingen die door het gerecht zelf worden gesteld.200 Het 

is dus niet de bedoeling om op basis van dit artikel informatie op te vragen bij deze diensten, 

noch is het de bedoeling dat de diensten op basis hiervan zelf actief speurwerk verrichten in het 

kader van lopende strafrechtelijke onderzoeken.201 De wetgever verduidelijkt dat in het kader 

van de technische bijstand geen specifieke uitzonderlijke en methoden gebruikt mogen worden 

om op die manier te verhinderen dat er handelingen worden gesteld die niet mogen worden 

uitgevoerd worden in het kader van een strafprocedure. De medewerking en de technische 

bijstand die desgevraagd aan de gerechtelijke overheden wordt gegeven, bestaat er voor de 

inlichtingen- en veiligheidsdiensten in om tussen te komen, als expert, “in het kader van 

verhoren, ambtelijke opdrachten, huiszoekingen, taakgerichte analyses en adviezen”.202 

 

 

 

 

  

                                                 
200 Vast Comité I, Activiteitenverslag 2003, Antwerpen, Intersentia, 2004, 122 – 123 en Vast Comité I, 

Activiteitenverslag 2006, Antwerpen, Intersentia, 2007, 59. 
201 B. VANGEEBERGEN en D. VAN DAELE, “Geheime (?) diensten”, supra noot 164, 31. 
202 Parl.St. Senaat 2006-2007, 3-2138/1, 125 – 126. 
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DEEL 2: De observatie en de doorzoeking in de BIM-Wet 

 

 

Zoals eerder al uiteengezet, kunnen de bijzondere inlichtingenmethoden opgesplitst worden in 

drie verschillende categorieën: de gewone, de specifieke en de uitzonderlijke methoden. Ze 

worden opgedeeld naargelang de mogelijke intrusie in de persoonlijke levenssfeer waarbij men, 

naargelang de mate en ernst van de intrusie, steeds hogere garanties voorziet om zo een rem in 

te bouwen op het gebruik van bepaalde middelen en om mogelijk misbruik te voorkomen.203 

De criteria om te bepalen tot welke categorie een bepaalde observatie of doorzoeking hoort, 

zullen dan ook nauw samenhangen met de mate waarin de persoonlijke levenssfeer aangetast 

wordt of aangetast kan worden. Twee criteria zijn hierbij bepalend: de aard van de plaats die 

geobserveerd of doorzocht wordt en het al dan niet gebruiken van een technisch hulpmiddel. 

Bovendien kan ook nog een derde criterium onderscheiden worden, namelijk de aard van de 

methode, doch dit is enkel relevant bij de observatie.204 Andere elementen zoals het voorwerp 

(“een of meer personen, hun aanwezigheid of hun gedrag, zaken, plaatsen of gebeurtenissen”) 

de duur en de frequentie zijn niet relevant.205  

 

Aangezien de observatie en de doorzoeking de enige methoden zijn die als elk van deze drie 

categorieën kunnen voorkomen, zal hierna nader ingegaan worden op hoe men bepaalt tot welke 

categorie de observatie en de doorzoeking in een concreet geval behoren en waarin deze juist 

van elkaar verschillen. Gezien de voorwaarden en criteria van de doorzoeking veel 

gelijkenissen vertonen met die van de observatie, zullen beide samen behandeld worden.  

 

Eerst en vooral dient er op gewezen te worden dat de wet niet verduidelijkt wat onder 

‘observeren’ verstaan moet worden. Het begrip wordt niet wettelijk gedefinieerd zodat we 

aangewezen zijn op de voorbereidende werkzaamheden om een beeld te vormen van wat het 

inhoudt. De voorbereidende werkzaamheden omschrijven het fenomeen door te stellen dat het 

gaat om “het zich vergewissen van de aanwezigheid van een persoon en zijn gedrag, […] het 

observeren van personen, plaatsen of evenementen […] het bewaken […] schaduwen met 

behulp van een gps […] of het waarnemen van personen gebeurtenissen of voorwerpen.206 

                                                 
203 Parl.St. Senaat 2006-07, nr. 3-2138/1, 112. 
204 B. VANGEEBERGEN en D. VAN DAELE, “Een reus op lemen voeten”, supra noot 69, 155. 
205 W. VAN LAETHEM, “Revolutie in de inlichtingensector”, supra noot 91, 31. 
206 Parl.St. Senaat 2008-2009, nr. 4-1053/1, 45. 



52 

 

Nergens wordt het aspect tijdsduur gelinkt aan het al dan niet gaan om een observatie, zoals dat 

wel in de BOM-Wet het geval is. Ongeacht hoe lang of hoe frequent men iets of iemand 

waarneemt of men zich van iets vergewist, zelf al is het eenmalig en kortstondig, gaat het om 

een observatie.207 

 

De omschrijving als vergewissen, observeren, schaduwen of waarnemen maakt duidelijk dat 

het louter om een visuele handelingen gaat. De bevoegdheid tot observatie houdt dus geenszins 

in dat men gesprekken mag afluisteren of opnemen. Hiervoor moet men immers beschikken 

over een aparte bevoegdheid, namelijk die voor het afluisteren en registreren van communicatie. 

Heeft men enkel de bevoegdheid om te observeren, dan mag men enkel een camera gebruiken 

die enkel beelden registreert. Gebruikt men een camera die ook gesprekken registreert, dan 

moet men zowel in het bezit zijn van een machtiging tot observatie als van een machtiging tot 

het afluisteren en registreren van communicatie.208 

 

Ook de notie ‘doorzoeken’ wordt niet door de wet gedefinieerd noch omschreven. Om een beeld 

te krijgen van wat dit inhoudt en wat hier onder verstaan moet worden, is men dus alweer 

aangewezen op wat hierover te vinden is in de parlementaire voorbereidingen. Toch is ook daar 

geen eenduidig antwoord te vinden. Waar men in het wetsvoorstel dat in 2007 op tafel lag nog 

verklaarde dat de term doorzoeking tot de specifieke terminologie van de inlichtingendiensten 

behoorde en dus geenszins verward mocht worden met het strafrechtelijke begrip 

‘inkijkoperatie’209, veranderde die visie in de parlementaire voorbereidingen van het 

wetsvoorstel dat uiteindelijk tot de BIM-Wet heeft geleid. Daarin stelt men dat de doorzoeking 

analoog is aan de inkijkoperatie uit de BOM-Wet, maar geenszins vergeleken mag worden met 

een huiszoeking.210 De term ‘doorzoeking’ werd gekozen om verwarring te voorkomen met de 

term ‘huiszoeking’, die eigen is aan de strafrechtelijke procedure. De doorzoeking van een 

plaats of een voorwerp zal zich vertalen in een onderzoek van die plaats of van het voorwerp. 

Het gaat er echter niet om hier materiële bewijzen te zoeken, maar wel na te gaan of die plaats 

of dat voorwerp een bedreiging kunnen zijn voor de veiligheid van derden of van de Staat.211 

 

                                                 
207 W. VAN LAETHEM, “Het observeren, doorzoeken en betreden van plaatsen door de inlichtingendiensten”, 

vigiles, 2010, afl. 3, 113 e.v. (hierna verkort: W. VAN LAETHEM, “Observeren, doorzoeken en betreden”). 
208 W. VAN LAETHEM, “Observeren, doorzoeken en betreden”, supra noot 207, 123. 
209 Parl.St. Senaat 2006-07, nr. 3-2138/1 172. 
210 Parl.St. Senaat 2008-09, nr. 4-1053/6, 24. 
211 Parl.St. Senaat 2008-09, nr. 4-1053/1, 45. 
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De voorbereidende werkzaamheden scheppen dus niet volledig duidelijkheid over wat de 

officieren van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten precies wel en niet kunnen. Zo blijft het 

onduidelijk of ze documenten kunnen inkijken, jaszakken, rugzakken, aktetassen en noem maar 

op kunnen doorzoeken, niet opengemaakte kasten kunnen opdoen en zo meer. Opdat het 

onderscheid met een observatie zinnig zou zijn, moet aangenomen worden dat er toch verder 

moet kunnen worden gegaan dan het louter observeren. Over wat alleszins niet kan, bestaat wel 

duidelijkheid. Ten eerste is het logisch dat handelingen waarvoor men krachtens de BIM-wet 

over een specifieke machtiging dient te beschikken niet gesteld kunnen worden indien men 

enkel over de machtiging beschikt om een doorzoeking uit te voeren. Zo zal men dus geen 

brieven mogen openen en lezen, bestanden op een computer bekijken of het antwoordapparaat 

van een telefoon beluisteren, gezien dit handelingen zijn waarvoor men een andere specifieke 

machtiging moet bezitten. Ten tweede mogen bij een doorzoeking gesloten voorwerpen die 

men aantreft niet zomaar opengemaakt worden. Ook dit is immers een handeling die een 

specifieke machtiging vereist.212 

 

1. Verduidelijking van de gehanteerde criteria 

 

1.1 Technisch hulpmiddel 

 

Gezien het al dan niet gebruik van een technisch middel een van de elementen is om uit te 

maken tot welke categorie de observatie of doorzoeking behoort, is het uiteraard van groot 

belang om te weten wat hieronder verstaan moet worden en wat dus wel of niet als een technisch 

middel beschouwd moet worden. De BIM-wet omschrijft het als “een configuratie van 

componenten die signalen detecteert, deze overbrengt, hun registratie activeert en de signalen 

registreert, met uitzondering van een apparaat dat gebruikt wordt voor het nemen van foto's”.213 

 

De omschrijving van technisch hulpmiddel sluit nauw aan bij de omschrijving die aan dit begrip 

gegeven wordt in het kader van de gerechtelijke observatie. Er kan bijvoorbeeld gedacht worden 

aan videocamera’s, lokalisatieapparatuur, GPS-systemen, bewegingsmelders etc. Over louter 

zintuigversterkende hulpmiddelen zoals een verrekijker werd niets bepaald. Het lijkt 

waarschijnlijk dat dit niet als technisch hulpmiddel beschouwd moet worden.214 Een toestel 

                                                 
212 W. VAN LAETHEM, “Observeren, doorzoeken en betreden”, supra noot 207, 124. 
213 Art. 3, 14° WI&V. 
214 B. VANGEEBERGEN en D. VAN DAELE, “Een reus op lemen voeten”, supra noot 69, 156. 
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voor het nemen van foto’s kan ook inzoomen en dus enigszins als zintuigversterkend middel 

opgevat worden, maar moet immers niet beschouwd worden als technisch hulpmiddel, terwijl 

dit de beelden kan vastleggen en dus verder gaat dan de gebruiksmogelijkheden van 

bijvoorbeeld een verrekijker. 

 

1.2 Plaats 

 

Ook de plaats waar de observatie of doorzoeking uitgevoerd wordt, is van belang om te bepalen 

tot welke categorie ze behoort. Bij de observatie is het de plaats die er het voorwerp van 

uitmaakt of datgene wat geobserveerd wordt dat bepalend is voor het onderscheid, en niet de 

plaats waar de observant zich bevindt. Het waarnemen van personen, gebeurtenissen of 

voorwerpen staat vanzelfsprekend ook in relatie met de plaats waarop deze zich bevinden.215 

Bij de doorzoeking bevinden de persoon die het uitvoert en datgene wat doorzocht wordt zich 

doorgaans op dezelfde plaats. 

 

De wet verduidelijkt niet wat verstaan moet worden onder publieke plaats. Het geeft 

daarentegen wel een definitie van een private plaats. Dit wordt omschreven als “de plaats die 

kennelijk geen woning is, of een door een woning omsloten eigen aanhorigheid in de zin van 

de artikelen 479, 480 en 481 van het Strafwetboek, of een lokaal aangewend voor 

beroepsdoeleinden of als woonplaats door een advocaat, door een arts of door een journalist.”216  

 

Onder woning moet verstaan worden “de plaats met inbegrip van de erdoor omsloten 

aanhorigheden, die een persoon bewoont om er zijn werkelijke verblijfplaats te vestigen en 

waar hij uit dien hoofde recht heeft op de eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer, zijn 

rust en meer in het algemeen zijn privé-leven.217 Art. 379 Sw. preciseert dat elk gebouw, 

appartement, verblijf, loods, zelfs elke verplaatsbare hut of elke andere gelegenheid die tot 

woning dient moet als bewoond huis en dus als woning worden beschouwd.218  

 

Als aanhorigheden van een bewoond huis worden beschouwd: de binnenplaatsen, neerhoven, 

tuinen en alle andere besloten erven, alsook de schuren, stallen en alle andere bouwwerken die 

                                                 
215 Verslag namens de commissie voor de justitie uitgebracht door mevrouw Clotilde Nyssens, Parl.St. Kamer 

2009-10, nr. 2128/7, 38. 
216 Art. 3, 12° WI&V. 
217 Cass. 19 februari 2002, Arr.Cass. 2002, afl. 2, 535. 
218 Art. 479 Sw. 
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zich daarin bevinden, ongeacht waarvoor zij gebruikt worden, zelfs wanneer zij een 

afzonderlijke ruimte vormen binnen de algemene omheining.219 Bovendien worden ook 

verplaatsbare omheiningen, die bestemd zijn om vee in het open veld ingesloten te houden, 

ongeacht op welke wijze deze gemaakt zijn, als aanhorigheden van een bewoond huis 

beschouwd, wanneer zij op hetzelfde stuk grond staan als de verplaatsbare hutten of andere 

schuilplaatsen, bestemd voor de veehoeders.220 

 

Tot slot worden ook de lokalen aangewend voor beroepsdoeleinden of als woonplaats door een 

advocaat, door een arts of door een journalist uitgesloten als private plaatsen. De wet 

verduidelijkt niet wat onder beroepslokaal verstaan moet worden en maakt verder ook geen 

onderscheid tussen lokalen die daar vast (gebruikelijk) dan wel slechts occasioneel voor 

gebruikt worden, zodat elke plaats die voor beroepsdoeleinden van advocaten, artsen of 

journalisten aangewend wordt in aanmerking komt als beroepslokaal.221 Merk op dat andere 

lokalen die voor beroepsdoeleinden aangewend worden, maar dan door anderen dan advocaten, 

artsen of journalisten dus wel als private plaats moeten beschouwd worden. 

 

Doordat enkel ingegaan wordt op wat niet als een private plaats beschouwd moet worden, blijft 

de moeilijkheid bestaan om het onderscheid te maken met publieke plaatsen. Alleszins is het 

zo dat het begrip publieke plaats de tegenpool is van het begrip private plaats. Het onderscheid 

publiek versus privaat heeft betrekking op een statische eigenschap van een plaats. Een plaats 

is dus ofwel publiek ofwel privaat. Dit verandert niet in de tijd.222 

 

Naast het onderscheid publiek versus privaat wordt ook het onderscheid voor het publiek 

toegankelijk versus niet voor het publiek toegankelijk gemaakt. Dit onderscheid heeft 

betrekking op een dynamische eigenschap en kan dus wel variëren afhankelijk van het ogenblik 

waarop men de beoordeling maakt.223 

 

                                                 
219 Art. 480 Sw. 
220 Art. 481 Sw. 
221 B. VANGEEBERGEN en D. VAN DAELE, “Een reus op lemen voeten”, supra noot 69, 156. 
222 B. VANGEEBERGEN en D. VAN DAELE, “Een reus op lemen voeten”, supra noot 69, 156. 
223 B. VANGEEBERGEN en D. VAN DAELE, “De observatie en doorzoeking van plaatsen”, 65 e.v. in W. VAN 

LAETHEM, D. VAN DAELE en B. VANGEEBERGEN (eds.), De wet op de bijzondere inlichtingenmethoden, 

Antwerpen, Intersentia, 2010, 298. (hierna verkort: B. VANGEEBERGEN en D. VAN DAELE, “Observatie en 

doorzoeking”). 
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Wanneer de inlichtingen- en veiligheidsdiensten gebruik maken van de opnames van een 

bewakingscamera, dan valt dit niet onder het toepassingsgebied van de observatie. 

Bewakingscamera’s moeten voldoen aan de bepalingen van de wet tot regeling van de plaatsing 

en het gebruik van bewakingscamera's.224 Ook in deze wet wordt een onderscheid gemaakt 

tussen de verschillende plaatsen waar bewakingscamera’s geplaats en gebruikt kunnen worden. 

Hierbij worden drie types van ruimten onderscheiden: niet-besloten plaatsen, voor het publiek 

toegankelijke besloten plaatsen en niet voor het publiek toegankelijke besloten plaatsen.  

 

Een niet-besloten plaats wordt omschreven als elke plaats die niet door een omsluiting is 

afgebakend en vrij toegankelijk is voor het publiek.225 Het gaat dus om openbare ruimten die 

onder de verantwoordelijkheid van de lokale overheid vallen. Hierbij kan gedacht worden aan 

marktpleinen, winkelstraten, openbare parkeerterreinen, parken en plantsoen.226  

 

Een voor het publiek toegankelijke besloten plaats is elk besloten gebouw of elke besloten 

plaats bestemd voor het gebruik door het publiek waar diensten aan het publiek kunnen worden 

verstrekt.227 Dit kunnen zowel privaatrechtelijke als publiekrechtelijke ruimten zijn, zoals 

shoppingcenters, trein- en metrostations, de lokettenzaal van een publieke administratie.228 Tot 

slot wordt een niet voor het publiek toegankelijke besloten plaats gedefinieerd als elk besloten 

gebouw of elke besloten plaats die uitsluitend bestemd is voor het gebruik door de gewoonlijke 

gebruikers.229 Dit zijn dus private ruimten die niet voor het publiek toegankelijk zijn.230 

 

Uiteraard is de camerawet niet van toepassing in het geval dat de inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten camera’s plaatsen in het kader van een observatie, gezien dit geregeld wordt 

door de BIM-wet die hier specifiek op van toepassing is. Toch had de wetgever bij het 

ontwerpen van de BIM-wet misschien beter eens stilgestaan bij het onderscheid van de 

verschillende types plaatsen die in de Camerawet gemaakt worden. Minstens had de wetgever 

voor de duidelijkheid en de rechtszekerheid de verschillende plaatsen die in de BIM-Wet 

gehanteerd worden nader moeten definiëren zoals dat in de Camerawet het geval is. 

                                                 
224 Wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's, B.S. 10 juni 2007. 

(hierna afgekort als Camerawet). 
225 Art. 2, 1° Camerawet. 
226 Wetsontwerp tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's. Parl.St. Senaat 2005-2006, 

nr. 3-1734/1, 4.  
227 Art. 2, 2° Camerawet. 
228 Parl.St. Senaat 2005-2006, nr. 3-1734/1, 4. 
229 Art. 2, 3° Camerawet. 
230 Parl.St. Senaat 2005-2006, nr. 3-1734/1, 4. 
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2. De observatie en doorzoeking als gewone methode 

 

2.1 Algemeen 

 

Voor de inwerkingtreding van de BIM-Wet beschikten de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 

slechts over beperkte mogelijkheden om gegevens te verzamelen. Deze ‘oude bevoegdheden’ 

worden nu in de BIM-wet gegroepeerd onder hoofdstuk III onderafdeling 2: Gewone methoden 

voor het verzamelen van gegevens.231 Hoewel zij geen of slechts kleine inhoudelijke 

wijzigingen ondergingen, werden toch ook een aantal nieuwe, gewone bevoegdheden expliciet 

in de wet opgenomen.232 Dit is het geval voor de observatie en de doorzoeking die voortaan een 

wettelijke basis krijt in art. 16/1 WI&V. Hoewel deze ook voor de BIM-wet reeds toegepast 

werd, twijfelde men, bij gebrek aan een wettelijke regeling, aan de verenigbaarheid ervan met 

de bepalingen van het EVRM.233 

 

De gewone methode is het meest soepele regime. Indien de observatie of doorzoeking hier 

onder valt, mag ze door elke inlichtingenagent, ten allen tijde, overal, ten aanzien van iedereen, 

in het kader van nagenoeg alle wettelijke opdrachten en zonder specifieke controle toegepast 

worden.234 Op de verdere toepassingsvoorwaarden die voor de gewone methode gesteld 

worden, wordt hier niet opnieuw ingegaan.235 

 

2.2 Onderscheidingscriteria 

 

Een observatie of doorzoeking valt onder de gewone methoden voor zover twee voorwaarden 

cumulatief vervuld worden: het moet gaan om personen, voorwerpen of gebeurtenissen op of 

in (publieke of private) plaatsen die toegankelijk zijn voor het publiek én voor zover er geen 

technisch middel aan te pas komt.236 

 

                                                 
231 B. VANGEEBERGEN en D. VAN DAELE, “De BIM-Wet in vogelvlucht” in W. VAN LAETHEM, D. VAN DAELE en 

B. VANGEEBERGEN (eds.), De wet op de bijzondere inlichtingenmethoden, Antwerpen, Intersentia, 2010, 298. 
232 W. VAN LAETHEM, “Revolutie in de inlichtingensector”, supra noot 91, 30. 
233 W. VAN LAETHEM, “Een (on)duidelijke regeling voor de observatiebevoegdheid van de Veiligheid van de 

Staat”, noot onder Cass. 27 juni 2007, R.W. 2009, nr. 39, 1635. 
234 W. VAN LAETHEM, “Revolutie in de inlichtingensector”, supra noot 91, 29 – 30. 
235 Zie supra 
236 W. VAN LAETHEM, “Revolutie in de inlichtingensector”, supra noot 91, 31. 
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Een plaats is voor het publiek toegankelijk wanneer de toegang vrij is in die zin dat iedereen 

zonder specifieke voorwaarden (zoals een toelating of uitnodiging) de plaats mag betreden. 

Hierbij kan onder andere gedacht worden aan de openbare weg, de leeszaal van een 

gemeentelijke bibliotheek of de verbruikzaal van een café. Deze toegankelijkheid kan variëren 

in de tijd gezien deze plaatsten niet doorlopend geopend zijn. Na sluitingstijd van bijvoorbeeld 

een bibliotheek of een café zal het niet meer gaan om een publiek toegankelijke ruimte.237 

 

2.3 De methode in kwestie 

 

Met betrekking tot de observatie en doorzoeking als gewone methode bepaalt art. 16/1 WI&V 

dat de inlichtingen- en veiligheidsdiensten in de uitvoering van hun opdrachten publieke 

plaatsen en private plaatsen die toegankelijk zijn voor het publiek, mogen observeren en 

doorzoeken zonder behulp van technische middelen.  

 

De wet bepaalt geen maximumtermijn zodat het bijvoorbeeld mogelijk wordt om een pleintje 

dat als verzamelplaats voor bepaalde targets238 dient (het gaat hier dus om een publieke plaats 

die toegankelijk is voor het publiek) voor onbepaalde tijd onder observatie te plaatsen door het 

opstellen van een verdekt opgesteld fototoestel. In art. 3, 14° in fine WI&V wordt immers 

uitdrukkelijk bepaald dat dit geen technisch middel is.239 Hoewel de gewone methode 

doorgaans als de minst verregaande beschouwd wordt, moet dit dus toch enigszins genuanceerd 

worden. Een maandenlange observatie op een publieke plaats van een persoon is toch minstens 

even ingrijpend, misschien zelfs ingrijpender dan andere kortstondige specifieke methoden.240 

 

Doorzoeken gaat hier niet veel verder dan het observeren. De inlichtingenagenten mogen de 

voor het publiek toegankelijke plaatsen betreden en deze aan een “discrete visuele controle” 

onderwerpen en er “zoekend rondkijken”. Afgesloten voorwerpen die zich op deze plaats 

bevinden kunnen niet onderzocht worden.241 

 

                                                 
237 W. VAN LAETHEM, “Revolutie in de inlichtingensector”, supra noot 91, 31. 
238 Onder het begrip ‘target’ kan naargelang de omstandigheden verstaan worden: personen, organisaties, plaatsen, 

voorwerpen, communicatiemiddelen etc. 
239 B. VANGEEBERGEN en D. VAN DAELE, “Een reus op lemen voeten”, supra noot 69, 150. 
240 W. VAN LAETHEM, “Revolutie in de inlichtingensector”, supra noot 91, 29. 
241 W. VAN LAETHEM, “Revolutie in de inlichtingensector”, supra noot 91, 31. 



59 

 

Om een observatie of doorzoeking van een publiek toegankelijke plaats mogelijk te maken is 

het uiteraard vereist dat men die plaats kan betreden. Daartoe bepaalt art. 17 WI&V 

uitdrukkelijk dat veiligheids- en inlichtingendiensten in het kader van de uitoefening van hun 

opdrachten steeds de bevoegdheid hebben om de voor het publiek toegankelijke plaatsen te 

betreden.242 Betreden houdt in dat men die plaatsen fysiek betreedt als het ware ‘binnengaat’ 

(dit is niet letterlijk het geval voor publieke plaatsen die voor het publiek toegankelijk zijn, 

zoals een pleintje). Op zich houdt dit dus geen toelating in om inlichtingen te verzamelen of 

camera’s te plaatsen. De betreding is een aparte bevoegdheid die nooit alleen toegepast kan 

worden.243 

 

Op het eerste zicht lijkt het vreemd om te voorzien in een bevoegdheid om plaatsten die voor 

het publiek toegankelijk zijn te mogen betreden, gezien deze per definitie door iedereen 

betreden mogen worden. Toch is dit niet zonder nut. Het recht op toegang gaat immers gepaard 

met de toegankelijkheid van die plaatsen. De inlichtingen- en veiligheidsdiensten mogen zowel 

’s nachts als overdag op de plaatsen komen, op voorwaarde dat het gaat om ogenblikken dat het 

publiek er ook toegang tot heeft en op dezelfde wijze als het publiek zelf. Op het ogenblik dat 

de plaats niet meer voor het publiek toegankelijk is, zullen ook de inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten deze niet meer mogen betreden, zoniet zal het geen gewone bevoegdheid 

meer zijn.244 

 

3. De observatie en doorzoeking als specifieke methode 

 

3.1 Algemeen 

 

Alle specifieke methoden zijn nieuw ten opzichte van de vroegere regeling. Ze worden 

ondergebracht in hoofdstuk III onderafdeling 2/1: Specifieke en uitzonderlijke methoden voor 

het verzamelen van gegevens.245 Zonder nogmaals in te gaan op alle toepassingsvoorwaarden 

en beperkingen die zich stellen bij het gebruik van een specifieke methode246 dient hier toch 

opgemerkt te worden dat de beslissing om over te gaan tot een observatie of doorzoeking als 

specifieke methode, enkel genomen kan worden door het diensthoofd.  

                                                 
242 B. VANGEEBERGEN en D. VAN DAELE, “Een reus op lemen voeten”, supra noot 69, 150. 
243 W. VAN LAETHEM, “Revolutie in de inlichtingensector”, supra noot 91, 31. 
244 W. VAN LAETHEM, “Observeren, doorzoeken en betreden”, supra noot 207, 121. 
245 B. VANGEEBERGEN en D. VAN DAELE, “Een reus op lemen voeten”, supra noot 69, 150. 
246 Zie supra. 
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Daarbij komt dat de methode pas effectief uitgevoerd mag worden nadat de beslissing hiertoe 

ter kennis is gebracht van de BIM-commissie. Anders dan bij de observatie of doorzoeking als 

gewone methode (die uitgevoerd mag worden door een inlichtingenagent) mag de specifieke 

methode alleen aangewend worden door een inlichtingenofficier. Hieronder moet verstaan 

worden “een agent die ten minste over de graad van commissaris beschikt”.247  

 

Het subsidiariteitsprincipe brengt bovendien met zich mee dat de observatie als specifieke 

methode mag slechts aangewend worden indien de gewone methoden voor het verzamelen van 

gegevens ontoereikend worden geacht om de informatie te verzamelen die nodig is om de 

inlichtingenopdracht te volbrengen.248 

 

3.2 Criteria ter onderscheiding 

 

In twee gevallen zal de observatie beschouwd worden als specifieke methode. Ten eerste 

wanneer het gaat om een observatie van wat zich afspeelt in publieke plaatsen of in private 

plaatsen die toegankelijk zijn voor het publiek, en waarbij wél een technisch hulpmiddel 

aangewend wordt. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het filmen van de toegang van 

een woning die aan de openbare weg gelegen is.249 Ten tweede is er ook sprake van een 

specifieke methode indien het gaat om een observatie van private plaatsen die niet toegankelijk 

zijn voor het publiek. Hierbij is het niet van belang of er al dan niet gebruik gemaakt wordt van 

technische hulpmiddelen.250 

 

Bij de doorzoeking gaat het enkel om private of publieke plaatsen die voor het publiek 

toegankelijk zijn en is louter en alleen de vraag of al dan niet gebruik gemaakt wordt van een 

technisch hulpmiddel bepalend om het onderscheid te maken tussen de doorzoeking als gewone 

of als specifieke methode.  

 

 

 

 

                                                 
247 W. VAN LAETHEM, “Revolutie in de inlichtingensector”, supra noot 91, 33. 
248 Art. 18/3 § 1 WI&V. 
249 W. VAN LAETHEM, “Revolutie in de inlichtingensector”, supra noot 91, 33. 
250 Art. 18/2 §1, 1° in fine WI&V. 
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3.3 De methode in kwestie 

 

De wettelijke grondslag kan gevonden worden in art. 18/4 WI&V dat bepaalt dat de 

inlichtingen- en veiligheidsdiensten een of meer personen, hun aanwezigheid of hun gedrag, 

zaken, plaatsen of gebeurtenissen die een belang vertonen voor de uitoefening van hun 

opdrachten kunnen observeren, met behulp van technische middelen, in publieke plaatsen of in 

private plaatsen die toegankelijk zijn voor het publiek, ofwel, al dan niet met behulp van 

technische middelen, kunnen overgaan tot observatie van private plaatsen die niet toegankelijk 

zijn voor het publiek. Bovendien kunnen ze de gegevens die daarop betrekking hebben 

registreren.  

 

Op basis van deze bepaling kan over gegaan worden tot observatie met behulp van technische 

middelen, met name visuele middelen, bijvoorbeeld om zich te vergewissen van de 

aanwezigheid van een persoon, om zijn gedrag te observeren of om personen, plaatsen of 

evenementen te bewaken. Een ander toepassingsgeval van deze bepaling is bijvoorbeeld het 

schaduwen van personen met behulp van een gps. 251  

 

Ook hier wordt expliciet voorzien in de bevoegdheid om in het kader van de observatie op ieder 

ogenblik en zonder medeweten of toestemming van de eigenaar of zijn rechthebbende, die 

publieke of private plaatsen die toegankelijk zijn voor het publiek te betreden om een technisch 

middel te installeren, te herstellen of terug te nemen. Doch slechts nadat het diensthoofd hiertoe 

beslist heeft.252 

 

Voor de doorzoeking als specifieke methode kan de wettelijke grondslag gevonden worden in 

art. 18/5 WI&V. Dit bepaalt dat de inlichtingen- en veiligheidsdiensten publieke en private 

plaatsen die toegankelijk zijn voor het publiek kunnen doorzoeken met behulp van technische 

middelen. Een bijzonder aspect hierbij is het feit dat ook het openmaken van gesloten 

voorwerpen die zich op de plaats van de doorzoeking bevinden, met behulp van een technisch 

hulpmiddel toegelaten is.253 Aangezien het openen van gesloten voorwerpen enkel mogelijk is 

in het kader van een specifieke of uitzonderlijke doorzoeking, en dus niet bij een doorzoeking 

als gewone methode, zal men, om een gesloten voorwerp dat men aantreft op een publieke 

                                                 
251 Parl.St. Senaat 2008-2009, nr. 4-1053/1, p 45. 
252 Art. 18/4, tweede lid WI&V. 
253 Art. 18/5 § 1, eerste lid WI&V. 
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plaats te kunnen openen, naar alle waarschijnlijkheid het regime van de specifieke methoden 

moeten volgen.254 Bovendien kunnen deze voorwerpen zelfs voor een strikt beperkte duur 

meegenomen worden om verder onderzocht te worden, indien het niet mogelijk is het 

onderzoek van dat voorwerp ter plaatste uit te voeren en indien het verzamelen van gegevens 

niet op een andere manier kan gebeuren. 255 Er wordt ook expliciet in een aparte bevoegdheid 

voorzien om deze plaatsten op ieder ogenblik en zonder medeweten of toestemming van de 

eigenaar of zijn rechthebbende te betreden. Dit kan ofwel voor de noden van de doorzoeking 

ofwel om het meegenomen voorwerp terug te plaatsen, doch voor zover men hiertoe door het 

diensthoofd gemachtigd wordt.256  

 

Er dient opgemerkt te worden dat wanneer bij de observatie als specifieke methode de 

bevoegdheid wordt verleend om de plaatsen te betreden, het enkel gaat om private of publieke 

plaatsen die voor het publiek toegankelijk zijn. Hoewel de observatie van een private plaats die 

niet toegankelijk is voor het publiek wel voorzien wordt onder de specifieke methode, wordt 

hier geen bevoegdheid verleend om deze ook te betreden. En in tegenstelling tot de observatie 

is de doorzoeking van een private plaats die niet toegankelijk is voor het publiek niet toegestaan 

onder de specifieke methoden. Hiervoor moet aan de bijzondere garanties die gelden voor de 

uitzonderlijke methoden voldaan zijn.257 

 

4. De observatie en doorzoeking als uitzonderlijke methode 

 

4.1 Algemeen 

 

Ook op de toepassingsvoorwaarden die gelden voor de uitzonderlijke methoden werd eerder in 

deze uiteenzetting reeds ingegaan. Met betrekking tot de duurtijd dient in herinnering gebracht 

te worden dat op de regel dat uitzonderlijke methoden slechts voor een (hernieuwbare) 

maximumtermijn van twee maanden258 ingezet kunnen worden, een belangrijke uitzondering 

gemaakt wordt voor de doorzoeking. Deze mag immers slechts gedurende een periode van 

maximaal vijf dagen toegepast worden.259 

                                                 
254 W. VAN LAETHEM, “Observeren, doorzoeken en betreden”, supra noot 207, 124. 
255 Art. 18/5 § 2 WI&V. 
256 Art. 18/5 § 1, tweede lid WI&V. 
257 Parl.St. Senaat 2008-2009, nr. 4-1053/1, 45 – 46. 
258 Art. 18/10 § 1, tweede lid WI&V. 
259 Art. 18/12 § 1, tweede lid WI&V. 
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Verder mag men ook niet uit het oog verliezen dat het toepassingsgebied van de uitzonderlijke 

methoden beperkt is. Enerzijds omdat bedreigingen die het gevolg zijn van extremisme of 

inmenging geen uitzonderlijke methoden rechtvaardigen en anderzijds door het feit dat de 

uitzonderlijke methoden – schijnbaar – gekoppeld zijn aan het bestaan van ernstige 

bedreigingen. De wet bevat op dit vlak immers nogal wat inconsistenties.260  

 

Net als bij de specifieke methoden komt de beslissing tot inzet van uitzonderlijke methoden toe 

aan het diensthoofd en mag ze enkel uitgevoerd worden door een inlichtingenofficier. Een 

belangrijk verschil schuilt echter in het feit dat een uitzonderlijke methode pas toegelaten en 

ingezet kan worden na eensluidend (gelijkluidend) advies van de BIM-Commissie261. De 

administratieve controle gebeurt dus in principe vooraf.262 

 

Ook hier is het subsidiariteitsprincipe van belang waardoor de observatie als uitzonderlijke 

methode slechts bij uitzondering mag toegepast worden en dit slechts voor zover zowel de 

gewone als de specifieke methoden voor het verzamelen van gegevens ontoereikend worden 

geacht om de informatie te verzamelen die nodig is om de inlichtingenopdracht te 

volbrengen.263 Het proportionaliteitsprincipe brengt dan weer met zich mee dat slechts voor de 

observatie als uitzonderlijke methode gekozen mag worden indien dit de meest geschikte 

methode is in functie van de graad van de ernst van de bedreiging en van de risico's die de 

uitvoering van de inlichtingsopdracht met zich meebrengt voor de veiligheid van de agenten 

van de diensten en van derden.264  

 

4.2 Criteria ter onderscheiding 

 

Een observatie of doorzoeking moet als uitzonderlijke methode beschouwd worden indien ze 

plaatsvindt in niet voor het publiek toegankelijke plaatsen, woningen en hun aanhorigheden en 

beroepslokalen van advocaten, artsen en journalisten. De inzet van technische middelen is hier 

irrelevant. Gebeurt de observatie of doorzoeking in een van deze plaatsen, dan gaat het om een 

uitzonderlijke methode, ongeacht of er al dan niet gebruik gemaakt wordt van technische 

                                                 
260 Bijvoorbeeld in de eerste paragraaf van art. 18/9 WI&V wordt gesproken over ernstige bedreigingen, terwijl de 

tweede en derde paragraaf het dan weer heeft over potentiële bedreigingen. 
261 Art. 18/9 § 2, tweede lid WI&V. 
262 W. VAN LAETHEM, “Revolutie in de inlichtingensector”, supra noot 91, 35. 
263 Art. 18/9 § 2, eerste lid WI&V. 
264 Art. 18/9 § 3 WI&V. 
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middelen. Enkel de aard van de locatie is dus bepalend om van een uitzonderlijke methode te 

kunnen spreken.265 

 

De wet bepaalt hier uitdrukkelijk dat de begrippen ‘woningen’ en ‘in een door een woning 

omsloten eigen aanhorigheid’ begrepen moeten worden in de zin van de artikelen 479, 480 en 

481 van het Strafwetboek. Er werd reeds eerder ingegaan op wat hieronder verstaan moet 

worden. 

 

4.3 De methode in kwestie 

 

Art. 18/11, 1° WI&V bepaalt dat de inlichtingen- en veiligheidsdiensten in het belang van de 

uitoefening van hun opdrachten gemachtigd kunnen worden om op ieder ogenblik, zonder 

medeweten of toestemming van de eigenaar of zijn rechthebbende observaties te verrichten, al 

dan niet met behulp van technische middelen, in private plaatsen die niet toegankelijk zijn voor 

het publiek, in woningen en hun aanhorigheden of in een lokaal aangewend voor 

beroepsdoeleinden of als woonplaats door een advocaat, een arts of een journalist. Ook hier 

wordt expliciet voorzien in een aparte bevoegdheid om in het kader van dergelijke observatie 

die plaatsen te betreden om een technisch middel te installeren, herstellen of terug te nemen.266  

 

Onder dezelfde voorwaarden worden de diensten gemachtigd om die plaatsen te doorzoeken.267 

Net zoals bij de specifieke methode kunnen ze hierbij de inhoud van gesloten voorwerpen die 

zich op deze plaats bevinden nagaan.268 Wanneer dit onderzoek niet ter plaatse kan gebeuren 

en het verzamelen van gegevens niet op een andere manier kan gebeuren, voorziet de wet dat 

de betrokken diensten de voorwerpen voor een strikt beperkte duur mogen meenemen en deze 

ook zo spoedig mogelijk dienen terug te plaatsen.269 Hier wordt ook expliciet voorzien in de 

bevoegdheid om deze plaatsen te betreden teneinde de meegenomen voorwerpen terug te 

plaatsen.270  

 

Bij de uitzonderlijke methoden heeft de wetgever enkel in een betredingsbevoegdheid voorzien 

om een technisch middel te installeren, te herstellen of terug te nemen, maar er is geen 

                                                 
265 W. VAN LAETHEM, “Revolutie in de inlichtingensector”, supra noot 91, 36. 
266 Art. 18/11, 2° WI&V. 
267 Art. 18/12, § 1, 1° WI&V. 
268 Art. 18/12 § 1, 2° WI&V. 
269 Art. 18/12 § 2 WI&V. 
270 Art. 18/12 § 1, 3° WI&V.  
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betredingsbevoegdheid opgenomen om te observeren. Het is immers nooit de bedoeling 

geweest om de inlichtingenofficieren toe te laten woningen van binnenuit te observeren. Dit is 

enkel mogelijk middels een technisch observatiemiddel. Wat de wetgever blijkbaar wel over 

het hoofd gezien heeft, is om te voorzien in een toelating om een plaats waardoor men onder 

de uitzonderlijke methoden valt te betreden met oog op een doorzoeking.271  

 

5. De problematiek van de gehanteerde criteria 

 

Gelet op het onderscheid dat gemaakt wordt tussen private plaatsen en publieke plaatsen, en 

tussen plaatsen die wel en niet voor het publiek toegankelijk zijn, zou men logisch gezien een 

matrix krijgen met vier mogelijkheden272: 

 

Publieke plaats Voor het publiek toegankelijk     (1) 

Niet voor het publiek toegankelijk  (2) 

Private plaats Voor het publiek toegankelijk     (3) 

Niet voor het publiek toegankelijk  (4) 

 

 

Er stelt zich echter het probleem dat deze criteria niet consequent gehanteerd worden. Dit is 

bijvoorbeeld het geval wanneer de wet bepaalt dat de observatie of doorzoeking moet gebeuren 

op of in publieke plaatsen of private plaatsen die voor het publiek toegankelijk zijn. Aangezien 

er geen komma staat tussen ‘private plaatsen’ en ‘die toegankelijk zijn voor het publiek’, maakt 

de letterlijke tekst van de wet dus enkel het onderscheid van ‘al dan niet toegankelijk zijn voor 

het publiek’ voor de private plaatsen. Voor publieke plaatsen geldt de bepaling strikt genomen 

ongeacht of ze al dan niet voor het publiek toegankelijk zijn. Zo lijkt het alsof de wetgever 

ervan uitging dat publieke plaatsen uit hun aard steeds voor het publiek toegankelijk zijn. Toch 

kunnen deze onder bepaalde omstandigheden ook niet voor het publiek toegankelijk zijn, 

bijvoorbeeld na sluitingsuur.  

 

Een strikt grammaticale interpretatie zou impliceren dat het betreden van een publieke plaats 

op het ogenblik dat zij niet voor het publiek toegankelijk is mogelijk zou zijn onder dezelfde 

                                                 
271 W. VAN LAETHEM, “Observeren, doorzoeken en betreden”, supra noot 207, 122. 
272 B. VANGEEBERGEN en D. VAN DAELE, “Een reus op lemen voeten”, supra noot 69, 156. 
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voorwaarden als het betreden van die plaats op het ogenblik dat zij wel toegankelijk is voor het 

publiek. Dit lijkt toch niet wenselijk, hoewel ook een teleologische interpretatie die aansluit bij 

de voorbereidende werkzaamheden niet echt ideaal is aangezien dit dan weer als nadeel heeft 

dat de observatie of doorzoeking van niet voor het publiek toegankelijke publieke plaatsen niet 

in de wet geregeld wordt en dus geheel onmogelijk dreigt te worden.273 Op basis van de ratio 

legis van de voorbereidende werken moet er toch van uitgegaan worden dat ook bij de publieke 

plaatsen een onderscheid gemaakt kan worden tussen al dan niet toegankelijke publieke 

plaatsen.274 

 

Het geheel wordt nog complexer wanneer men rekening houdt met een derde criterium, dat 

enkel relevant is voor de observatie, namelijk ‘de aard van de observatie’. Dit heeft betrekking 

op het onderscheid dat gemaakt wordt tussen de observatie van een private plaats die niet voor 

het publiek toegankelijk275 is en de observatie in een private plaats die niet voor het publiek 

toegankelijk is276. De voorbereidende werkzaamheden verduidelijken echter dat het 

onderscheid tussen van en in slechts van toepassing is indien de plaats omsloten is en aan het 

zicht is onttrokken. Het probeert dit te verduidelijken aan de hand van volgend voorbeeld. De 

parkeerplaats van het groot warenhuis buiten de openingsuren betreft een private plaats niet 

toegankelijk voor het publiek. De observatie van deze plaats impliceert de waarneming van 

personen, voorwerpen of gebeurtenissen op deze plaats. Bij de observatie van het clublokaal 

van de te volgen groepering daarentegen vormt de observatie van het lokaal, met name de 

toegangen om na te gaan wie of wat binnen en buiten gaat een specifieke methode. Een 

observatie in het lokaal om de gedragingen binnenin waar te nemen vormt een uitzonderlijke 

methode.277 Toch schept dit voorbeeld niet helemaal duidelijkheid. Zo geeft het bijvoorbeeld 

niet duidelijk aan of de observatie van een plaats die niet omsloten en niet aan het zicht 

onttrokken is een specifieke dan wel een uitzonderlijke methode betreft. Vermoedelijk bedoelde 

men met het feit dat het onderscheid tussen van en in enkel van toepassing is wanneer een plaats 

omsloten en aan het zicht onttrokken is en dat wanneer dit niet geval is, bijvoorbeeld wanneer 

het gaat om een parking van een grootwarenhuis na sluitingstijd, het enkel kan gaan om een 

observatie van die plaats en het dus een specifieke methode betreft. 

 

                                                 
273 B. VANGEEBERGEN en D. VAN DAELE, “Een reus op lemen voeten”, supra noot 69, 157. 
274 B. VANGEEBERGEN en D. VAN DAELE, “Observatie en doorzoeking”, supra noot 223, 72. 
275 Art. 18/2 § 1, 1° WI&V. 
276 Art. 18/2 § 2, 1° WI&V. 
277 Parl.St. Kamer 2009-10, nr. 2128/7, 38-39. 
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Bij de beoordeling van de aard – gewoon, specifiek dan wel uitzonderlijk – van de methode 

moeten dus meerdere criteria samen toegepast worden, dit terwijl de wet in het hanteren van de 

criteria niet altijd consistent en vaak zelfs heel onduidelijk is. Soms wordt het onderscheid 

tussen al dan niet voor het publiek toegankelijk gemaakt, andere keren weer niet. Soms wordt 

het onderscheid tussen van en in een plaats gemaakt, andere keren ook weer niet. De wet vergeet 

dan ook enkele mogelijke combinaties van de criteria uit het oog. Zo is er bijvoorbeeld geen 

wettelijke grondslag te vinden voor het observeren in publieke of in private plaatsen die voor 

het publiek toegankelijk zijn zonder dat daarbij gebruik gemaakt wordt van technische 

hulpmiddelen. Hierbij kan de situatie van een inlichtingenagent die in de gelagzaal van een café 

plaatsneemt om een target dat zich daar ook bevindt louter visueel te observeren als voorbeeld 

genomen worden. Daarnaast ook ontbreekt voor de observatie van publieke of van private 

plaatsen die voor het publiek toegankelijk zijn en waarbij gebruik gemaakt wordt van 

technische hulpmiddelen elke wettelijke regeling. Hetzelfde geldt tot slot ook voor de 

observatie van woningen of beroepslokalen, ongeacht het gebruik van technische hulpmiddelen 

daarbij.278 

 

  

                                                 
278 B. VANGEEBERGEN, D. VAN DAELE, “Een reus op lemen voeten”, supra noot 69, 157. 
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Schematische voorstelling van de observatie: 

 

Plaats Specificatie Gebruik van 

technische 

middelen? 

Methode 

Publieke plaats Niet verder gespecifieerd in de 

wet 

Nee Gewone methode 

Ja Specifieke methode 

Van Private 

plaats 

Voor het publiek toegankelijk Niet in de wet 

voorzien 

Niet in de wet 

voorzien 

Niet voor het publiek 

toegankelijk 

irrelevant Specifieke methode 

In private plaats Voor het publiek toegankelijk Nee Niet in de wet 

voorzien 

Ja Specifieke methode 

Niet voor het publiek 

toegankelijk 

Irrelevant Uitzonderlijke 

methode 

In woningen en 

hun 

aanhorigheden, 

beroepslokalen 

van advocaten, 

artsen en 

journalisten 

Niet verder gespecifieerd in de 

wet 

 

Irrelevant 

Uitzonderlijke 

methode 
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Schematische voorstelling van de doorzoeking: 

 

Plaats Specificatie Gebruik van 

technische 

middelen? 

Methode 

Publieke plaats Niet verder 

gespecifieerd in de wet 

Nee Gewone methode 

Ja Specifieke methode 

Private plaats Voor het publiek 

toegankelijk 

Nee Gewone methode 

Ja Specifieke methode 

Niet voor het publiek 

toegankelijk 

irrelevant Uitzonderlijke 

methode 

Woningen en hun 

aanhorigheden 

Niet verder 

gespecifieerd in de wet 

irrelevant Uitzonderlijke 

methode 

Beroepslokalen 

van advocaten, 

artsen en 

journalisten 

Niet verder 

gespecifieerd in de wet 

irrelevant Uitzonderlijke 

methode 
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6. Elementen gemeen aan bepaalde categorieën 

 

Een element dat de gewone en de specifieke methode gemeen hebben, is het plegen van 

inbreuken op de wegcode. Omdat schaduwopdrachten immers verkeerd kunnen uitdraaien 

wanneer de inlichtingenagenten of –officieren zich wel maar de targets zich niet aan de 

verkeersregels houden, zijn strikt noodzakelijke inbreuken op de wegcode naar aanleiding van 

een gewone of specifieke observatie toegelaten.279 De betrokken inlichtingenagenten of –

officieren moeten zelf beoordelen of ze zich al dan niet in de wettelijke voorwaarden bevinden 

om een verkeersinbreuk te plegen.280 

 

Tot slot dienen ook nog twee belangrijke principes vermeld te worden die gelden voor alle 

bijzondere inlichtingenmethoden, dus niet enkel voor de observatie en de doorzoeking, en dit 

ongeacht of het gaat om een gewone dan wel om een specifieke of uitzonderlijke methode. 

Vooreerst is er het doelbindingsprincipe. Dit houdt in dat een methode voor het verzamelen van 

gegevens pas aangewend mag worden wanneer dit een belang vertoont voor de uitoefening van 

de opdrachten van de inlichtingen- of veiligheidsdiensten. Het mag natuurlijk niet gebruikt 

worden met het doel de individuele rechten en vrijheden van burgers te verminderen of te 

belemmeren.281 

 

Ten tweede speelt ook het legaliteitsbeginsel een rol. Dit principe wordt tot uiting gebracht in 

art. 12 WI&V dat bepaalt dat de inlichtingen- en veiligheidsdiensten om hun opdrachten te 

vervullen, slechts onder de voorwaarden die door de wet worden bepaald, dwangmiddelen 

mogen gebruiken. Gezien in de BIM-Wet de diverse mogelijke inlichtingenmethoden 

uitdrukkelijk bepaald worden en ook de daarbij horende toepassingsvoorwaarden telkens 

nauwkeurig toegelicht worden lijkt een discussie over de precieze draagwijdte van dit beginsel 

niet langer relevant. Het legaliteitsbeginsel houdt dus in dat de inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten enkele van de uitdrukkelijk in de wet geregelde methoden gebruik kunnen 

maken en dit slechts in de gevallen en onder de voorwaarden die door de BIM-wet bepaald 

worden.282  

                                                 
279 Art. 13/1 § 2, tweede lid WI&V. 
280 W. VAN LAETHEM, “Revolutie in de inlichtingensector”, supra noot 91, 31. 
281 W. VAN LAETHEM, “Revolutie in de inlichtingensector”, supra noot 91, 30. 
282 B. VANGEEBERGEN en D. VAN DAELE, “De BIM-Wet in vogelvlucht”, 29 e.v, in. W. VAN LAETHEM, D. VAN 

DAELE en B. VANGEEBERGEN (eds.), De wet op de bijzondere inlichtingenmethoden, Antwerpen, Intersentia, 2010, 

298. 
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DEEL 3: Inzicht in de observatie en de doorzoeking door controle van het 

Comité I 

 

1. Algemeen 

 

Door de BIM-Wet werden belangrijke bijkomende opdrachten toegekend aan het Vast Comité 

I. Ten eerste kreeg het Comité een adviserende rol in het kader van bepaalde strafprocedures. 

Indien er namelijk in een strafzaak BIM-gegevens worden gebruikt, kan de betrokken 

rechterlijke instantie het advies van het Comité inwinnen met betrekking tot de wettigheid van 

de wijze waarop de inlichtingen werden verworven. Daarnaast kreeg het Comité een nog 

belangrijkere – en arbeidsintensievere – opdracht, namelijk de controleopdracht in het kader 

van de toepassing van de bijzondere inlichtingenmethoden. Die bevoegdheid bestaat er in als 

jurisdictioneel orgaan de specifieke en uitzonderlijke methoden voor het verzamelen van 

gegevens door de inlichtingendiensten te toetsen op hun wettelijkheid, proportionaliteit en 

subsidiariteit. Hierbij bezit het Comité de bevoegdheid om de stopzetting van een methode te 

bevelen, alsook de vernietiging van de illegaal verkregen informatie te bevelen.283 

 

De uitbreiding van de bevoegdheden van het Vast Comité I heeft uiteraard ook een impact 

gehad op de activiteitenverslagen die deze instantie dient uit te geven. Zo wordt in art. 35 §1, 

1° W. Toezicht bepaald dat het Comité I in zijn jaarlijkse activiteitenverslag specifiek aandacht 

dient te besteden aan de specifieke en uitzonderlijke methoden voor het verzamelen van 

gegevens, zoals bedoeld in artikel 18/2 WI&V en aan de toepassing van hoofdstuk IV/2 van die 

wet, zijnde dus de controle a posteriori van die specifieke en uitzonderlijke methoden. Dit heeft 

tot gevolg dat vanaf 2011, dus sinds het “activiteitenverslag 2010” in de activiteitenverslagen 

telkens een hoofdstuk uitsluitend gewijd is aan de controle op de bijzondere 

inlichtingenmethoden. De activiteitenverslagen bevatten dan ook heel wat informatie die nuttig 

kan zijn om een volledig beeld te vormen over de observatie en doorzoeking. 

 

“Although the financial costs of an intelligence operation are often tangible, the benefits that 

it produces are often intangible… This is especially True when the object of an operation is the 

non-occurrence of an event, such as a terrorist attack”.284 Hiermee wordt weergegeven dat het 

moeilijk is om in het kader van een inlichtingenopdracht te meten wat het resultaat is geweest 

                                                 
283 Vast Comité I, Activiteitenverslag 2010, Antwerpen , Intersentia, 2011, XV. 
284 H. Born, A. Wills, “Overseeing Intelligence Services – A Toolkit”, DCAF, 2012.  
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van een welbepaalde operatie of methode. Toch tracht het Comité I in haar activiteitenverslagen 

een zicht te krijgen op het ‘nut’ van de ingezette BIM-methoden. Verder worden ook 

cijfergegevens verstrekt, die een zicht kunnen geven op de frequentie van het gebruik van de 

verschillende methoden en het relatieve belang van de observatie in het kader van de 

werkzaamheden van de verschillende inlichtingen- en veiligheidsdiensten. 

 

2. Het aanwenden van bijzondere inlichtingenmethoden uitgedrukt in cijfers 

 

In de hierna volgende tabel wordt een overzicht gegeven van het aantal verleende toelatingen 

of machtigingen tot het aanwenden van bijzondere inlichtingenmethoden. Hierbij dient men 

zich echter van enkele zaken bewust te zijn. Vooreerst wordt in principe per ‘toelating’ slechts 

één soort bijzondere methode gemachtigd (bijvoorbeeld een observatie of een doorzoeking, 

maar niet beide). Hier bestaat evenwel één uitzondering op: in één en dezelfde toelating kan 

een inlichtingendienst gemachtigd worden om oproep- of lokalisatiegegevens te bekomen en 

nadien tot de identificatie over te gaan van de aldus bekomen informatie. Ten tweede is het zo 

dat per toegelaten methode wel meerdere targets geviseerd kunnen worden. Naar impact op de 

werklast van de inlichtingendiensten en de privacy van burgers kan de ene toelating dan ook 

veel ingrijpender zijn dan de andere.285 Tot slot dient men ook rekening te houden met het feit 

dat men er verkeerdelijk van uit kan gaan met een specifieke methode te maken te hebben, maar 

dat na controle van het Comité I blijkt dat het gaat om een specifieke methode en dus eigenlijk 

een voorafgaande machtiging van de BIM-commissie vereist was. Deze worden in 

onderstaande tabel dan toch meegeteld onder de categorie specifieke methode.286 

 

Zowel in de hiernavolgende tabel die een overzicht biedt van het aantal verleende toelatingen 

tot het aanwenden van bijzondere inlichtingenmethoden als in de tabellen die handelen over de 

cijfers die specifiek betrekking hebben op de observatie en doorzoeking287 dient opgemerkt te 

worden dat er geen cijfers met betrekking tot de uitzonderlijke methoden voor het jaar 2010 

beschikbaar zijn. Dit wordt bewust aangeduid door middel van een schuine streep zodat 

duidelijk is dat cijfers hieromtrent ontbreken. Het aanduiden door middel van het getal 0 zou 

immers incorrect zijn gezien dit de indruk zou wekken dat er wel de mogelijkheid was om de 

uitzonderlijke methode aan te wenden maar hier gewoon geen gebruik van werd gemaakt. De 

                                                 
285 Vast Comité I, Activiteitenverslag 2011, Antwerpen, Intersentia, 2012, 53. 
286 Vast Comité I, Activiteitenverslag 2010, Antwerpen, Intersentia, 2011, 63.  
287 Zie infra. 
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reden dat hieromtrent geen cijfers beschikbaar zijn, is simpel: het aanwenden van de 

uitzonderlijke methoden vereist de voorafgaande toestemming van de BIM-Commissie, maar 

gezien de benoeming van de leden van deze commissie op zich liet wachten, kon deze pas van 

start gaan op 4 januari 2011288, zodat in het jaar 2010 nog geen uitzonderlijke methoden 

gemachtigd konden worden. Voor de specifieke methoden was de situatie anders. Ondanks het 

feit dat deze slechts aangewend kunnen worden na een schriftelijke en met redenen omklede 

beslissing van het diensthoofd en na kennisgeving van deze beslissing aan de BIM-

commissie289, konden de inlichtingen en veiligheidsdiensten bij gebrek aan een BIM-commissie 

toch reeds gebruik maken van de specifieke methoden. Het Vast Comité I verzette zich hier niet 

tegen om zo de continuïteit van het inlichtingenwerk te vrijwaren. Het gaf hiervoor als reden 

dat de diensten ook vóór de BIM-Wet – zij het dan wel zonder afdoende wettelijke basis – 

overgingen tot bijvoorbeeld observaties met technische middelen. Het zonder meer verbieden 

van dergelijke methode zou dan ook onverantwoord geweest zijn. Wel zag het Vast Comité I 

in die periode nauwlettend toe op elke beslissing om specifieke methoden aan te wenden. Het 

Comité werd immers quasi onmiddellijk in kennis gesteld van elke toelating. Dit gebeurde 

rechtstreeks wat betreft de ADIV en via de minister van Justitie, die voor kennisname tekende, 

wat betreft de VSSE.290 

 

Aantal verleende toelatingen tot het aanwenden van bijzondere inlichtingenmethoden: 

 

  2010 2011 2012 2013 

VSSE Specifieke methoden 69 731 655 1102 

Uitzonderlijke methoden / 33 102 122 

 Totaal voor de VSSE 69 764 757 1224 

 

ADIV Specifieke methoden 36 60 67 131 

Uitzonderlijke methoden / 7 24 23 

 Totaal voor de ADIV 36 67 91 154 

 

Totaal voor beide diensten samen 105 831 848 1378 

                                                 
288 P. VAN SANTVLIET, “De commissie BIM uit de startblokken”, Orde van de dag 2011, afl. 56, 51. 
289 Art. 18/3 § 1, tweede lid WI&V.  
290 Vast Comité I, Activiteitenverslag 2010, Antwerpen, Intersentia, 2011, 63. 
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Op het eerste zicht lijkt uit deze tabel een opmerkelijke toename van het aantal aangewende 

bijzondere inlichtingenmethoden waar te nemen in 2011 (831) ten opzichte van 2010 (105). Dit 

is een stijging die niet enkel verklaard kan worden door het feit dat men in 2010 nog geen 

gebruik kon maken van de uitzonderlijke methoden. Gezien hun uitzonderlijk karakter wordt 

er immers duidelijk in de volgende jaren niet zo veel gebruik van gemaakt. Een andere 

interpretatie die men aan het opmerkelijke verschil zou kunnen geven, is dat men eerder 

terughoudend was om na de inwerkingtreding van de BIM-Wet gebruik te maken van de 

bijzondere inlichtingenmethoden. Geen van deze theorieën kunnen een volledige verklaring 

geven voor het fenomeen. De voornaamste reden dat in 2010 zo weinig gebruik gemaakt werd 

van de bijzondere inlichtingenmethoden, is uiteraard het feit dat de BIM-Wet pas in werking 

trad vanaf 1 september 2010, zodat de cijfers voor 2010 eigenlijk slechts op een derde van dat 

jaar slaan (het ging dus om 105 methoden voor één trimester). In de navolgende jaren ligt het 

cijfer stabiel rond de 840 bijzondere inlichtingenmethoden per jaar, wat neerkomt op zo’n 280 

per trimester. Er is dus toch een toename op te merken die waarschijnlijk te wijten aan is aan 

een combinatie van de verschillende factoren (gebrek aan uitzonderlijke methoden, 

terughoudendheid, latere toename,…). 

 

Waar het aantal specifieke methoden in 2012 ongeveer stabiel bleef ten opzichte van het jaar 

voordien, kan men opmerken dat deze in 2013 sterk gestegen zijn ten opzichte van 2012. Dit is 

echter grotendeels te wijten aan een andere manier van tellen en dus niet aan het feit dat er plots 

zoveel meer specifieke methoden werden aangewend. Voorheen werden het aantal 

‘Kennisnames van identificatiegegevens van elektronisch communicatieverkeer’ enkel in 

voetnoot vermeld maar niet als dusdanig meegeteld in de totalen. Hiervoor werd geopteerd 

omdat (de meeste) ‘Kennisnames van identificatiegegevens’ door de diensthoofden van de 

inlichtingendiensten werden toegelaten in eenzelfde document waar ook bijvoorbeeld een 

‘Kennisname van de oproepgegevens’ of een ‘Kennisname van lokalisatiegegevens’ werd 

toegelaten. Maar omdat het strikt genomen om andere methoden gaat, heeft het Vast Comité I 

geoordeeld dat het beter is om dergelijke ‘Kennisnames van identificatiegegevens’ apart mee 

te tellen omdat dit een juister beeld oplevert van het effectief aantal ingezette specifieke 

methoden.291 

 

 

                                                 
291 Vast Comité I, Activiteitenverslag 2013, Antwerpen, Intersentia, 2014, 68. 
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3. Belangen en dreigingen uitgedrukt in cijfers 

 

Uiteraard kan men de bijzondere inlichtingenmethoden niet naar goeddunken gebruiken. Zo 

kan het interessant zijn ook de belangen en dreigingen die de inzet van de bijzondere methoden 

rechtvaardigen te bekijken.  

 

3.1 Belangen en dreigingen in het kader van de ADIV 

 

De ADIV mag de specifieke en de uitzonderlijke methoden aanwenden in het kader van drie 

van zijn opdrachten die elk op zich specifieke te vrijwaren belangen behelzen: 

- De inlichtingenopdracht die gericht is op dreigingen tegen onder meer de 

onschendbaarheid van het nationaal grondgebied, de militaire defensieplannen en het 

wetenschappelijk en economisch potentieel op vlak van defensie.292 

- De opdracht inzake de militaire veiligheid die bijvoorbeeld gericht is op het behoud van 

de militaire veiligheid van het defensiepersoneel, van de militaire installaties en de 

militaire informatica- en verbindingssystemen.293 

- De bescherming van militaire geheimen.294 

 

Belangen die de inzet van specifieke en uitzonderlijke methoden door de ADIV rechtvaardigen: 

 

Aard van de opdracht 2010 2011 2012 2013 

Inlichtingenopdracht / 38 63 183 

Militaire veiligheid / 8 7 26 

Bescherming geheimen / 19 21 50 

 

In tegenstelling tot wat het geval is voor de VSSE, omschrijft de wet niet precies aan welke 

dreigingen de ADIV aandacht mag of moet besteden. Toch vermeldt deze dienst systematisch 

in zijn toelatingen welke bedreiging wordt geviseerd. Dergelijke systeem van transparantie 

verdient sterk de aanbeveling.295  

 

                                                 
292 Art. 11, 1° WI&V. 
293 Art. 11, 2° WI&V. 
294 Art. 11, 3° WI&V. 
295 Vast Comité I, Activiteitenverslag 2013, Antwerpen, Intersentia, 2014, 71. 
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Dreigingen die de inzet van specifieke en uitzonderlijke methoden door de ADIV 

rechtvaardigen: 

 

Aard van de dreiging 2010 2011 2012 2013 

Spionage / 54 78 157 

Terrorisme (en radicaliseringsproces) / 10 3 11 

Extremisme / 3 3 42 

Inmenging / 0 2 2 

Criminele organisatie / 0 1 28 

Andere / 0 5 29 

 

Deze cijfers tonen aan dat de specifieke en uitzonderlijke methoden het vaakst ingezet worden 

in de strijd tegen spionage. Consistent over de jaren heen merken we dat dit de voornaamste 

prioriteit van de militaire inlichtingendienst blijft.296 Wat ook opvalt, is dat steeds vaker 

specifieke of uitzonderlijke methoden ingezet worden in het kader van extremisme. Verder 

worden ook meer en meer middelen ingezet in het kader van criminele organisaties, terwijl in 

tegenstelling tot wat sommigen misschien zouden verwachten, terrorisme geen prioriteit voor 

de ADIV blijkt te zijn.  

 

Hierbij moet er evenwel op gewezen worden dat een machtiging om tot een specifieke of 

uitzonderlijke methode over te gaan wel meer dan één belang kan beogen te beschermen, of 

aangewend wordt ter rechtvaardiging van meer dan één dreiging. 

 

3.2 Belangen en dreigingen in het kader van de VSSE 

 

De VSSE mag slechts optreden ter vrijwaring van volgende belangen: 

- De inwendige veiligheid van de Staat en het voortbestaan van de democratische en 

grondwettelijke orde. 

- De uitwendige veiligheid van de Staat en de internationale betrekkingen. 

- De vrijwaring van de essentiële elementen van het wetenschappelijk of economisch 

potentieel.297 

 

                                                 
296 Vast Comité I, Activiteitenverslag 2013, Antwerpen, Intersentia, 2014, 71. 
297 Art. 7 WI&V. 
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Belangen die de inzet van specifieke en uitzonderlijke methoden door de VSSE rechtvaardigen: 

 

Aard van het belang 2010 2011 2012 2013 

De inwendige veiligheid van de Staat en 

het voortbestaan van de democratische 

en grondwettelijke orde 

48 694 704 1994 

De uitwendige veiligheid van de Staat en 

de internationale betrekkingen 

41 571 693 1965 

De vrijwaringen van de essentiële 

elementen van het wetenschappelijk of 

economisch potentieel 

0 24 15 18 

 

 

De volgende tabel schetst een beeld van de (potentiële) dreigingen die de VSSE tot hier toe 

viseerde wanneer zij specifieke of uitzonderlijke methoden aanwendde. De specifieke 

methoden kunnen aangewend worden in het kader van alle dreigingen die tot de bevoegdheid 

van de VSSE behoren. Deze worden uiteengezet in art. 8 WI&V. De uitzonderlijke methoden 

daarentegen mogen niet voor alle dreigingen ingezet worden. Zij mogen immers niet 

aangewend worden in het kader van het extremisme en de inmenging, doch in het kader van het 

aan het terrorisme voorafgaande radicaliseringsproces zijn deze wel toegelaten.298 Dit is het 

proces waarbij een individu of een groep van individuen op dusdanige wijze wordt beïnvloed 

dat dit individu of deze groep van individuen mentaal gevormd wordt of bereid is tot het plegen 

van terroristische handelingen.299 

 

Ook hier is het zo dat een machtiging om tot een specifieke of uitzonderlijke methode over te 

gaan wel meer dan één belang kan beogen te beschermen, of aangewend wordt ter 

rechtvaardiging van meer dan één dreiging. 

 

 

 

 

                                                 
298 Vast Comité I, Activiteitenverslag 2013, Antwerpen, Intersentia, 2011, 73. 
299 Art. 3, 15° WI&V. 
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Dreigingen die de inzet van specifieke en uitzonderlijke methoden door de VSSE 

rechtvaardigen: 

 

Aard van de dreiging 2010 2011 2012 2013 

Spionage 5 193 243 561 

Terrorisme (en radicaliseringsproces) 54 371 288 1086 

Extremisme 18 319 177 602 

Proliferatie 0 17 28 27 

Schadelijke sektarische organisaties 2 4 7 15 

Inmenging 2 3 10 27 

Criminele organisatie 0 3 5 18 

 

Deze cijfers tonen aan dat de kerntaak van de VSSE zich situeert op het vlak van terrorisme. 

Daarnaast zijn ook extremisme en spionage enkele van hun prioriteiten.  

 

Zoals reeds vermeld kunnen geen uitzonderlijke inlichtingenmethoden toegepast worden met 

betrekking tot extremisme. Hoewel de cijfers in voorgaande tabel met betrekking tot 

extremisme enkel betrekking hebben op specifieke methoden, maken zij toch een groot aandeel 

uit van de prioriteiten van de VSSE. Men kan zich dan ook vragen stellen bij de wenselijkheid 

om dit uit te sluiten van de voor uitzonderlijke methoden in aanmerking komende bedreigingen.  

 

4. Cijfergegevens specifiek met betrekking tot de observatie 

 

De activiteitenverslagen bieden een inzicht in hoe vaak bepaalde methoden aangewend worden 

door de verschillende inlichtingen- en veiligheidsdiensten. De cijfers zeggen uiteraard niet alles 

over de toepassing in de praktijk. Men dient er immers rekening mee te houden dat niet alle 

observaties die gemachtigd worden, steeds uitgevoerd zullen worden. Zo is het mogelijk dat 

voor sommige observaties een specifieke toelating wordt aangevraagd voor het gebruik van een 

mobiele camera, maar dat deze camera echter alleen effectief zal worden gehanteerd indien 

registratie noodzakelijk is. Hoewel de effectieve toepassing ervan dus onzeker is, moet het 

mandaat om die feiten indien nodig te kunnen registeren wel op voorhand worden aangevraagd. 

Het Vast Comité I oordeelde dat dergelijke werkwijze wel degelijk rekening houdt met de 

proportionaliteit en de subsidiariteit, maar benadrukt tevens dat vermeden moet worden dat 
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voor elke observatie systematisch een specifiek mandaat wordt gevraagd ‘voor het geval 

dat…’.300 

 

4.1 Cijfers met betrekking tot de specifieke methoden 

 

Specifieke methoden aangewend door de ADIV: 

 

Aard specifieke methode 2010 2011 2012 2013 

Betreden van en observeren op of in publiek 

toegankelijke plaatsen met een technisch middel 

14 7 8 14 

Betreden en doorzoeken van publiek toegankelijke 

plaatsen met een technisch middel 

0 0 0 0 

Kennisnemen van identificatiegegevens van 

postverkeer en vorderen van de medewerking van 

een postoperator 

0 0 0 0 

Kennisnemen van identificatiegegevens van 

elektronisch communicatieverkeer; het vorderen 

van de medewerking van een operator of de 

rechtstreekse toegang tot gegevensbestanden 

8 23 

dossiers 

25 

dossiers 

66 

methoden 

(in 16 

dossiers) 

Kennisnemen van oproepgegevens van 

elektronisch communicatieverkeer en het vorderen 

van de medewerking van een operator 

7 17 30 15 

Kennisnemen van lokalisatiegegevens van 

elektronisch communicatieverkeer en het vorderen 

van de medewerking van een operator 

7 13 4 36 

TOTAAL 36 60 67 131 

 

 

Uit voorgaande tabel blijkt dat het aanwenden van de observatie als specifieke methode door 

de ADIV de laatste jaren toeneemt, maar relatief beperkt blijft, in vergelijking met de 

aanwending van andere specifieke methoden.  

 

                                                 
300 Vast Comité I, Activiteitenverslag 2010, Antwerpen, Intersentia, 2011, 64. 
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Specifieke methoden aangewend door de VSSE: 

 

Aard specifieke methode 2010 2011 2012 2013 

Betreden van en observeren op of in publiek 

toegankelijke plaatsen met een technisch middel 

18 89 75 109 

Betreden en doorzoeken van publiek toegankelijke 

plaatsen met een technisch middel 

0 0 1 0 

Kennisnemen van identificatiegegevens van 

postverkeer en vorderen van de medewerking van 

een postoperator 

0 4 2 0 

Kennisnemen van identificatiegegevens van 

elektronisch communicatieverkeer; het vorderen 

van de medewerking van een operator of de 

rechtstreekse toegang tot gegevensbestanden 

15 355 

dossiers 

254 

dossiers 

613 

methoden 

(in 243 

dossiers) 

Kennisnemen van oproepgegevens van 

elektronisch communicatieverkeer en het vorderen 

van de medewerking van een operator 

30 237 147 136 

Kennisnemen van lokalisatiegegevens van 

elektronisch communicatieverkeer en het vorderen 

van de medewerking van een operator 

6 47 176 244 

TOTAAL 69 731 655 1102 

 

 

Uit deze tabel blijkt dat de VSSE veel meer dan de ADIV gebruik maakt van de observatie als 

specifieke methode. Ook hier kent het de laatste jaren, op het dipje in 2012 na, een stijgend 

verloop. Ook hier valt het op dat wanneer men het aantal aangewende observaties vergelijkt 

met het aantal andere specifieke methoden, de observatie slechts een relatief beperkt aandeel 

van specifieke methoden bestrijkt. 
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4.2 Cijfers met betrekking tot de uitzonderlijke methoden 

 

Uitzonderlijke methoden aangewend door de ADIV: 

 

Aard uitzonderlijke methode 2010 2011 2012 2013 

Betreden van en observeren in niet publiek toegankelijke 

plaatsen met of zonder een technisch middel 

/ 0 1 1 

Betreden en doorzoeken van niet publiek toegankelijke 

plaatsen met of zonder een technisch middel 

/ 0 0 0 

Oprichten en gebruiken van een fictieve rechtspersoon / 0 0 0 

Openmaken en kennisnemen van al dan niet aan een 

postoperator toevertrouwde post 

/ 0 0 0 

Verzamelen van gegevens betreffende bankrekeningen 

en bankverrichtingen 

/ 5 7 5 

Binnendringen in een informaticasysteem / 0 2 0 

Afluisteren en opnemen van communicaties / 2 14 17 

TOTAAL / 7 24 23 

 

 

De observatie als uitzonderlijke methode wordt door de ADIV bijzonder weinig gebruikt. Het 

afluisteren en opnemen van communicaties daarentegen maakt de laatste jaren het leeuwendeel 

van de uitzonderlijke methoden uit. Ook het verzamelen van gegevens betreffende 

bankrekeningen en bankverrichtingen wordt als uitzonderlijke methoden vaker toegepast dan 

de observatie. 

 

Uitzonderlijke methoden aangewend door de VSSE: 

 

Aard uitzonderlijke methode 2010 2011 2012 2013 

Betreden van en observeren in niet publiek toegankelijke 

plaatsen met of zonder een technisch middel 

/ 2 8 6 

Betreden en doorzoeken van niet publiek toegankelijke 

plaatsen met of zonder een technisch middel 

/ 3 6 6 

Oprichten en gebruiken van een fictieve rechtspersoon / 0 0 0 
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Openmaken en kennisnemen van al dan niet aan een 

postoperator toevertrouwde post 

/ 4 12 6 

Verzamelen van gegevens betreffende bankrekeningen 

en bankverrichtingen 

/ 10 16 11 

Binnendringen in een informaticasysteem / 3 10 12 

Afluisteren en opnemen van communicaties / 11 50 81 

TOTAAL / 33 102 122 

 

Uit deze tabel blijkt dat de observatie als uitzonderlijke methode relatief gezien weinig 

toegepast wordt. Ook hier maakt het afluisteren en opnemen van communicaties het grootste 

aandeel van de uitzonderlijke methoden uit. Opvallend is dat de doorzoeking als uitzonderlijke 

methode door de VSSE ongeveer evenveel aangewend wordt als de observatie. Dit in 

tegenstelling tot de doorzoeking als specifieke methode die zowel door de VSSE als de ADIV 

amper tot niet toegepast wordt en de doorzoeking als uitzonderlijke methode door de ADIV die 

ook gewoon niet toegepast wordt. 

 

5. Rechtspraak van het Vast Comité I 

 

Hiernavolgend wordt de rechtspraak van het Vast Comité I met betrekking tot de observatie en 

de doorzoeking besproken. Gezien de dossiers waarin het Vast Comité I zich moet uitspreken 

ook informatie bevat die als ‘vertrouwelijk’ geclassificeerd moet worden of die de vermelding 

‘beperkte verspreiding’ bevat, kunnen uiteraard alleen die elementen die van belang zijn voor 

het juridische vraagstuk worden besproken. Operationele elementen worden niet vermeld. Het 

bevat dus enkel de essentie van de eindbeslissingen.301 

 

5.1 Specifieke observatie buiten de wettelijke opdrachten van de ADIV 

 

In het kader van een onderzoek waar er ‘mogelijk een aanzet tot subversie, spionage en steun 

aan terrorisme’ was, wenste de ADIV een specifieke observatie uit te voeren. Uit bijkomende 

informatie bleek immers dat in die zaak het ‘vertrek of aanwezigheid in een militair operationele 

zone in de toekomst niet ondenkbaar was.’ Het Vast Comité I oordeelde evenwel dat ‘de 

beslissing van het diensthoofd geen verband deed blijken tussen het uitvoeren van de specifieke 

                                                 
301 Vast Comité I, Activiteitenverslag 2010, Antwerpen, Intersentia, 2011, 70. 
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observatie ten aanzien van het doel en de wettelijke opdrachten.’ Het beval dan ook de 

stopzetting van de methode.302 

 

5.2 Termijn voor een specifieke observatie 

 

Hoewel er met betrekking tot de specifieke observatie geen maximumduur door de wet bepaald 

wordt, stelt het Vast Comité I dat rekening houdend met de regels van subsidiariteit en 

proportionaliteit, en gelet op de bestaande mogelijkheid om een methode te verlengen, steeds 

een redelijke termijn vooropgesteld moet worden. Een machtiging die geldt voor een duur van 

twee jaar voldeed hier volgens het Comité niet aan. Het comité stelde zich echter redelijk op en 

eerder dan de methoden gewoonweg stop te zetten en te bevelen dat alle ingewonnen gegevens 

vernietigd moesten worden, vernietigde het Comité de methode slechts ‘voor het gedeelte 

boven 12 maanden’. Op die wijze kon worden vermeden dat reeds ingewonnen inlichtingen 

niet meer mochten gebruikt worden.303 

 

5.3 Exploitatie van beelden van een bewakingscamera 

 

Een inlichtingendienst wenste over te gaan tot de exploitatie van beelden gefilmd door een 

camera toebehorend, geplaatst en beheerd door een private bewakingsfirma. De betrokken 

dienst had daarbij geen enkele controle over de plaats waar de camera werd opgesteld noch 

over welke beelden op welke ogenblikken werden geregistreerd. De camera werd volkomen 

autonoom beheerd door een bewakingsonderneming. Het Vast Comité I oordeelde ‘dat het 

louter ontvangen en bekijken van beeldbanden, gemaakt door een camera die door de beheerder 

van een camerasysteem ter beschikking worden gesteld, geen observatie uitmaakt in de zin van 

de Wet van 30 november 1998’. Deze methode vormt dus geen specifieke methode maar slechts 

een gewone methode. Het betreft immers ‘het (inwinnen van) inlichtingen noodzakelijk voor 

de uitoefening van hun opdrachten, met inbegrip van persoonsgegevens, […] bij elke persoon 

of organisatie die behoort tot de privé-sector’ zoals bedoeld in artikel 16 W.I&V en/ of het 

inwinnen van inlichtingen via menselijke bronnen zoals bedoeld in artikel 18 W.I&V. Het 

Comité wees er echter wel op dat dit niet noodzakelijk betekent dat het aanwenden van deze 

methode niet problematisch zou kunnen zijn, bijvoorbeeld vanuit de eisen van de Wet van 8 

                                                 
302 Vast Comité I, Activiteitenverslag 2010, Antwerpen, Intersentia, 2011, 70. 
303 Ibidem. 
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december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking 

van persoonsgegevens in het algemeen en van de Wet van 21 maart 2007 tot regeling van de 

plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s in het bijzonder. Doch deze problematiek valt 

buiten de bevoegdheid van het Comité als jurisdictioneel orgaan.304  

 

5.4 Observatie van een woning 

 

In een aantal dossiers hadden de diensthoofden van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten de 

toelating verleend tot observatie van een woning met een technisch middel. Hiermee werd de 

observatie met behulp van een vaste observatiepost (met name een camera) van de aan de 

openbare weg gelegen voordeur van een woning bedoeld, dit met als finaliteit na te gaan wie 

de woning betreedt en verlaat. Het gaat dus met andere woorden niet om observatie van wat 

zich afspeelt in die woning, noch in de tuin of enige aanhorigheid aangezien dit conform artikel 

18/2 § 2, 1° WI&V een uitzonderlijke methode zou uitmaken.305  

 

Terecht wordt opgemerkt, zoals eerder in deze uiteenzetting ook reeds aangehaald werd306, dat 

de observatie van een woning eigenlijk geen wettelijke grondslag heeft. Daarentegen wordt de 

observatie van private plaatsen die niet toegankelijk zijn voor het publiek307 wel geregeld als 

specifieke methode. Maar aangezien ‘woningen’ expliciet uitgesloten worden van het begrip 

‘private plaatsen’ zoals die gehanteerd wordt in de WI&V,308 kan dit geen soelaas bieden. 

Hierdoor bleef er op het eerste zicht onduidelijkheid over de mogelijkheid om woningen te 

observeren. Om deze reden heeft het Vast Comité I geoordeeld zich te vatten in één van deze 

dossiers met de bedoeling omtrent deze problematiek een princiepsbeslissing te nemen. Het 

Vast Comité I oordeelt dat de observatie van een woning, een private plaats of een 

beroepslokaal van een advocaat, arts of journalist beschouwd moet worden als de observatie 

van de publiek toegankelijke plaats die gelegen is net vóór de toegang tot de betrokken locatie. 

Dergelijke observatie vormt dan – afhankelijk van het feit of men al dan niet gebruik maakt van 

een technisch middel – een gewone of specifieke methode, zolang er zelfs geen eenmalige en/of 

                                                 
304 Vast Comité I, Activiteitenverslag 2010, Antwerpen, Intersentia, 2011, 71. 
305 Ibidem. 
306 Zie supra. 
307 Art. 18/2 § 1, 1°, in fine WI&V. 
308 Art. 3, 12° WI&V. 
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kortstondige waarneming gebeurt van wat zich afspeelt in de woning of in de tuin of enige 

aanhorigheid. 309 

 

5.5 De observatie van een woning gelegen in een niet voor het publiek toegankelijke 

plaats 

 

Een extra moeilijkheid doet zich voor wanneer de woning die men wenst te observeren gelegen 

is in een omsloten domein waarvan de toegangspoort wordt bewaakt. Dit betekent dus dat de 

toegang tot het domein niet vrij is, in de zin dat niet iedereen het zonder specifieke voorwaarden 

(zoals bijvoorbeeld een speciale toelating of een individuele uitnodiging) mag betreden. 

Dergelijk domein moet in de zin van de WI&V dan ook beschouwd worden als een ‘private 

plaats die niet toegankelijk is voor het publiek’. Het probleem in dergelijke situaties is er in 

gelegen dat er zich een zekere vorm van samenloop voordoet. Het filmen van (de aan de weg 

gelegen voordeur of garagepoort van) de woning – hetgeen volgens de princiepsbeslissing van 

het Vast Comité I een specifieke methode uitmaakt – moet dan immers tegelijkertijd ook 

beschouwd worden als het observeren ‘in een private plaats die niet toegankelijk is voor het 

publiek’, wat steeds een uitzonderlijke methode uitmaakt, zelfs indien er geen technisch 

hulpmiddel gebruikt wordt.310 Dit aspect mag men niet uit het oog verliezen zodat men in 

dergelijke gevallen toch een voorafgaande machtiging van de BIM-commissie zal moeten 

bekomen. 

 

Dit aspect werd in volgende zaak blijkbaar wel uit het oog verloren. Het hoofd van de betrokken 

inlichtingendienst besliste een korte observatie te verrichten met een camera op de 

toegangspoort van een voor het publiek toegankelijke zaal waar een bepaald evenement zou 

plaatsvinden. De inlichtingendienst was van oordeel dat het om een specifieke methode ging. 

Maar uit bijkomende informatie die door de BIM-Commissie was ingewonnen, bleek dat de 

toegangspoort was gescheiden van de openbare weg door een stuk terrein voorzien van een hek 

dat gesloten kon worden, en dat de zaal bijgevolg gesitueerd was op een niet voor het publiek 

toegankelijke plaats. Het betrof met andere woorden een uitzonderlijke methode waarvoor de 

vereiste procedure niet was gevolgd. Het Vast Comité I sloot zich aan bij het oordeel van de 

BIM-commissie en verklaarde de methode onwettelijk.311 

                                                 
309 Vast Comité I, Activiteitenverslag 2010, Antwerpen, Intersentia, 2011, 71. 
310 Vast Comité I, Activiteitenverslag 2010, Antwerpen, Intersentia, 2011, 72.  
311 Vast Comité I, Activiteitenverslag 2013, Antwerpen, Intersentia, 2014, 79. 
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5.6 Wettelijke (vorm)vereisten voorafgaand aan de uitvoering van een methode 

 

Het aanwenden van een bijzondere methode kan enkel geschieden mits voorafgaande 

schriftelijke toelating van het diensthoofd. In geval van een uitzonderlijke methode dient men 

daarenboven een ontwerp van machtiging en een eensluidend advies van de BIM-Commissie 

voor te kunnen leggen. Het Vast Comité kan dan ook optreden indien methoden worden ingezet 

zonder schriftelijke toelating of eensluidend advies.312 

 

5.6.1 Voorafgaande kennisgeving BIM-commissie in geval van een specifieke methode 

 

In een bepaalde zaak had een inlichtingendienst de toelating om gedurende een afgebakende 

periode de toegang van een private plaats te bewaken met een camera. Het ging dus om een 

specifieke methode. Het diensthoofd wenste de maatregel te ‘verlengen’ en stelde een nieuwe 

toelating op voor een periode die onmiddellijk aansloot op de vorige termijn. Het probleem in 

deze zaak was echter dat de BIM-commissie pas in de loop van de ochtend van de eerste dag 

van de nieuwe termijn kennis kreeg van de ’verlenging’ waardoor deze eigenlijk niet 

rechtsgeldig was, specifieke methoden kunnen immers aangewend worden na kennisgeving van 

de toelating van het diensthoofd aan de BIM-commissie313. Gevolg was dat de eventuele 

observatie vanaf middernacht (dus vanaf het ogenblik dat de oorspronkelijke toelating om te 

observeren verliep) tot aan de kennisgeving van de nieuwe toelating niet gedekt was door een 

geldig mandaat. Het Vast Comité I besliste dan ook de mogelijks in die korte tussenperiode 

genomen beelden dienden te worden vernietigd.314 

 

5.6.2 Eensluidend advies in geval van hoogdringendheid 

 

In het kader van een lopende operatie machtigde het diensthoofd van de betrokken 

inlichtingendienst een doorzoeking van een private plaats. Het ging dus om een uitzonderlijke 

methode zodat in principe de voorafgaande machtiging van de BIM-commissie bekomen moest 

worden. In casu werd echter gebruik gemaakt van de procedure bij hoogdringendheid zoals 

voorzien in art. 18/10 §4 WI&V, wat het diensthoofd toeliet de methode schriftelijk te 

machtigen nadat hij enkel het eensluidend advies van de voorzitter van de BIM-commissie 

                                                 
312 Vast Comité I, Activiteitenverslag 2012, Antwerpen, Intersentia, 2013, 54. 
313 Art. 18/3 § 1 WI&V. 
314 Vast Comité I, Activiteitenverslag 2011, Antwerpen, Intersentia, 2012, 64. 
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verkregen had, en dus niet van de gehele commissie. Dit eensluidend advies zorgde in deze 

zaak voor problemen. De schriftelijke machtiging van het diensthoofd vermeldde immers alleen 

dat dit advies bekomen was, maar het betrof een mondeling advies. Ook was geen schriftelijk 

ontwerp van machtiging, noch enig geschreven advies en zelfs geen bevestiging van de concrete 

inhoud van het mondelinge advies voorhanden. De machtiging vermeldde louter en alleen de 

aanwezigheid van een eensluidend advies, maar van een onderzoek van de naleving van de 

wettelijke bepalingen, van de subsidiairiteits- en proportionaliteitseis als ook van een controle 

van de door art. 18/10 § 2 WI&V voorgeschreven vermeldingen was geen enkel verifieerbaar 

schriftelijk gegeven terug te vinden.315  

 

Gezien een loutere vermelding van de aanwezigheid van dat eensluidend advies het Vast 

Comité I niet toeliet om een legaliteitstoets in al zijn aspecten uit te voeren, zou dit de 

controletaak ervan uithollen zodat dergelijke werkwijze niet als wettig kan worden aanzien. Ter 

ondersteuning van deze zienswijze voert het Comité nog enkele argumenten aan die hun basis 

vinden in de tekst van de wet. Zo merkt het ten eerste op dat geen enkele wettelijke of 

reglementaire bepaling expliciet noch impliciet melding maken van enig mondeling ontwerp 

van machtiging vanwege het diensthoofd of van enig mondeling eensluidend advies vanwege 

de BIM-commissie.316 Ten tweede verwijst het naar de bepaling die stelt dat alle beslissingen, 

adviezen en machtigingen onverwijld ter kennis moeten worden gebracht van het Vast Comité 

I en dit ter fine van zijn wettigheidscontrole317. Dit betekent volgens het Comité dat deze 

beslissingen, adviezen en machtigingen de vorm van een document moeten aannemen. Tot slot 

haalt het als bijkomend argument nog aan dat de wetgever slechts zeer restrictieve 

uitzonderingen op het schriftelijk karakter toestaat. Dit is mogelijk op vordering van de 

inlichtingenofficier bij uiterst dringende noodzaak in de gevallen van de specifieke methoden 

bedoeld in de artikelen 18/6 § 2, 18/7 § 2 en 18/8 § 2 WI&V, maar zelfs in die gevallen moet 

de vordering volgens de wet zo snel mogelijk schriftelijk worden bevestigd. Men kan dus 

redelijkerwijze niet aannemen dat de wetgever inzake de uitzonderlijke methoden, die 

doorgaans toch intrusiever zijn dan de specifieke methoden, het wel mogelijk zou hebben willen 

maken om op een impliciete wijze af te wijken van het schriftelijke karakter van een beslissing 

in één of meer van de onderscheiden stadia. Het Vast Comité I stelde in deze dan ook duidelijk 

                                                 
315 Vast Comité I, Activiteitenverslag 2011, Antwerpen, Intersentia, 2012, 66 – 67. 
316 Ibidem. 
317 Art. 43/3 WI&V. 
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dat het mondelinge karakter van de initiële aanvraag en van het eensluidend advies niet strookte 

met de letter en de geest van de wet.318 

 

5.6.3 Methode niet gedekt door toelating of machtiging 

 

Dat in deze zaak de limieten van het wettelijk mandaat niet gerespecteerd werden, was te wijten 

aan overmacht. Het diensthoofd had de toelating verleend om een gebouw te observeren 

gedurende een welbepaalde periode. Het observatiedispositief stond opgesteld bij een persoon 

die hiervoor zijn medewerking had verleend. Maar door diens afwezigheid kon het apparaat 

niet tijdig worden verwijderd. Dit leidde ertoe dat er, buiten de wil van de dienst om, gedurende 

een aantal dagen ‘observaties’ verricht werden die niet gedekt waren door de toelating. Het 

diensthoofd meldde dit spontaan aan de BIM-Commissie en verklaarde dat deze beelden 

werden gewist van zodra het dispositief kon worden weggenomen. De BIM-Commissie besloot 

tot de gedeeltelijke schorsing van de methode, met name voor het gedeelte dat buiten de 

oorspronkelijke toelating viel. 319 Het Vast Comité I sloot zich hierbij aan en stelde eveneens 

de onwettelijkheid van de methode vast vanaf het einde van het oorspronkelijke mandaat en 

beval de vernietiging van de vanaf dat ogenblik ingezamelde gegevens.320 Wanneer er dus 

sprake is van overmacht of een vergissing waardoor een gedeelte van de uitgevoerde methode 

niet gedekt wordt door de toelating of machtiging, zal dit niet de volledige vernietiging van de 

vergaarde inlichtingen tot gevolg hebben. 

 

De problematiek van een methode die niet gedekt werd door de (vereiste) toelating of 

machtiging was ook in de volgende zaak aan de orde. Hier stelde zich het probleem dat de 

verlenging van de machtiging tot observatie te laat werd aangevraagd, zodat een deel van de 

observatie plaatsvond zonder dat men hiervoor over de vereiste machtiging beschikte. Het Vast 

Comité I benadrukt dat het in dit geval niet volstaat dat de inlichtingendienst beslist de 

opgenomen beelden niet op te slaan in zijn bestanden en het dus ook niet meer mogelijk is deze 

te exploiteren. Het Vast Comité I stelt immers dat het nemen van een dergelijke beslissing tot 

gevolg kan hebben het Comité de prerogatieven te ontnemen die de wet hem heeft verleend met 

                                                 
318 Vast Comité I, Activiteitenverslag 2011, Antwerpen, Intersentia, 2012, 66 – 67. 
319 Vast Comité I, Activiteitenverslag 2012, Antwerpen, Intersentia, 2013, 56. 
320 Ibidem, 64. 
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betrekking tot het lot dat moet worden verbonden aan gegevens die verzameld en opgenomen 

zijn zonder wettelijk mandaat.321 

 

5.7 Motivering van de toelating 

 

5.7.1 Gebrek aan draagkracht van de motivering 

 

In een bepaald dossier wenste het diensthoofd van de betrokken dienst een observatie met een 

technisch middel uit te laten voeren. De BIM-commissie schorste deze maatregel aangezien zij 

van oordeel was dat het te verdedigen belang alsook de identiteit van de buitenlandse dienst 

onvoldoende gepreciseerd was, er geen enkele informatie gegeven werd over het lopende 

terrorismeonderzoek en ook de proportionaliteit en de subsidiariteit onvoldoende gemotiveerd 

waren. Uit bijkomende mondelinge en schriftelijke informatie bleek echter dat van het target, 

op basis van gedocumenteerde elementen, onmiskenbaar een potentiële dreiging uitging tegen 

een van de belangen vermeld in art. 7 WI&V en dat de methode, waartoe beslist werd, in 

verhouding stond tot de ernst van voormelde dreiging én voldeed aan de proportionaliteits- en 

subsidiariteitseis. Het Vast Comité I oordeelde evenwel dat gezien de beperkte informatie die 

voorhanden was op het ogenblik dat de BIM-Commissie haar beslissing nam, zij de beslissing 

van de commissie enkel kan bijtreden. Het benadrukte hierbij wel dat het aangewezen was dat 

van in het begin, in de beslissing zelf, meer omstandig vermelding zou zijn gemaakt van de 

elementen – die voorhanden waren – die redelijkerwijze noodzakelijk waren om de dreiging, 

de proportionaliteit en de subsidiariteit op een adequate manier te kunnen beoordelen. Een 

beslissing tot de aanwending van een methode moet op het vlak van motivering voldoende 

zelfdragend zijn, op straffe van niet te voldoen aan de motiveringsverplichting en derhalve tijd 

en middelen te laten verloren gaan.322 

 

5.7.2 Consistentie en volledigheid van de motivering 

 

Dat de motivering die de inlichtingen- of veiligheidsdienst opgeeft een belangrijke rol speelt 

bij de controle, blijkt ook uit de volgende zaak. Het Vast Comité I besliste dat de observatie 

niet toegelaten kon worden gezien de motivering van de methode enerzijds incoherent en 
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anderzijds onvoldoende was zodat het Comité niet in staat was er de wettelijkheid van te 

beoordelen. De inlichtingendienst had voorgenomen een observatie te verrichten met 

‘bewakingscamera’s gericht op niet-besloten en voor het publiek toegankelijke besloten 

plaatsen, zoals luchthavens of treinstations.’ De dienst verwees hiervoor naar artikel 18/4 

W.I&V dat voorziet in de observatie met technische middelen in publieke plaatsen of in private 

plaatsen die toegankelijk zijn voor het publiek. Uit de motivering van de beslissing bleek echter 

dat het de bedoeling was om na te gaan welke personen er woonden of bezoek brachten aan een 

woonst waarvan de eigenaar op dat ogenblik van zijn vrijheid was beroofd. Aangezien de 

woonst deel uitmaakte van een complex van woningen, vroeg het Comité bijkomende uitleg 

over de wijze waarop de observatie in concreto zou gebeuren. Daaruit bleek duidelijk dat het 

geenszins de bedoeling was om plaatsen zoals stations en luchthaven te observeren. De op 

verzoek van het Comité meegedeelde inlichtingen overstijgen een eenvoudige bijkomende 

uitleg maar onthullen de ware finaliteit van de methode. De gewraakte methode was namelijk 

bedoeld om een andere methode (met name de observatie van de personen die toegang hadden 

tot de woonst) voor te bereiden.323 

 

5.7.3 Ambiguïteit in de motivering 

 

Een inlichtingendienst wenste over te gaan tot de observatie van één persoon én van 

verschillende locaties. Hoewel die persoon niet volledig geïdentificeerd was, was hij wel 

voldoende aanwijsbaar zodat voor het aanwenden van deze methode geen wettigheidsbezwaar 

opgeworpen kon worden. Ook de observatie van de ingang van een als dusdanig gekend lokaal 

van de extremistische beweging waarvan het target deel uitmaakte, vormde geen probleem. 

Waar zich echter wel een probleem stelde, was bij de vraag om toelating te verlenen om, van 

zodra het adres van het target kon worden achterhaald, ook de toegangsdeur tot zijn domicilie 

te observeren, net zoals alle plaatsen die hij frequenteerde. Dit was vaag omschreven zodat het 

Vast Comité I, bij gebrek aan enig concreet adres, niet kon uitmaken of het om de observatie 

van/in private plaatsen toegankelijk voor het publiek zou gaan, dan wel een observatie in private 

plaatsen niet toegankelijk voor het publiek (bijvoorbeeld indien de te observeren locatie zelf 

gelegen zou zijn in een omsloten compound). Dit laatste vormt immers geen specifieke maar 

wel een uitzonderlijke methode. Aangezien aan de voorwaarden inzake de aanwending van een 

uitzonderlijke methode niet was voldaan, was de toelating op dit vlak inhoudelijk ambigu en 
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werd zij voor dit gedeelte als onwettig beoordeeld.324 Bovendien oordeelde het Vast Comité I 

in deze zaak dat de methoden evenmin voldeden aan de vereisten van subsidiariteit en 

proportionaliteit gezien het ging om ongekende locaties zodat deze naar aard als aantal volledig 

onbepaald zijn.325 

 

5.8 Niet naleving van de subsidiariteits- en/of proportionaliteitseis 

 

In het kader van een bepaald dossier wenste de inlichtingendienst gedurende twee maanden een 

private plaats te observeren. Daar zou een bijeenkomst plaatsvinden van een groepering die zijn 

interesse wegdroeg. De duur van die bijeenkomst was beperkt in de tijd en uiteraard veel korter 

dan twee maanden. Het Vast Comité I oordeelde dat de maatregel niet proportioneel was 

‘overwegende dat een observatieduur van twee maanden de periode gedurende dewelke het te 

observeren evenement zou plaatsvinden oversteeg’. De methode werd dan ook gedeeltelijk 

vernietigd.326 

 

In een andere zaak wenste een inlichtingendienst in het kader van een schaduwoperatie 

gedurende één jaar beelden kunnen maken tijdens de observaties. Het Comité had in andere 

zaken reeds toelatingen verleend voor het gebruik van camera’s gedurende één jaar, maar toen 

betrof het vaste camera’s die bijvoorbeeld gericht waren op een aan de openbare weg gelegen 

ingang. Hoewel het eerder dus al langdurig gebruik van camera’s toegestaan had, stelde het 

Comité zich hier wel vragen bij de duur van deze specifieke methode. Het Comité wijst erop 

dat de aanwending van een specifieke methode gedurende een periode van één jaar 

gerechtvaardigd moet zijn gelet op de wettigheidsprincipes, in het bijzonder de principes van 

proportionaliteit en subsidiariteit. De enige uitleg die in deze casus verschaft wordt wat betreft 

de duur van de methode, is dat dit nodig is vanuit praktische overwegingen op operationeel vlak 

aangezien een lange periode van schaduwoperaties (en dus van de observaties met een camera) 

toelaat rekening te houden met andere lopende of toekomstige schaduwingsoperaties. Het Vast 

Comité I oordeelde dat dergelijke motivering niet beantwoordt aan de principes van 

proportionaliteit en subsidiariteit en dat de observatie die accessoir is aan de schaduwoperatie 

beperkt moet worden tot een redelijke termijn van vier maanden.327 
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5.9 Wettelijkheid van de methode met betrekking tot de aangewende technieken, 

de ingewonnen gegevens, de duur van de maatregel en de aard van de dreiging 

 

Inlichtingen- en veiligheidsdiensten kunnen niet zomaar naar goeddunken elke methode 

inzetten of elke techniek aanwenden. Hier zijn uiteraard strikte voorwaarden aan verbonden. 

Zo moeten deze voorzien zijn in de wet, zijn ze soms gebonden aan tijdslimieten, kunnen ze 

niet steeds voor elke dreiging worden ingezet, mogen ze niet buiten België worden aangewend, 

etc. Het Vast Comité I verduidelijkte in enkele beslissingen dan ook deze grenzen.328 

 

5.9.1 Maximale wettelijke duur 

 

In deze zaak had het diensthoofd de toelating verleend om gedurende zes dagen in een private 

plaats een zoeking te verrichten. Dit was echter in strijd met artikel 18/12 § 1, tweede lid WI&V, 

dat stelt dat de uitzonderlijke methode die erin bestaat private plaatsen te doorzoeken, niet 

langer mag duren dan vijf dagen. Het Vast Comité I besloot bijgevolg dan ook dat de 

uitzonderlijke methode onwettig was voor de zesde dag.329  

 

Eenzelfde probleem stelde zich in een andere zaak waar de het ontwerp van machtiging 

vermelde dat de doorzoeking van bagage op een private plaats die niet toegankelijk is voor het 

publiek gedurende een periode van twee maanden mocht plaatsvinden. Gezien dit in strijd is 

met het zopas vermelde artikel, verleende de BIM-commissie haar eensluidend advies met het 

voorbehoud dat de machtiging niet langer mocht duren dan vijf dagen. Toch werd hiermee geen 

rekening gehouden in de machtiging zelf: deze was twee maanden geldig. De BIM-commissie 

ging dan ook over tot de gedeeltelijke schorsing, die naderhand door het Vast Comité I werd 

bevestigd.330 

 

5.9.2 Wettelijke mogelijkheden en beperkingen van derden die hun medewerking 

verlenen bij de uitvoering van bijzondere methoden 

 

In dit dossier was de vraag aan de orde in welke mate voorzien mag worden in de medewerking 

van een derde bij de uitvoering van een bijzondere methode. In casu wenste de betrokken 
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inlichtingendienst een woning te doorzoeken. De machtiging bepaalde dat dit zou geschieden 

in samenwerking met een (niet nader genoemd) lid van een (daarin wel nader bepaalde) 

vreemde inlichtingendienst. Het Vast Comité I kwam op basis van volgende overwegingen tot 

een principiële beslissing hierover. Vooreerst wijst het er op dat artikel 15 van de Grondwet de 

onschendbaarheid van de woning waarborgt in die mate dat er geen huiszoeking kan 

plaatsvinden dan in de gevallen die de wet bepaalt en in de vorm die zij voorschrijft. Vervolgens 

dient opgemerkt te worden dat de BIM-wet in het algemeen en in casu artikel 18/12 WI&V in 

het bijzonder, het machtigingsrecht van het diensthoofd uitdrukkelijk beperkt tot de 

inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Conform artikel 2 van dezelfde wet moeten onder deze 

diensten enkel de VSSE en de ADIV begrepen worden. Daarnaast schrijft artikel 18/10, § 2, 6° 

WI&V voor dat de machtiging inzake uitzonderlijke methoden onder meer de vermelding moet 

inhouden van de namen en de hoedanigheden van de inlichtingenofficieren aangesteld voor de 

aanwending van de uitzonderlijke methode voor het verzamelen van gegevens, die zich kunnen 

laten bijstaan door leden van hun dienst. Hieruit blijkt duidelijk dat enkel Belgische 

inlichtingenofficieren en -agenten een dergelijke methode mogen aanwenden. Bovendien moet 

rekening gehouden worden met het feit dat in geval van een gebeurlijke, maar in casu niet uit 

de machtiging blijkende noodzakelijke hulp en bijstand door een persoon, vreemd aan de dienst, 

bij een strafrechtelijk gesanctioneerde schending van de woning (art. 439 e.v. Sw.), de 

procedure voorzien in art. 13/1, § 2, lid 3 en 5 WI&V dient te worden gevolgd, wat in casu niet 

gebeurd is. Hieruit besluit het Vast Comité I dat de thans gemachtigde samenwerking met een 

persoon, vreemd aan de dienst, bij de uitvoering van de doorzoeking derhalve geen enkele 

legale basis had.331 Hoewel de werkwijze dus niet conform de wet was, beslist het evenwel niet 

tot de vernietiging van alle ingezamelde gegevens. Alleen de gegevens, louter verkregen en 

gebeurlijk nog te verkrijgen ingevolge het onwettig verklaarde gedeelte van de beslissing, 

mochten niet worden geëxploiteerd en moesten vernietigd worden.332 

 

5.9.3 De aanwending van een niet-wetsconforme tactiek bij een wettige methode 

 

De inlichtingendienst had de machtiging verkregen om toepassing te maken van een 

uitzonderlijke methode, meer bepaald om een observatie uit te voeren in een niet voor het 

publiek toegankelijke private plaats. Van zodra het diensthoofd echter vernam dat, met het oog 

op een zo efficiënt mogelijke inzet van de methoden, ook één tactiek werd aangewend die niet 

                                                 
331 Vast Comité I, Activiteitenverslag 2012, Antwerpen, Intersentia, 2013, 62 – 63. 
332 Ibidem, 65. 
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wetsconform was, schorste hij de methode en bracht hij de BIM-commissie hiervan op de 

hoogte. Indien het niet gaat om een inbreuk op de wegcode van 1 december 1975, is het plegen 

van een strafbaar feit in het kader van de uitvoering van een bijzondere inlichtingenmethode 

slechts toegelaten mits voorafgaandelijke en expliciete goedkeuring van de BIM-commissie. 

De bedoelde niet-wetconforme tactiek valt onder een strafrechtelijke kwalificatie, zij het wel 

van administratief-technische aard. Aangezien de hiervoor vereiste toelating in casu niet 

voorlag, bevestigde de commissie de schorsing. Artikel 18/10 § 5, lid 1 WI&V legt het 

diensthoofd op een uitzonderlijke methode te schorsen indien hij een onwettigheid vaststelt. 

Het Vast Comité I besloot in deze zaak dat het diensthoofd terecht toepassing heeft gemaakt 

van deze wetsbepaling.333 

 

De methode die werd aangewend, was op zich dus wel wettelijk maar aangezien hierbij een 

tactiek werd aangewend die strikt genomen niet toegelaten was, stelde zich de belangrijke vraag 

wat er diende te gebeuren met de gegevens die naar aanleiding hiervan waren verkregen. In se 

was dus de vraag aan de orde in hoeverre deze strijdigheid van een aspect van een 

uitvoeringsmodaliteit met de voorschriften van de WI&V gebeurlijk ook de wettigheid aantast 

van de door de behoorlijk gemachtigde observatie verkregen gegevens. Het Vast Comité I wijst 

erop dat de gegevens niet verkregen zijn door middel van de inbreuk en dat deze daartoe 

evenmin op enigerlei wijze doorslaggevend was. De inbreuk, zijnde dus de niet wetsconforme 

tactiek, die werd begaan, bestaat eigenlijk louter in een van de gekozen 

afschermingsmodaliteiten, waarbij werd geopteerd voor de meest efficiënte. Het Comité wijst 

er daarenboven op dat het belang van de geviseerde dreiging en van de ingewonnen gegevens 

de ernst van de (administratief-technische) onregelmatigheid ruim overstijgen, dat de inbreuk 

geen repercussies had op de betrouwbaarheid van de ingewonnen informatie en dat de 

aangewende tactiek evenmin een bijkomende inbreuk met zich kon brengen op de grondrechten 

– zoals de privacy – van de personen die het voorwerp waren van de betrokken methode. Het 

Comité stelt dan ook dat hier een onderscheid gemaakt moet worden tussen het gebeurlijk 

daardoor begane strafbaar feit, dat een eigen sanctionering kent en de sanctionering van de 

methode op zich. Naar oordeel van het Vast Comité I is de eigenlijke verkrijging van de 

gegevens in se niet behept met een onwettigheid, maar moet echter uiteraard terecht een einde 

worden gesteld aan de onwettelijke praktische modaliteit naar aanleiding van de methode.334 

 

                                                 
333 Vast Comité I, Activiteitenverslag 2012, Antwerpen, Intersentia, 2013, 63. 
334 Ibidem, 64. 
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DEEL 4: Vergelijking met de observatie in de BOM-Wet 

 

 

Zonder in te gaan op alle mogelijke gelijkenissen en verschillen die er bestaan tussen de 

observatie als bijzondere opsporingsmethode (BOM-Wet) en de observatie als bijzondere 

inlichtingenmethode (BIM-Wet) wordt in wat hierna volgt gewezen op enkele van de 

gelijkenissen en verschillen. 

 

1. Algemeen 

 

De wet van 6 januari 2003 betreffende de bijzondere opsporingsmethode en enige andere 

methoden335 regelt enerzijds bijzondere opsporingsmethoden, zoals de observatie, de infiltratie 

en de informantenwerking en anderzijds een aantal andere onderzoeksmethoden, zoals het 

onderscheppen van post, de inkijkoperatie, het direct afluisteren, de uitgestelde tussenkomst en 

het inwinnen van gegevens over bankrekeningen en banktransacties. Deze wet had tot doel een 

wettelijke basis te bieden voor het gebruik van bepaalde politietechnieken, maar is vooral ook 

één van de vele juridische instrumenten die recentelijk zijn ingevoerd en kadert in de globale 

aanpak van georganiseerde criminaliteit. Zo zijn de bijzondere opsporingsmethoden observatie, 

infiltratie en informantenwerking afkomstig uit de VS en zijn ze tot stand gekomen omdat bleek 

dat de klassieke opsporingsmethoden niet adequaat meer waren om een fenomeen zoals 

georganiseerde criminaliteit aan te pakken.336 

 

De bijzondere opsporingsmethoden worden ‘bijzonder’ genoemd omwille van hun heimelijke 

karakter, de verregaande inmengingen in bepaalde grondrechten en vrijheden die ze teweeg 

kunnen brengen en omwille van het feit dat door het aanwenden van deze methoden mogelijks 

afbreuk gedaan kan worden aan enkele fundamentele beginselen van de strafrechtspleging. 337 

Vermoedelijk is omwille van de analogie met de BOM-Wet ook gekozen voor de benaming 

BIM-Wet. Dit is echter niet correct aangezien er eigenlijk verder in de BIM-Wet niet gesproken 

wordt over ‘bijzondere’ inlichtingenmethoden, maar wel over specifieke en uitzonderlijke 

                                                 
335 Hierna afgekort als BOM-Wet. 
336 C. VAN DEN WYNGAERT, Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen, Antwerpen, Maklu, 2011, 1045.  
337 C. DE ROY en S. VANDROMME, Bijzondere opsporingsmethoden en aanverwante onderzoeksmethoden, 

Antwerpen, Intersentia, 2004, 1. (hierna verkort: C. DE ROY en S. VANDROMME, “BOM en aanverwante 

onderzoeksmethoden”). 



96 

 

methoden.338 Hoewel de benaming van de wetten nu luiden als een klok, was het, gezien de 

verwarring die mogelijks kan ontstaan, toch misschien meer aangewezen geweest om een 

andere naam te kiezen. 

 

De bijzondere opsporingsmethoden werden in België vanaf de jaren ‘70 systematisch toegepast, 

zonder dat hiervoor evenwel een wettelijke basis aanwezig was. Om hier enigszins aan 

tegemoet te komen, werd in 1990 door de Minister van Justitie een vertrouwelijke omzendbrief 

uitgevaardigd die de materie moest regelen. Een wettelijke verankering kwam er pas in 2003. 

Deze was onder andere nodig omdat de methoden een inmenging op het recht op eerbiediging 

van het privé leven konden uitmaken, wat een wettelijke basis vereiste. De ontstaansreden 

vertoont grote gelijkenissen met die van de BIM-wet. Zo werd ook de observatie als gewone 

inlichtingenmethode voor het ontstaan van de BIM-wet veelvuldig toegepast zonder dat 

hiervoor een wettelijke basis voorhanden was en hebben de problemen die dit met zich mee 

kon brengen in het kader van het EVRM een grote rol gespeeld in het wetgevingsproces.339 

 

Een groot verschil tussen de BIM en de BOM-Wet is de instanties die er toepassing van maken 

en daaruit volgend dus ook de finaliteit van de wet. Waar de BIM-Wet vooral relevant is voor 

de inlichtingen- en veiligheidsdiensten van de VSSE en de ADIV, is de BOM-Wet vooral 

belangrijk voor zowel politiediensten die instaan voor de uitvoering in de praktijk, voor de 

Procureur des Koning die de strafvordering uitoefent, voor de onderzoeksrechter die à charge 

en à décharge onderzoekt, de advocaat die tot taak heeft zijn cliënt te verdedigen, als voor de 

rechter die uiteindelijk moet oordelen over de rechtmatigheid van de bewijsvergaring.340 De 

bijzondere opsporingsmethoden kunnen enkel worden toegepast in het raam van een 

opsporingsonderzoek of een gerechtelijk onderzoek. Maar aangezien het opsporingsonderzoek 

zich ook uitstrekt tot de proactieve recherche, impliceert dit dat zij ook kunnen worden 

aangewend in het kader van een proactief onderzoek. Ook de bijzondere opsporingsmethoden 

kunnen dus aangewend worden ter voorkoming van een misdrijf.341 De wet bepaalt immers 

uitdrukkelijk dat ze kunnen worden toegepast met betrekking tot “te plegen of reeds gepleegde, 

al dan niet aan het licht gebrachte strafbare feiten”.342 Gezien de bijzondere 

                                                 
338 P. VAN SANTVLIET, “De commissie BIM uit de startblokken”, Orde van de dag 2011, afl. 56, 52. 
339 Zie supra. 
340 A. DE NAUW en F. SCHUERMANS, “De Wet betreffende de bijzondere opsporingsmethoden en enige andere 

onderzoeksmethoden”, RW 2003-04, afl. 24, 929. (hierna verkort: A. DE NAUW en F. SCHUERMANS, “BOM en 

andere onderzoeksmethoden”). 
341 A. DE NAUW en F. SCHUERMANS, “BOM en andere onderzoeksmethoden”, supra noot 340, 929. 
342 Art. 47 § 1 Sv. 
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opsporingsmethoden een uitsluitend gerechtelijke doelstelling hebben, moeten ze er wel steeds 

op gericht zijn de daders te vervolgen.343 

 

Kortom, het voornaamste doel van de bijzondere opsporingsmethoden is om in het kader van 

de opsporing en vervolging van misdrijven bewijzen te verzamelen, die uiteindelijk in een 

strafproces gebruikt kunnen worden. De bijzondere inlichtingenmethoden hebben daarentegen 

een heel ander doel. Ze worden aangewend alvorens er sprake is van een misdrijf, net ter 

voorkoming van een misdrijf. Ze leveren geen bewijs op, maar resulteren in informatie (ruwe 

onverwerkte data of ‘intel’ (inlichtingen, de geanalyseerde informatie)).  

 

2. Vergelijking van de observatie an sich 

 

2.1 Observatie als bijzondere opsporingsmethode 

 

De observatie in het kader van de BOM-Wet wordt gereld in art. 47sexies en 47septies Sv. Het 

definieert de observatie als “het stelselmatig waarnemen door een politieambtenaar van één of 

meerdere personen, hun aanwezigheid of gedrag, of van bepaalde zaken, plaatsen of 

gebeurtenissen”.344 De observatie is dus enkel een bijzondere opsporingsmethode voor zover 

ze stelselmatig is. Dit is het geval wanneer het gaat om “een observatie van meer dan vijf 

opeenvolgende dagen of van meer dan vijf niet-opeenvolgende dagen gespreid over een periode 

van een maand, een observatie waarbij technische hulpmiddelen worden aangewend, een 

observatie met een internationaal karakter, of een observatie uitgevoerd door de 

gespecialiseerde eenheden van de federale politie”.345 Wanneer we het in het kader van deze 

uiteenzetting hebben over een observatie onder de BOM-Wet, gaat het dus om een stelselmatige 

observatie. 

 

Politioneel gezien zijn er verschillende soorten observaties  

- Statische observatie: een observatie vanuit een min of meer vast waarnemingspunt. 

- Dynamische observatie: de te observeren personen worden gevolgd te voet, per wagen, 

boot of vliegtuig. Dit noemt men ook wel de mobiele observatie of schaduwing. 

- Defensieve observatie: deze heeft als enig doel informatie in te winnen. 

                                                 
343 Parl.St. Kamer 2001-02, nr. 1688/1, 8. 
344 Art. 47sexies § 1, eerste lid Sv. 
345 Art. 47sexies § 1, tweede lid Sv. 
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- Offensieve observatie: deze is erop gericht op het meest gunstige ogenblik een 

interventie of arrestatie te doen. 

- Contra-observatie: deze heeft als doel na te gaan of er vanuit het criminele milieu zelf 

geen observaties gebeuren om na te gaan of er geen politionele observatie aan de gang 

is. 

- … 

Ongeacht om welke vorm het dus gaat kunnen deze observaties als bijzondere 

opsporingsmethode beschouwd worden indien ze stelselmatig zijn en dus voor zover ze aan de 

voorwaarden daartoe voldoen.346 

 

Is de observatie niet stelmatig, bijvoorbeeld wanneer het gaat om een visuele observatie van 

korte duur, op een plaats waar men door iedereen gezien kan worden, dan zal ze niet onder de 

regeling van art. 47sexies en 47septies Sv. vallen, zodat men niet over een uitdrukkelijke en 

voorafgaande toelating zal moeten beschikken. Dergelijke observaties, zullen dan gewoon 

onder de gewone politiebevoegdheden op grond van art. 8 Sv. en de wet op het politieambt 

vallen.347 

 

2.2 Het begrip technisch hulpmiddel 

 

In de BOM-Wet wordt een technisch hulpmiddel gedefinieerd als “een configuratie van 

componenten die signalen detecteert, deze transporteert, hun registratie activeert en de signalen 

registreert, met uitzondering van de technische middelen die worden aangewend om een 

maatregel als bedoeld in artikel 90ter uit te voeren”.348 Met betrekking tot een toestel gebruikt 

voor het nemen van foto's wordt verduidelijkt dit uitsluitend beschouwd wordt als een technisch 

hulpmiddel in het geval bedoeld in artikel 56bis, tweede lid.349 Het begrip technisch hulpmiddel 

heeft onder de BIM-Wet een gelijkaardige definitie als onder de BOM-Wet. Hier wordt echter 

specifiek vermeld dat de apparatuur voor het afluisteren, kennisnemen en opnemen van 

privécommunicatie en telecommunicatie niet onder het begrip technisch hulpmiddel valt.  

 

                                                 
346 A. DE NAUW en F. SCHUERMANS, “BOM en andere onderzoeksmethoden”, supra noot 340, 937. 
347 C. DE ROY en S. VANDROMME, “BOM en aanverwante onderzoeksmethoden”, supra noot 337, 38. 
348 Art. 47sexies § 1, derde lid Sv.  
349 Art. 47sexies § 1, vierde lid Sv. 
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Ook met betrekking tot fototoestellen valt een verschil op te merken. Onder de BIM-Wet wordt 

dit over de hele lijn uitgesloten als technisch hulpmiddel, onder de BOM-Wet is dit niet het 

geval. Hier wordt een fototoestel immers wel beschouwd als technisch hulpmiddel indien het 

gaat om een observatie (met gebruik van technische hulpmiddelen) om zicht te verwerven in 

een woning, of in de door deze woning omsloten eigen aanhorigheid, of in een lokaal dat 

aangewend wordt voor beroepsdoeleinden of de woonplaats van een advocaat of een arts. 

Gespecialiseerde fotoapparatuur, zoals een apparaat met een telelens of een toestel waarmee ’s 

nachts kan worden gefotografeerd, worden gelijkgesteld aan een gewoon fototoestel.350  

 

2.3 Wie kan de observatie uitvoeren? 

 

Net zoals in de BIM-Wet zijn er verschillende gradaties, al naargelang de ernst van de mogelijke 

inbreuken op de fundamentele rechten van de burgers die de observatie teweeg kan brengen. 

De minst verregaande is de gewone observatie, zodat deze aangewend kan worden door een 

gewone inlichtingenagent. De specifieke en uitzonderlijke observatie zijn intrusiever, waardoor 

men hiervoor als een soort extra waarborg bepaalt dat ze enkel door inlichtingenofficieren 

uitgevoerd kunnen worden. Hoewel men in de BOM-Wet niet hetzelfde onderscheid hanteert 

merkt men ook hier op dat wie de maatregel uit mag voeren varieert naargelang de ‘ernst’ van 

de maatregel. Volgende principes worden hierbij gehanteerd351: 

- Observatie zonder technisch hulpmiddel: alle politieambtenaren. 

- Stelselmatige observatie wegens duur: speciale eenheden van de federale politie. 

- Observatie met gebruik van technisch hulpmiddel: speciale eenheden van de federale 

politie met uitzondering van loutere beeldopname (foto’s, video’s). 

- Observatie met internationaal karakter: speciale eenheden van de federale politie. 

 

2.4 Toepassingsvoorwaarden  

 

Hoewel er dus geen onderscheid gemaakt wordt tussen een gewone, een specifieke of een 

uitzonderlijke observatie wordt er voor de toepassingsvoorwaarden wel een stelsel uitgewerkt 

dat drieledig en getrapt is. Het gaat om de observatie, de observatie met gebruik van technische 

                                                 
350 Memorie van Toelichting, Parl.St. Kamer 2005-06, nr. 2055/001, 75. 
351 Parl.St., Kamer, 2001-2002, nr. 1688/13, 72 - 73. 
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middelen en tot slot de observatie met gebruik van technische middelen om zicht te verwerven 

in een woning.352 

 

Onder de BIM-wet kan van de observatie als gewone methode vrij gebruik gemaakt worden. 

Wenst men echter een specifieke of uitzonderlijke observatie uit te voeren, dan zal men de 

machtiging moeten bekomen van respectievelijk het diensthoofd of de BIM-commissie. 

Wanneer men daarentegen op basis van de BOM-Wet gebruik wil maken van een observatie, 

dan zal men hiervoor steeds een machtiging moeten bekomen. In het kader van een 

opsporingsonderzoek is het de procureur des Konings die dergelijke machtiging zal verlenen. 

Bij een gerechtelijk onderzoek komt deze bevoegdheid toe aan de onderzoeksrechter. Een 

observatie zal echter enkel gemachtigd worden wanneer het onderzoek dit vereist en voor zover 

de overige middelen van onderzoek niet lijken te volstaan om de waarheid aan de dag te 

brengen.353 De toetsing van deze subsidiariteitsvoorwaarde dient enkel in abstracto te gebeuren. 

Men moet dus niet effectief eerst de klassieke opsporingsmiddelen aanwenden, wanneer toch 

duidelijk is dat deze zullen falen. Aangezien hierbij niet expliciet voorzien wordt in een 

proportionaliteitseis, mag aangenomen worden dat een gewone stelselmatige observatie ingezet 

kan worden voor eender welk misdrijf. 354 

 

Bij de BIM-wet is het aanwenden van technische hulpmiddelen bepalend om uit te maken of 

het om een gewone dan wel een specifieke observatie gaat en op die manier zal het dus ook 

bepalen of al dan niet een machtiging bekomen moet worden. Aangezien bij de BOM-Wet geen 

onderscheid gemaakt wordt tussen gewone dan wel specifieke observaties, speelt het al dan niet 

aanwenden van een technisch hulpmiddel geen rol als onderscheidingscriteria. Toch is het al 

dan niet aanwenden van dergelijk hulpmiddel niet irrelevant. Het speelt immers een rol bij de 

machtiging. Zo moet voor een observatie met gebruik van technische middelen naast de 

subsidiariteitsvoorwaarde ook voldaan zijn aan een proportionaliteitsvoorwaarde, in die zin dat 

dergelijke, meer ingrijpende observatie, enkel gemachtigd kan worden wanneer er ernstige 

aanwijzingen zijn dat de strafbare feiten een correctionele hoofdgevangenisstraf van een jaar of 

een zwaardere straf tot gevolg kunnen hebben.355  

 

                                                 
352 C. DE ROY en S. VANDROMME, “BOM en aanverwante onderzoeksmethoden”, supra noot 337, 39 – 40. 
353 Art. 47sexies § 2, eerste lid Sv.  
354 C. DE ROY en S. VANDROMME, “BOM en aanverwante onderzoeksmethoden”, supra noot 337, 39. 
355 Art. 47sexies § 2, tweede lid Sv. 
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De meest ingrijpende observatie is de observatie met gebruik van technische hulpmiddelen om 

zicht te verwerven in een woning. Hiervoor gelden de meest strikte voorwaarden. Dergelijke 

techniek kan enkel gemachtigd worden door een onderzoeksrechter en is enkel mogelijk indien 

er ernstige aanwijzingen zijn dat de strafbare feiten een misdrijf uitmaken of zouden uitmaken 

zoals bedoeld in art. 90ter §§2 tot 4 Sv. of dat ze gepleegd worden of zouden worden in het 

kader van een criminele organisatie zoals bedoeld in art. 324bis Sw.  

 

Net zoals het geval is in de BIM-Wet, wordt voorzien in een aparte bevoegdheid om een plaats 

te betreden in het kader van een observatie om een technisch hulpmiddel te plaatsen. Toch 

moeten in dit verband enkele belangrijke verschillen opgemerkt worden. Zo wordt in de BOM-

Wet geen melding gemaakt van het betreden van publieke plaatsen, maar gaat enkel om private 

plaatsen. Een private plaats krijgt hier een gelijkaardige invulling als in de BIM-Wet.356 Het 

betreden van deze plaatsen is enkel mogelijk wanneer er ernstige aanwijzingen zijn dat de 

strafbare feiten een misdrijf uitmaken of zouden uitmaken als bedoeld in artikel 90ter, §§ 2 tot 

4, of gepleegd worden of zouden worden in het kader van een criminele organisatie zoals 

bedoeld in artikel 324bis van het Strafwetboek, en de overige middelen van onderzoek niet 

lijken te volstaan om de waarheid aan de dag te brengen. Het betreden vereist een machtiging 

bij wijze van een schriftelijke en met redenen omklede beslissing door de procureur des 

Konings.357 Wanneer men andere dan deze private plaatsen wenst te betreden, dan zal een 

machtiging van een onderzoeksrechter vereist zijn.358 

 

2.5 Duurtijd 

 

Een groot verschil tussen de observatie onder de BOM-Wet in tegenstelling tot de BIM-Wet is 

de periode tijdens dewelke deze uitgevoerd kan worden. In feite geldt voor de observatie onder 

de BOM-Wet een soort minimumduur van vijf opeenvolgende dagen of vijf niet-opeenvolgende 

dagen binnen een periode van één maand, aangezien een observatie van minder dan deze vijf 

dagen niet onder het toepassingsgebied van art. 47sexies valt. Dit is voor de observatie onder 

de BIM-wet niet het geval. Daar valt elke observatie, hoe kortstondig ook, onder het 

toepassingsgebied van de wet.  

 

                                                 
356 Art. 46quinquies, tweede lid Sv. 
357 Art. 46quinquies, eerste lid Sv. 
358 Art. 89ter, eerste lid Sv. 
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De maximumduur voor de observatie als bijzondere opsporingsmethode is vastgelegd op één 

maand, te rekenen van de datum van de machtiging.359 De procureur des Konings, of, in het 

geval van een gerechtelijk onderzoek, de onderzoeksrechter, kan de machtiging tot observatie 

echter steeds op gemotiveerde wijze verlengen met periodes van maximum één maand. Wat 

betreft de observatie onder de BIM-wet, is er geen uniforme maximumduur. Deze is afhankelijk 

van de methode waaronder de observatie in kwestie valt.  

 

De observatie als gewone methode is niet aan een maximumduur verbonden en kan dus in 

principe onbeperkt in de tijd toegepast worden. Ook voor de observatie als specifieke methode 

voorziet de wet niet uitdrukkelijk in een maximumduur. Dit is enigszins vreemd aangezien de 

wet wel voorziet dat een specifieke methode enkel verlengd of hernieuwd kan worden mits een 

nieuwe beslissing van het diensthoofd.360 Dit impliceert dus dat in de eerste machtiging van het 

diensthoofd wel voorzien moet worden in een periode tijdens dewelke de specifieke methode 

aangewend mag worden, maar dat de wet op deze periode geen maximum kleeft.  

 

Enkel wanneer de observatie de vorm aanneemt van een uitzonderlijke methode, wordt 

voorzien in een maximumtermijn. De wet bepaalt immers dat de periode tijdens dewelke een 

uitzonderlijke methode aangewend mag worden niet langer mag duren dan twee maanden, 

onverminderd de mogelijkheid om de methode te verlengen.361 Wenst het diensthoofd de 

uitzonderlijke methode te verlengen, dan zal hij wel opnieuw het voorafgaand eensluidend 

advies van de BIM-commissie moeten bekomen. De nieuwe termijn mag dan in geen geval 

langer zijn dan twee maand.362 Een tweede en elke volgende verlenging is slechts mogelijk 

indien er bijzondere omstandigheden aanwezig zijn die de verlenging van het gebruik van de 

methode noodzakelijk maken. Deze moeten dan duidelijk in de beslissing vermeld worden. Zijn 

er geen dergelijke redenen voorhanden, dan moet de methode onmiddellijk beëindigd 

worden.363 Jammer genoeg verduidelijkt de wet niet wat onder deze bijzondere omstandigheden 

verstaan zou kunnen worden. 

 

Op het eerste zicht lijkt het dus alsof de observatie als bijzondere opsporingsmethode qua 

duurtijd strikter geregeld is dan de observatie als bijzondere inlichtingenmethode, aangezien ze 

                                                 
359 Art. 47sexies § 3, 5° Sv. 
360 Art. 18/3 § 4 WI&V.  
361 Art. 18/10 § 1, tweede lid WI&V. 
362 Art. 18/10 § 5, eerste lid WI&V. 
363 Art. 18.10 § 5, tweede lid WI&V. 
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slechts voor een maximumduur van één maand mag aangewend worden, terwijl de meest 

ernstige vorm van observatie onder de BIM-wet voor twee maand aangewend mag worden. 

Doch wanneer men de mogelijkheid van verlenging mee in de vergelijking opneemt, moet 

opgemerkt worden dat deze onder de BIM-Wet aan strikte voorwaarden is verbonden, waar dat 

onder de BOM-Wet niet het geval is en de verlenging dus in principe onbeperkt kan gebeuren.  

 

2.6 Strafbare feiten 

 

Net zoals in de BIM-Wet is er ook in de BOM-Wet aandacht voor het plegen van strafbare 

feiten in het kader van de uitvoering van de bijzondere methoden. Het principe is in beide 

wetten gelijk. Het wordt diegene die belast is met de uitvoering van de bijzondere methode, 

verboden om in het kader van zijn opdracht strafbare feiten te plegen.364 Waar in de BIM-Wet 

uitdrukkelijk voorzien wordt in een toelating om in het kader van hun opdracht en in de 

uitvoering een gewone of specifieke inlichtingenmethode een inbreuk op de wegcode te plegen, 

is dit in de BOM-Wet niet het geval.  

 

Wel is het zo dat in beide wetten voorzien wordt in een algemene uitzondering op het principe 

dat geen strafbare feiten gepleegd mogen worden. Zo mogen politieambtenaren, in het kader 

van hun opdracht en met het oog op het welslagen ervan of ter verzekering van hun eigen 

veiligheid of deze van andere bij de operatie betrokken personen, strikt noodzakelijke strafbare 

feiten plegen, mits uitdrukkelijk akkoord van de procureur des Konings.365 De strafbare feiten 

mogen evenwel niet ernstiger zijn dan die waarvoor de methoden worden aangewend en moeten 

noodzakelijkerwijze evenredig zijn met het nagestreefde doel.366 De BIM-Wet heeft een 

gelijkaardige bepaling die stelt dat agenten die in het kader van hun opdracht en in de uitvoering 

van een specifieke of uitzonderlijke methode met voorafgaand en uitdrukkelijk akkoord van de 

commissie strafbare feiten begaan die strikt noodzakelijk zijn voor de efficiëntie van hun 

opdracht of ter verzekering van hun eigen veiligheid of die van andere personen, vrij van straf 

blijven.367  

 

                                                 
364 Art. 47quinquies, eerste lid Sv en art. 13/1, § 2, eerste lid WI&V. 
365 Art. 47quinquies § 2, eerste lid Sv. 
366 Art. 47quinquies § 2, tweede lid Sv. 
367 Art. 13/1 § 2, derde lid WI&V. 
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Gezien specifieke en uitzonderlijke methoden enkel uitgevoerd kunnen worden door 

inlichtingenofficieren, zou de wet beter spreken over officieren in plaats van over agenten. Ook 

hier moeten de strafbare feiten die gepleegd worden in gelijke verhouding staan tot het door de 

inlichtingenopdracht nagestreefde doel en mogen ze in geen geval afbreuk doen aan de fysieke 

integriteit van personen.368 

 

2.7 Controle 

 

Ook in de BOM-Wet wordt aan het aspect van de controle door de wetgever veel aandacht 

besteed. Opmerkelijk daarbij is dat het zwaartepunt van die controle bij het openbaar ministerie 

werd gelegd en niet bij de (onderzoeks)rechter. Dit is ook meteen het voorwerp van veel 

controverse, vooral uit de hoek van de onderzoeksrechters.369 

 

2.7.1 Tijdens het vooronderzoek 

 

Een eerste vorm van controle wordt georganiseerd binnen de politiediensten zelf, doordat 

binnen elke gedeconcentreerde gerechtelijke dienst van de federale politie een officier wordt 

belast met de permanente controle over de bijzondere opsporingsmethoden in het gerechtelijk 

arrondissement.370 

 

Een tweede vorm van controle wordt uitgeoefend door het OM. Ten eerste door middel van de 

voorafgaande machtigingen, maar ten tweede ook door controle tijdens de uitvoering van de 

onderzoeksmethode.371 De procureur des Konings staat immers in voor de permanente controle 

over de toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden door de politiediensten binnen zijn 

gerechtelijk arrondissement.372 Dit geldt niet enkel voor de bijzondere opsporingsmethoden die 

aangewend worden in het kader van een opsporingsonderzoek. Ook de bijzondere 

opsporingsmethoden in het kader van een gerechtelijk onderzoek, worden aangewend onder de 

controle van het openbaar ministerie, hoewel de leiding, het gezag en de verantwoordelijkheid 

over het gerechtelijk onderzoek bij de onderzoeksrechter blijven.373 Specifiek met betrekking 

                                                 
368 Art. 13/1 § 2, vierde lid WI&V. 
369 A. DE NAUW en F. SCHUERMANS, “BOM en andere onderzoeksmethoden”, supra noot 340, 929. 
370 Art. 47ter § 2, vierde lid Sv. 
371 C. DE ROY en S. VANDROMME, “BOM en aanverwante onderzoeksmethoden”, supra noot 337, 29. 
372 Art. 47ter § 2, eerste lid Sv. 
373 Art. 47ter § 1, tweede lid Sv. 
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tot de observatie wordt de controle door het OM gerealiseerd doordat de officier van 

gerechtelijke politie die in de machtiging aangeduid werd als de persoon die de leiding heeft 

over de uitvoering van de observatie de procureur des Konings nauwgezet, volledig en 

waarheidsgetrouw schriftelijk verslag uitbrengt over elke fase in de uitvoering van die 

observaties. 374 Aan de hand hiervan kan de procureur des Konings dus toezicht uitoefenen over 

de wijze waarop de observatie in de praktijk werd uitgevoerd. De vertrouwelijke verslagen 

worden rechtstreeks aan de procureur des Konings overgezonden, die ze in een afzonderlijk en 

vertrouwelijk dossier bewaart.375 Ook de machtiging tot observatie en de beslissingen tot 

wijziging, aanvulling of verlenging worden bij het vertrouwelijk dossier gevoegd.376 Enkel de 

procureur des Konings heeft toegang tot dit dossier, tenzij de maatregel werd bevolen door de 

onderzoeksrechter. In dat geval heeft ook deze een inzagerecht. In het kader van haar 

controlebevoegdheid heeft ook de kamer van inbeschuldigingstelling een inzagerecht.377 

 

Daarnaast stelt de officier van gerechtelijke politie, die met de leiding van de observatie belast 

is, een proces-verbaal op van de verschillende fasen van de uitvoering van de observatie, maar 

hierin mogen geen elementen die de afscherming van de gebruikte technische hulpmiddelen en 

de politionele onderzoekstechnieken of de vrijwaring van de veiligheid en de afscherming van 

de identiteit van de informant en van de politieambtenaren die belast zijn met de uitvoering van 

de observatie in het gedrang kunnen brengen, vermeld worden. Deze elementen mogen enkel 

opgenomen worden in het schriftelijk verslag.378 Het is aan de hand van dit proces-verbaal dat 

de raadkamer en nadien ook de vonnisrechter de regelmatigheid van de observatie zal moeten 

controleren.379 

 

2.7.2 Controle bij het afsluiten van het vooronderzoek 

 

Omdat men geen genoegen kan nemen met een loutere controle door de politiediensten zelf of 

door het OM die er de verantwoordelijkheid voor draagt werd bovendien voorzien in een 

bijzondere controle door de onderzoeksgerechten. Men maakt hierbij een onderscheid 

                                                 
374 Art. 47septies § 1, eerste lid Sv. 
375 Art. 47septies § 1, tweede lid Sv. 
376 Art. 47septies § 2, eerste lid Sv. 
377 Art. 47septies § 1, tweede lid Sv.  
378 Art. 47septies § 2, tweede lid Sv. 
379 C. DE ROY en S. VANDROMME, “BOM en aanverwante onderzoeksmethoden”, supra noot 337, 44. 
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afhankelijk het van soort onderzoek (een opsporings- dan wel een gerechtelijk onderzoek) 

waarbinnen de methode werd aangewend. 

 

a) Na een opsporingsonderzoek 

 

Wanneer de observatie wordt aangewend in een opsporingsonderzoek zal de controle variëren 

naargelang de procureur des Konings het onderzoek voor de strafrechter wil brengen, dan wel 

of hij de zaak wil seponeren.  

 

Wanneer in het kader van een opsporingsonderzoek gebruik gemaakt wordt van een observatie, 

is het eerder uitzonderlijk maar niet onmogelijk dat het niet uitmondt in een gerechtelijk 

onderzoek. Wanneer de procureur des Konings in dit geval het onderzoek voor de strafrechter 

wil brengen dan zal de kamer van inbeschuldigingstelling, op vordering van het openbaar 

ministerie, de regelmatigheid van de bijzondere opsporingsmethoden observatie onderzoeken 

bij het afsluiten van het opsporingsonderzoek waarin deze methode werd toegepast, alvorens 

het openbaar ministerie tot rechtstreekse dagvaarding kan overgaan.380  

 

Dossiers waarbij de onderzoeksrechter echter niet wenst over te gaan tot vervolging en er dus 

voor kiest de zaak waarbij een observatie werd gebruikt te seponeren, zullen ten minste om de 

drie maand overgezonden worden aan de procureur-generaal zodat deze een controle op de 

wettelijkheid van de observatie kan uitvoeren.381 Maar aangezien nergens in de wet bepaald 

wordt dat de procureur-generaal in het kader hiervan inzage krijgt in de vertrouwelijke dossiers, 

kan men zich de vraag stellen of deze vorm van controle wel effectief is.382 

 

b) Na een gerechtelijk onderzoek 

 

Het gerechtelijk onderzoek wordt afgesloten door de regeling van rechtspleging door de 

onderzoeksgerechten. In het kader hiervan oefenen zij ook een controle uit op de bijzondere 

opsporingsmethoden. Hierbij staat de controle door de kamer van inbeschuldigingstelling op 

basis van art. 235ter Sv. centraal. Het betreft een bijzondere procedure, waarbij de raadsheren 

                                                 
380 Art. 235ter, § 1, tweede lid Sv. 
381 Art. 47undecies, eerste lid Sv. 
382 J. MEESE, “Bijzondere opsporingsmethoden en andere onderzoeksmethoden” NJW 2003, nr. 47, 1147. 
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van de kamer van inbeschuldigingstelling wordt opgedragen de toepassing van de bijzondere 

opsporingsmethoden observatie en infiltratie te controleren.383  

 

De keuze om de rol van onafhankelijke en onpartijdige rechter in dit kader toe te bedelen aan 

de kamer van inbeschuldigingstelling is ergens logisch gezien dit aansluit bij de cruciale rol die 

deze reeds eerder werd toebedeeld in het toezicht op de gerechtelijke onderzoeken conform de 

artikelen 136, 136bis, 235 en 235bis Sv en gezien deze reeds over heel wat ervaring beschikt 

als het aankomt op de controle van de regelmatigheid van de procedures.384  

 

Ook wanneer een observatie werd toegepast in het kader van een gerechtelijk onderzoek of in 

een opsporingsonderzoek dat later resulteert in een gerechtelijk onderzoek, is het dus de kamer 

van inbeschuldigingstelling die de wettelijkheid van de observatie zal nagaan, op het ogenblik 

dat de onderzoeksrechter zijn dossier aan de procureur des Konings overzendt krachtens artikel 

127 §1, 1e lid Sv.385  

 

Daarnaast wordt tevens voorzien in soort facultatieve controle wanneer een observatie 

toegepast wordt tijdens een gerechtelijk onderzoek. Deze mogelijkheid laat een tussentijdse 

controle toe. De kamer van inbeschuldigingstelling kan immers voorlopig, ambtshalve, op 

verzoek van de onderzoeksrechter of op vordering van het openbaar ministerie, de 

regelmatigheid onderzoeken van de observatie die werd toegepast in het kader van dit 

gerechtelijk onderzoek of in het daaraan voorafgaande opsporingsonderzoek.386 

 

2.7.3 Controle bij het onderzoek ten gronde  

 

Wanneer het opsporingsonderzoek of het gerechtelijk onderzoek waarin een observatie werd 

aangewend, uitmondt in een strafprocedure is het vanzelfsprekend dat ook de rechter ten gronde 

een controle op deze bijzondere opsporingsmethode kan uitvoeren. Hierop bestaat echter een 

uitzondering, namelijk indien onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden, gronden van niet 

ontvankelijkheid of van verval van strafvordering die reeds aan het onderzoek van de kamer 

van inbeschuldigingstelling werden voorgelegd, dan kunnen deze middelen nadien niet meer 

                                                 
383 T. DECAIGNY, “De BOM-controle anno 2008”, T.Strafr. 2008, afl. 3, 184.  
384 F. SCHUERMANS en H. BERKMOES, “De BOM-Reparatiewet van 27december 2005: het klein onderhoud, de 

reparatie en de revisie van de bijzondere en enige andere opsporingsmethoden”, T.Strafr. 2006, afl. 2, 68 – 69. 
385 Art. 235ter, § 1, derde lid Sv. 
386 Art. 235quater § 1, eerste lid Sv. 
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voor de feitenrechter worden opgeworpen, behalve indien zij verband zouden houden met de 

bewijswaardering of de openbare orde aanbelangen.387   

 

2.7.4 Politieke controle 

 

Tot slot voorziet men in artikel 90decies Sv. ook nog in een soort politieke controle doordat de 

Minister van Justitie jaarlijks aan het parlement verslag moet uitbrengen over de toepassing van 

de observatie en brengt hij het parlement op de hoogte van het aantal onderzoeken die tot deze 

maatregel geleid heeft, van het aantal betrokken personen, van de misdrijven waarop ze 

betrekking hadden en van de behaalde resultaten. 388 

 

3. Conclusie 

 

Beide wetten zijn ingevoerd omwille van gelijkaardige redenen, enerzijds het gebrek aan een 

wettelijke grondslag en anderzijds, doch daarmee samenhangend, de mogelijke problemen die 

men hierdoor voorzag met art. 8 EVRM. Toch is de observatie onder de beide wetten anders 

geconcipieerd. Uiteraard heeft dit te maken met de instanties die er gebruik van moeten maken 

en de finaliteit die deze nastreven. Opmerkelijk is wel dat in het kader van de BOM-Wet geen 

onderscheid gemaakt wordt tussen observaties van en observaties in private plaatsen. Het is 

verdient dus misschien wel de aanbeveling om de observatie in het kader van de BIM-Wet op 

dit vlak te herbekijken. Verder is de observatie ook uitgebreider uitgewerkt qua politionele 

toepassingstechnieken en wat betreft hetgeen al dan niet onder het begrip technische 

hulpmiddelen valt. 

 

Wat opvalt is dat in beide wetten bijzonder veel aandacht besteed wordt aan het aspect toezicht 

en controle. Ook dit kan men toeschrijven aan het feit dat er een bijzonder delicaat evenwicht 

bestaat tussen de belangen die met een observatie nagestreefd worden enerzijds en het 

respecteren van de fundamentele rechten van de burgers anderzijds. Hoewel er uitgebreid 

aandacht besteed wordt aan het toezicht en de controle, valt het toch te betreuren dat ook in het 

kader van de BOM-Wet niet voorzien wordt in een actieve notificatieverplichting.  

                                                 
387 H. BERKMOES, “Bijzondere opsporingsmethoden (observatie, infiltratie, informantenwerking)”, Postalis 

Memorialis in X., Postalis Memorialis Lexicon strafrecht, strafvordering en bijzondere wetten, Kluwer, 

Antwerpen, losbl., 52.1 – 52.2. 
388 Art. 90decies, tweede en derde lid Sv. 
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Het gebrek aan een afdoende notificatieverplichting is dus een probleem dat de BOM- en de 

BIM-Wet gemeenschappelijk hebben. De persoon die het voorwerp van een observatie heeft 

uitgemaakt, wordt hiervan achteraf niet op de hoogte gebracht. Enkel wanneer de hierdoor 

verzamelde informatie aanleiding geeft tot een strafprocedure en de verdachte in het kader 

hiervan inzage krijgt in het strafdossier, zal deze te weten komen dat dergelijke techniek jegens 

hem aangewend werd. Komt het niet tot een strafprocedure of krijgt de persoon geen inzage in 

het strafdossier, dan zal deze geen weet krijgen van de inmenging in zijn private levenssfeer, 

zodat het zeer de vraag is of voldaan wordt aan het recht op een effectief rechtsmiddel dat 

gegarandeerd wordt door art. 13 EVRM.389   

  

                                                 
389 C. DE ROY en S. VANDROMME, “BOM en aanverwante onderzoeksmethoden”, supra noot 337, 44 – 45.  
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DEEL 5: De observatie in relatie tot enkele fundamentele rechten 

 

Eerder in deze uiteenzetting werd er meermaals op gewezen dat de observatie potentieel een 

schending van enkele fundamentele grondrechten van de burgers tot gevolg zou kunnen hebben. 

In dit onderdeel wordt ingegaan op de verschillende grondrechten die in gevaar dreigen te 

komen, wat deze precies inhouden en wordt nagegaan of een inmenging op deze rechten 

mogelijks gerechtvaardigd kan worden.  

 

1. Grondrechten die in gevaar kunnen komen 

 

1.1 De onschendbaarheid van de woning 

 

Artikel 15 Gw. en artikel 8 EVRM waarborgen de onschendbaarheid van de woning. De 

bescherming van de woning is gericht op de persoonlijke vrijheid van de mens, aangezien de 

woning bijdraagt tot de persoonlijke veiligheid en het welzijn van bewoners. Dit grondrecht 

beschermt dus niet het bezit van de woning, maar wel de privésfeer in de woning. In principe 

moet men in zijn woning vrij en ongestoord kunnen handelen of niet handelen. Het is dan ook 

duidelijk dat de bescherming van de woning toekomt aan de bewoners van de woning.390 

Wanneer een observatie wordt toegepast in een huurwoning en het voorwerp van de observatie 

is de huurder/bewoner van het huis zal enkel deze kunnen aanvoeren dat zijn grondrecht op 

bescherming van de woning geschonden is. De verhuurder/eigenaar van het huis, die doorgaans 

niet het voorwerp van de observatie uitgemaakt zal hebben kan geen schending van dit recht 

aanvoeren.  

 

Het recht op bescherming van de woning is niet afhankelijk van een regelmatige inschrijving 

in het bevolkingsregister.391 Ook wanneer de persoon die het voorwerp van een observatie in 

een woning was er niet gedomicilieerd is of het pand in kwestie kraakt, kan hij toch een 

schending van zijn recht op bescherming van de woning aanvoeren. Wanneer hij kan aantonen 

dat hij er effectief woont, bijvoorbeeld door de aanwezigheid van kledij, persoonlijke spullen, 

voedsel, etc. is dat voldoende om zich op het recht op bescherming van de woning te beroepen. 

                                                 
390 T. VANDROMME, “Het kraken van panden bekeken vanuit de grondrechten, het strafrecht en het burgerlijk recht 

(inclusief het procesrecht)”, RW 2014 – 15, afl. 35, 1366. (hierna afgekort: T. VANDROMME, “Panden bekeken 

vanuit grondrechten”) 
391 Corr. Nijvel 11 januari 1999, JLMB 2000, 422. 
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Of een bepaalde plaats effectief voor een persoon tot woning dient, vereist een feitelijke 

beoordeling.392 Zoals eerder al werd aangehaald moet elke plaats die als woning dient, 

beschouwd en beschermd worden als woning. Gaat het dus om een plaats die op het eerste zicht 

slechts een private plaats en dus geen woning is, maar die toch als woning gebruikt wordt, dan 

zullen de inlichtingen- en veiligheidsdiensten wel moeten voldoen aan de strikte voorwaarden 

die gelden voor de uitzonderlijke methoden indien zij daar een observatie wensen uit te voeren. 

 

1.2 Het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer 

 

In strafzaken zien we wel meermaals dat criminelen zich op hun recht op privacy beroepen 

wanneer hun misdrijven ontdekt en zelfs vastgelegd worden op beeld, bijvoorbeeld door 

bewakingscamera’s. Dit gebeurde ook door de daders van de diefstal van een handtas. Hun 

handelen werd vastgelegd door de bewakingscamera’s aan de inkom van een bank die zich in 

de buurt bevond. Toch bepaalde het Hof van Beroep in haar arrest dat de identificatie van de 

daders rechtsgeldig kon geschieden door middel van de beelden van die bewakingscamera.393 

Deze uitspraak werd door een deel van de rechtsleer goed onthaald, terwijl ze door een niet 

onbelangrijk ander deel werd bekritiseerd omwille van het feit dat het om een grondrecht gaat 

dat niet zomaar terzijde geschoven mag worden wanneer het een rechtbank uitkomt. Er bestaat 

hieromtrent dus geen duidelijke consensus zodat de rechter telkens geval per geval zal moeten 

oordelen en zijn motivering van cruciaal belang zal zijn.394  

 

De inlichtingen- en veiligheidsdiensten kunnen personen observeren in voor het publiek 

toegankelijke plaatsen, maar kunnen evenzeer in de gaten houden waar deze naartoe gaan, waar 

ze binnen gaan en indien men aan de voorwaarden voor de uitzonderlijke methoden voldoet, 

kan men personen zelfs in hun woning observeren. Daarnaast kunnen de inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten ook gebruik maken van de beelden van bewakingscamera’s. Aangezien 

sinds de BIM-Wet expliciet voorzien is in een informatieverplichting ten aanzien van de 

politionele en gerechtelijke overheden is het mogelijk dat de informatie die aan het licht komt 

ten gevolge van de observaties die de inlichtingen- en veiligheidsdiensten uitvoeren, de politie 

en het gerecht op het spoor van deze geobserveerde persoon zet en later zelf als (steun)bewijs 

                                                 
392 T. VANDROMME, “Panden bekeken vanuit grondrechten”, supra noot 390, 1366. 
393 Hof van Beroep Gent 23 maart 2002, NJW 2003, 819. 
394 R. DE CORTE, “De achterkant van de privacy. Kan het beroep op privacy leiden tot straffeloosheid?”, NJW 

2003, afl. 38, 799. (hierna afgekort als: R. DE CORTE, “De achterkant van privacy”). 
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in strafzaken dient. Gezien zowel de observatie zelf als de mogelijke gevolgen ervan bijzonder 

ver gaan voor de betrokken persoon, zou deze zich wel eens op het recht op bescherming van 

zijn persoonlijke levenssfeer kunnen beroepen om zich te verweren tegen het gebruik van door 

dergelijke methoden verzamelde gegevens.  

 

Het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt gewaarborgd door artikel 22 

Gw. en moet in samenhang gelezen worden met artikel 8 EVRM. Dit artikel is immers 

gedetailleerder. Het bepaalt dat eenieder recht heeft op eerbiediging van zijn privéleven, zijn 

gezinsleven, zijn huis en zijn briefwisseling. In die zin is de onschendbaarheid van de woning 

dus eigenlijk te beschouwen als een onderdeel van het recht op eerbiediging van de persoonlijke 

levenssfeer. Er is geen enkele wets- of verdragsbepaling die het begrip privéleven of privacy 

definieert. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft reeds meermaals geoordeeld 

dat het niet mogelijk en daarenboven ook niet noodzakelijk is om die begrippen op een 

uitputtende wijze te definiëren.395 Logisch, gezien het een juridisch concept is dat afhankelijk 

van tijd en cultuur een variabele inhoud kan hebben. Hoewel het dus steeds de rechter is die 

geval per geval zal oordelen of een gegeven al dan niet onder het begrip privacy ondergebracht 

kan worden396, houdt dit de rechtsleer niet tegen om toch te proberen de begrippen te definiëren.  

 

Privacy werd voor het eerst omschreven als “the right to be let alone”. Dit slaat dus op het 

beperkt deel van iemands privéleven dat hij afgesloten kan houden van de buitenwereld. Het 

begrip is door de jaren heen wel wat uitgebreid en omvat niet enkel meer de bescherming van 

het afgesloten deel van zijn leven, maar strekt zich nu bijvoorbeeld ook uit tot de relaties met 

anderen, de verwerking van persoonsgegevens, de integriteit van personen, etc.397 Dit blijkt 

tevens uit het feit dat bepaalde auteurs privacy beschouwen als een verzameling van volgende 

elementen: het recht op geheimhouding van het privéleven, het recht op eerbiediging van de 

morele en fysieke integriteit, en het recht op de eerbiediging van de fundamentele aspecten van 

de eigen levenswijze.398 Gezien de ruime omvang die tegenwoordig aan het begrip privacy 

gegeven wordt, is het begrip ‘persoonlijke levenssfeer’ eigenlijk beter gepast. Zo kan men 

                                                 
395 P. LEMMENS, “Het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, in het algemeen en ten opzichte van 

de verwerking van persoonsgegevens in het bijzonder”, 313 – 326, in X., Om deze redenen. Liber amicorum 

Armand Vandeplas, Gent, Mys en Breesch, 1994, 507. 
396 J. THIEREN en T. VLAMINCK, “Cameragebruik, (private) recherche en privacy”, 565 e.v. in G. Vermeulen (ed.), 

Privacy en strafrecht: nieuwe en grensoverschrijdende verkenningen, Antwerpen, Maklu, 2007, 627. (hierna 

verkort: J. THIEREN en T. VLAMINCK, “Cameragebruik en privacy”).  
397 R. DE CORTE, “De achterkant van privacy”, supra noot 394, 800. 
398 P. DE HERT, Privacy en het gebruik van visuele technieken door burger en politie: Belgische regelgeving 

vandaag en morgen, Brussel, Politeia, 1998, 45. (hierna verkort: P. DE HERT, “Privacy en visuele technieken”). 
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eigenlijk stellen dat privacy sensu lato een synoniem is voor het begrip ‘persoonlijke 

levenssfeer’399 dat onderverdeeld kan worden in drie niveaus. Ten eerste de privacy sensu 

stricto. Dit is het recht om een van het publiek afgezonderd leven te leiden. Ten tweede het 

recht om al dan niet relaties met anderen aan te gaan. Tot slot het recht op zelfbeschikking, wat 

inhoudt dat een persoon in beginsel vrij van overheidsinmenging fundamentele opties moet 

kunnen nemen. 

 

Dat het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer geschonden dreigt te worden, 

wanneer een observatie plaatsvindt in een woning is niet ondenkbaar. Maar men kan zich de 

vraag stellen of ook een persoon die bijvoorbeeld op een voor het publiek toegankelijke plaats 

geobserveerd werd een schending van zijn persoonlijke levenssfeer zou kunnen aanvoeren. 

Vroeger werd hier wel eens aan getwijfeld en wierp men als argument op dat men alleen 

geobserveerd kan worden wanneer men zichtbaar is, dus wanneer men zich op een voor het 

publiek toegankelijke plaats bevindt dan accepteert men het feit dat men zichtbaar is en doet 

men als het ware afstand van de persoonlijke levenssfeer. Deze opvatting wordt tegenwoordig 

niet meer bijgetreden en ook de wetgever is het er blijkbaar niet mee eens. Zo is de privacywet 

en de erin vervatte bescherming van de persoonlijke levenssfeer in principe ook van toepassing 

wanneer personen zich op openbaar toegankelijke plaatsen bevinden. 400 Bovendien moet ook 

rekening gehouden worden met het recht op afbeelding. Dit wordt zowel door de privacywet 

als door de auteurswet beschermd en blijft ook van toepassing op publiek toegankelijke 

plaatsen. 

 

1.3 Andere grondrechten 

 

Naast de onschendbaarheid van de woning en de eerbiediging van het recht op bescherming 

van de persoonlijke levenssfeer kunnen ook nog andere grondrechten in het gedrang komen. Zo 

werd er eerder in deze uiteenzetting al gewezen dat de inlichtingen- en veiligheidsdiensten niet 

opereren met het doel om bewijs van een misdrijf te verzamelen zodat zij in principe buiten het 

toepassingsgebied van art. 6 EVRM vallen. Nu deze informatie toch als (steun)bewijs in 

strafzaken aangewend kon worden, is het niet ondenkbaar dat in dergelijk geval een schending 

van dit artikel aangevoerd zou worden. Minder waarschijnlijk, maar niet onmogelijk is dat men 

                                                 
399 R. DE CORTE, “De achterkant van privacy”, supra noot 394, 800. 
400 P. DE HERT, “Privacy en visuele technieken”, supra noot 398, 47 – 52. 
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een schending van het recht op verenging (art. 29 Gw.) zou aanvoeren gezien het registreren 

van burgers die een clubhuis binnenstappen beschouwd zou kunnen worden als een verboden 

preventieve maatregel, die door de grondwet verboden wordt.401  

 

2. Gerechtvaardigde inmenging? 

 

De onschendbaarheid van de woning houdt in dat de overheid er niet zonder toestemming van 

de bewoner mag binnentreden. Het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is een 

vrij omvangrijk recht dat niet louter beperkt is tot het recht om met rust gelaten te worden maar 

tevens een recht om de persoonlijkheid op vrije en autonome wijze te vormen omvat. Deze 

beide rechten zijn echter niet absoluut, gezien er uitzonderingen op bestaan. Ten eerste is elk 

grondrecht begrensd door het respect voor de andere grondrechten, maar daarnaast zijn er ook 

specifieke uitzonderingen voorzien, zowel in artikel 15 Gw. (voor de onschendbaarheid van de 

woning) 402, artikel 22 Gw. (voor het recht op eerbiediging van het privéleven) als in artikel 8 

EVRM. 

 

Wanneer dus vastgesteld wordt dat er effectief een inbreuk op de onschendbaarheid van de 

woning of een schending van het recht op eerbiediging van het privéleven heeft plaatsgevonden, 

naar aanleiding van een observatie door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, is dit niet het 

eindpunt. Men zal dan immers nog moeten nagaan of de inbreuk door deze diensten 

gerechtvaardigd kan worden. 

 

Meer bepaald het tweede lid van artikel 8 EVRM is van belang met betrekking tot de 

uitzonderingen gezien het meer informatie verschaft over de gevallen waarin de overheid 

gemachtigd is een inbreuk te plegen op het recht op privacy en het recht op eerbiediging van de 

onschendbaarheid van de woning. Opdat een inbreuk op deze rechten geoorloofd zou zijn, is 

ten eerste vereist dat een wettelijke grondslag voorhanden is (legaliteitstoets). Daarenboven 

vereist het tweede lid van artikel 8 EVRM dat een inbreuk noodzakelijk is in een democratische 

samenleving (noodzakelijkheidstoets) en tot slot is ook vereist dat een legitiem doel nagestreefd 

wordt (legitimiteitsdoel). In wat hierna volgt zal kort ingegaan worden op wat deze 

verschillende vereisten inhouden. 

 

                                                 
401 P. DE HERT, “Privacy en visuele technieken”, supra noot 398, 52. 
402 T. VANDROMME, “Panden bekeken vanuit grondrechten”, supra noot 390, 1367. 
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2.1 De legaliteitstoets 

 

Zoals hierboven vermeld houdt de legaliteitstoets in dat een inbreuk op het recht op de 

eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer voorzien moet zijn bij wet. Het begrip wet moet 

evenwel niet zo strikt geïnterpreteerd worden. Het EHRM vereist niet steeds een wet in de zin 

van een door het Parlement bekrachtigde tekst.403 Het kan bijgevolg ook gaan om een KB, een 

MB of zelfs ongeschreven recht kan een voldoende rechtsgrond vormen. Dat er een wettelijke 

grondslag voor de inmenging voorhanden is, volstaat evenwel niet. Tevens wordt vereist dat 

deze wetgeving voldoende toegankelijk en voorzienbaar is voor de rechtsonderhorigen.404  

 

Waar dit voor de invoering van de BIM-Wet nog problemen kon geven, lijken deze problemen 

nu volledig van de baan te zijn. Voor de invoering van de BIM-Wet was het immers inderdaad 

zo dat er niet echt een duidelijke wettelijke basis voorhanden was voor de uitvoering van een 

observatie door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Met de BIM-Wet is nu eindelijk aan 

die kritiek verholpen en is er nu wel degelijk een afdoende wettelijke basis voor de observatie. 

 

2.2 De noodzakelijkheidstoets 

 

De noodzakelijkheidstoets houdt in dat zelfs wanneer een inbreuk op de in artikel 8 lid 1 

vermelde rechten wettelijk voorzien is, nog steeds vereist is dat ze noodzakelijk is in een 

democratische samenleving en niet verder gaat dan wat strikt gezien noodzakelijk is (dus 

proportioneel is). Wanneer het deze toets toepast, zal het EHRM dus nagaan of de beperking 

beantwoordt aan een dringende sociale behoefte en of de beperking proportioneel is. Het Hof 

zal nagaan of de maatregel relevant, nuttig en toereikend is in het licht van het beoogde doel.405 

 

Hoewel de instanties in Straatsburg niet denken in termen van subsidiariteit maar eisen dat een 

inbreuk noodzakelijk is, zal dit in de praktijk toch doorgaans enigszins gelijklopen. Wanneer 

het doel bereikt kan worden zonder dat een inbreuk noodzakelijk was, zal de maatregel evenmin 

beantwoorden aan de subsidiariteitseis, nu er minder verregaande alternatieven voorhanden 

waren. Aan de noodzakelijkheidstoets zal dus doorgaans wel voldaan zijn nu in de BIM-Wet 

sterk de nadruk gelegd wordt op subsidiariteit en proportionaliteit. Dit wordt in artikel 2 § 1 

                                                 
403 EHRM, Sunday Times t. Verenigd Koninkrijk, 26 april 1979, Séries A, vol. 30, par. 46 – 53.  
404 J. THIEREN en T. VLAMINCK, “Cameragebruik en privacy”, supra noot 396, 567. 
405 J. THIEREN en T. VLAMINCK, “Cameragebruik en privacy”, supra noot 396, 568. 
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vierde lid WI&V als algemeen principe gesteld. Daarnaast stelt artikel 18/3 § 1 WI&V dat de 

specifieke methode moet worden gekozen in functie van de graad van ernst van de potentiële 

bedreiging waarvoor ze wordt aangewend. Met betrekking tot de uitzonderlijke methode stelt 

artikel 18/9 § 3 WI&V moet worden gekozen in functie van de graad van de ernst van de 

potentiële bedreiging en van de risico's die de uitvoering met zich meebrengt. Ongeacht of de 

observatie dus als gewone, als specifieke of als uitzonderlijke methode aangewend wordt, 

zullen de inlichtingen- en veiligheidsdiensten de principes van subsidiariteit en proportionaliteit 

moeten naleven en desgevallend zelfs deze afweging expliciet in de machtiging moeten 

vermelden.  

 

2.3 De legitimiteitstoets 

 

De legitimiteitstoets houdt in dat een inbreuk een wettig doel moet nastreven. Artikel 8 EVRM 

geeft een limitatieve opsomming van welke belangen in aanmerking komen als wettig doel. Het 

gaat om de veiligheid van het land, de openbare veiligheid, het economisch welzijn van het 

land, de bescherming van de openbare orde, het voorkomen van strafbare feiten, de 

bescherming van de gezondheid en de goede zeden. Hoewel de lijst in principe limitatief is, 

wordt het door de instanties zodanig ruim geïnterpreteerd dat zo goed als elke mogelijke 

beperking onder één van deze belangen begrepen kan worden.406 

 

Deze toets kan geen probleem vormen voor de observatie die toegepast wordt door de 

inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Afhankelijk van de concrete opdracht waarvoor de 

observatie aangewend wordt, zal het gelegitimeerd kunnen worden in het belang van de 

veiligheid van het land, de openbare veiligheid, het economisch welzijn van het land, en zelfs 

om strafbare feiten te voorkomen, denk bijvoorbeeld maar aan het verijdelen van terroristische 

aanslagen.  

 

3. Conclusie 

 

Uit het bovenstaande blijkt dat zelfs wanneer geoordeeld wordt dat een observatie een inbreuk 

maakt op de onschendbaarheid van de woning of het recht op de eerbiediging van de 

persoonlijke levenssfeer schendt, dit doorgaans door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 

                                                 
406 J. THIEREN en T. VLAMINCK, “Cameragebruik en privacy”, supra noot 396, 568. 
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gerechtvaardigd zal kunnen worden. Dit is uiteraard niet steeds het geval. Wanneer de 

observatie bijvoorbeeld verder gaat dan wat noodzakelijk is in een democratische samenleving 

of door de diensten aangewend wordt buiten het kader van hun opdrachten en dus geen legitiem 

doel nagestreefd wordt, is het mogelijk dat de inbreuk niet gerechtvaardigd is. Veelal zal deze 

problematiek zich pas manifesteren indien de persoon in kwestie op de hoogte is van het feit 

dat hij het voorwerp van een observatie is geweest, wat doorgaans pas het geval is wanneer het 

uiteindelijk tot een strafproces komt. Uiteindelijk is het dan steeds de rechter die geval per geval 

zal moeten beoordelen of er al dan niet sprake is van een schending van de grondrechten.  
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Besluit 

 

 

 

Een van de redenen die tot de totstandkoming van de BIM-Wet geleid heeft was het feit dat in 

het GICM-proces geargumenteerd werd dat er geen afdoende wettelijke basis was voor de 

observatie. Aangezien het aanwenden van dergelijke methode mogelijks een inbreuk van artikel 

8 EVRM zou kunnen opleveren en dit enkel toegestaan is indien er, onder andere, een duidelijke 

wettelijke grondslag voor is, was het dus hoog tijd om de bevoegdheden van de inlichtingen- 

en veiligheidsdiensten te incorporeren in de WI&V. In die zin kan men dus stellen dat de 

observatie en het gebrek aan grondslag ervoor de methode is geweest die, naast tal van andere 

redenen, ervoor gezorgd heeft dat de wetgever heeft voorzien in een omvattende regeling voor 

de bijzondere inlichtingenmethoden.  

 

Ook reeds lang voor de regeling van de bijzondere inlichtingenmethode werd de observatie dus 

al veelvuldig toegepast. Het is een methode die vooral in het verleden, voor de intrede van het 

digitale tijdperk, vaak toegepast werd maar ook de dag van vandaag nog van belang is. Uit de 

cijfergegevens van de activiteitenverslagen van het Vast Comité I blijkt immers dat de 

observatie nog geregeld toegepast wordt. De doorzoeking daarentegen is een methode die 

amper in de praktijk gehanteerd wordt. Wanneer men echter de vergelijking maakt met andere 

methodes zoals het kennisnemen van identificatiegegevens, oproepgegevens of 

lokalisatiegegevens van elektronisch communicatieverkeer, dan merkt men dat deze sterk aan 

belang toenemen. We leven in een digitaal tijdperk waarin informatie snel verspreid wordt via 

allerlei elektronische communicatie en onze samenleving evolueert steeds meer naar één waarin 

ook contacten steeds meer verlopen via internet en allerhande sociale media eerder dan het 

ouderwetse face-to-face contact. Deze trend doet zich ook voor wat betreft het fenomeen van 

criminaliteit. Niet alleen richt criminaliteit zich steeds vaker op informatica en 

computersystemen, het wordt er ook door gefaciliteerd. Denk maar aan het Tor-netwerk, de 

diepe, donkere kant van het internet. Het is dan ook logisch dat de bijzondere 

inlichtingenmethoden zoals het kennisnemen van identificatiegegevens, oproepgegevens of 

lokalisatiegegevens van elektronisch communicatieverkeer in de toekomst nog meer aan belang 

zullen toenemen. De observatie zal wellicht dan ook aan relatief belang gaan inboeten.  
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Een van de verdiensten van de BIM-Wet is ongetwijfeld de ruime controle die voorzien wordt 

bij het aanwenden van de bijzondere inlichtingenmethoden. Waar zij voordien niet verplicht 

waren, telkens wanneer zij een methode aanwendden, dit schriftelijk te motiveren, en hierbij al 

zeker niet expliciet de subsidiariteit of proportionaliteit van hun handelen afwogen, is dit sinds 

de BIM-Wet wel het geval. Een logisch gevolg van deze verplichting is uiteraard dat de diensten 

met veel meer administratief werk belast worden. Anderzijds heeft het feit dat er meer controle 

is en men dus gesanctioneerd kan worden tot gevolg dat men bij het aanwenden van de 

bijzondere inlichtingenmethoden voorzichtiger te werk zal gaan. Door het extra administratieve 

werk en de verplichting om de subsidiariteit en proportionaliteit af te wegen, zullen de diensten 

bedachtzaam omspringen met de bijzondere inlichtingenmethoden, wat gezien de impact die ze 

op de grondrechten van burgers kunnen hebben een goede zaak is. 

 

Door de BIM-Wet beschikken de inlichtingen- en veiligheidsdiensten eindelijk over een 

wettelijke regeling van hun bevoegdheden. Het vormt de wettelijke basis voor de bijzondere 

inlichtingenmethoden en voert naast een uitgebreide regeling ter controle ook een wettelijk 

kader in voor de overdracht van informatie aan de opsporings- en gerechtelijke diensten. De 

BIM-Wet heeft beslist voor veel vooruitgang gezorgd, maar toch is er nog ruimte voor 

verbetering. Wat de observatie betreft kan bijvoorbeeld gewezen worden op de complexe 

regeling. Het is immers onduidelijk of het onderscheid tussen al dan niet voor publiek 

toegankelijke plaatsen enkel van toepassing is voor private plaatsen of dit ook moet gelden voor 

publieke plaatsen. Daarnaast wordt ook het onderscheid tussen de observatie van bepaalde 

plaatsen en in bepaalde plaatsen niet consistent gehanteerd en worden bepaalde combinaties 

zelfs gewoon niet geregeld. Het zou raadzaam zijn dat de wetgever de lacunes zou opvullen, 

onduidelijke begrippen zou ophelderen en over het algemeen consistenter zou zijn.  

 

Naast de problemen met betrekking tot de observatie in de wet, zijn er ook nog de problemen 

in de praktijk. Om hier een beeld van te kunnen schetsen, is men aangewezen op wat het Vast 

Comité I in zijn activiteitenverslag rapporteerde over de behaalde resultaten van de bijzondere 

inlichtingenmethoden. In een bepaalde zaak werden voornamelijk langdurige observaties met 

behulp van technische middelen ingezet ten aanzien van een bepaalde criminele organisatie. 

Uit deze studie bleken enkele nadelen en problemen die de observatie in de praktijk met zich 

mee brengt. Een van de problemen waar men in de praktijk wel eens mee geconfronteerd kan 

worden, is het feit dat de technische middelen die men in het kader van een observatie inzet, af 

en toe defecten kunnen vertonen, waardoor men geen resultaten heeft of stukken van de 
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resultaten ontbreken. Een ander probleem waar men in de praktijk mee geconfronteerd wordt, 

is het feit dat, zeker in geval van langdurige observaties, er zoveel beeldmateriaal is, maar dat 

slechts een deel van al die vele uren beeldmateriaal kan worden verwerkt aangezien de 

inlichtingen- en veiligheidsdiensten niet genoeg tijd en mensen ter beschikking hebben om alles 

te verwerken en te analyseren.407  

 

Gezien de problemen die de observatie in de praktijk stelt (mogelijke defecten, het teveel aan 

beeldmateriaal en het opeisen van personeel) in combinatie met de opmars van 

telecommunicatie en informatica (waarvoor andere bijzondere inlichtingenmethoden 

aangewend moeten worden) zal de observatie in de toekomst potentieel aan belang moeten 

inboeten. Hoewel de observatie zich in het verleden zeker al als een nuttige methode bewezen 

heeft en het belang ervan dus niet onderschat mag worden, is het misschien geen slechte zaak 

om toch nog spaarzamer om te springen met de observatie, aangezien ze zich sowieso al op 

gespannen voet verhoudt met het respect voor de grondrechten van burgers. 

 

  

                                                 
407 Vast Comité I, Activiteitenverslag 2013, Antwerpen, Intersentia, 2014, 67. 
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