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INLEIDING 
Er bestaat geen twijfel over dat de inlichtingen- en veiligheidsdiensten over de jaren heen een 

sterke rol spelen in het beveiligen van het land.1 In democratische rechtsstaten zijn de 

inlichtingen- en veiligheidsdiensten evenwel nooit een rustig bezit. Dit is alleen gelet op hun 

taakstelling, bevoegdheden en werkwijzen niet verwonderlijk. Maar het heeft van oudsher 

ook alles te maken met de voortdurende politieke, economische en technische veranderingen 

in de sfeer van de binnenlandse, de buitenlandse en de transnationale veiligheid waarmee ook 

deze staten te kampen hebben.2 

 

Gestart met de Openbare Veiligheid in 1830 kent België een lange traditie inzake de 

inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Over de jaren heen is vandaag de Openbare Veiligheid 

gekliefd in een burgerlijke- en militaire inlichtingendienst. Dit zijn respectievelijk de   

Veiligheid van de Staat (VSSE) en de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV). De 

minister van Justitie is bevoegd voor de VSSE en de minister van Defensie voor de ADIV.3 

 

Het is enigszins verbazingwekkend dat wetgevende initiatieven die de opdrachten, de werking 

en de controle op de beide diensten regelen maar laat zijn gerealiseerd. Pas in 1980, na enkele 

schandalen4, ziet de wetgever de noodzaak in voor een goede wettelijke regeling op de 

diensten. Het was echter nog wachten tot 19985 vooraleer de wetgever voorziet in een 

wettelijk kader voor de VSSE en de ADIV. 

 

Naar aanleiding van die schandalen in 1980 stelt de wetgever wel een parlementaire 

onderzoekscommissie in, belast met het onderzoek naar vermeend machtsmisbruik en 

                                                
1 F. GOOSSENS, « De reguliere politie en de inlichtingen- en veiligheidsdiensten » in G. DHAUT, P. 
PONSAERS, G. PYL en R. VAN DE SOMPEL (eds), Voor verder onderzoek. Essays over de politie en haar rol 
in onze samenleving, Brussel, Politeia, 2002, 399. 
2 C. FIJNAUT, “Inlichtingendiensten in Europa en Amerika. De heroriëntatie sinds de val van de Muur en 11 
september 2001”, JV 2004, 30e ,jrg. 30, nr., 10-42.; C. FIJNAUT, « Het toezicht op de inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten : de noodzaak van krachtiger samenspel. De vertrekpunten en uitkomsten van een 
gespreksronde», 2012, 1, http://www.ctivd.nl/?Overige_publicaties. 
3 D. STANS, Le Comité R dans sa relation avec le Parlement et certains acteurs du pouvoir exécutif : cohérence 
ou incohérence, onuitg. doctoraatsthesis Université de Liège, 2013-2014, 50. 
4 S. DECLERCK, J. HUYGH, ‘ Een kleine geschiedenis van de wetgeving op de inlichtingsdiensten, in M. 
COOLS, K.DASSEN, R. LIBERT, P. PONSAERS,  De Staatveiligheid : essays over 175 jaar Veiligheid van de 
Staat, Brussel, Politeia, 2005, 187.; De Bende van Nijvel, de aanslagen van de Strijdende Communistische 
Cellen (CCC), de acties van Westland New Post, de zaak Graindorge, Baron de Bonvoision en Gladio. In deze 
zaken werd de Staatsveiligheid beschuldigt van een dubieuze rol en verdween het vertrouwen bij het publiek.  
5 Wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst, BS 18 december 
1998.; Verder: W.I&V van 30 november 1998. 
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belangenvermenging bij de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. De commissie uit zijn 

vaststellingen en naar aanleiding daarvan bereikt de regering het Pinksterplan in 1991. Door 

dit plan wordt het Vast Comité van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten6 (Vast 

Comité I) in het leven geroepen. Het Vast Comité I is een parlementair sui generis 

controleorgaan bevoegd voor de VSSE en de ADIV. België zet hier globaal, immers alleen 

Canada7 liep ons voor, een grote stap vooruit inzake de wettelijke controle op de diensten.  

Direct schoof zich de vraag naar voor hoe het Vast Comité I nu eigenlijk effectief zijn 

controle kon uitoefenen. Een wettelijke regeling op de diensten ontbreekt tenslotte. Het Vast 

Comité I heeft de controle op de inlichtingendiensten, maar deze diensten zelf zijn helemaal 

nog niet onderworpen aan een wettelijke kader. Het was dus contradictorisch dat enerzijds het 

parlement beschikte over een controleorgaan op de inlichtingendiensten, terwijl anderzijds de 

diensten bestonden in een juridisch vacuüm waardoor een effectieve controle in het gedrang 

kwam. Bewust van dit probleem en in het kader van het Europees verdrag tot bescherming 

van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (EVRM)8, komt de wetgever 

hieraan tegemoet in 1998. 

 

De W.I&V van 30 november 1998 geeft een wettelijk kader waardoor controle op de diensten 

uiteindelijk kan plaatsvinden. Al snel blijkt dat deze wet niet voorziet in een voldoende 

exhaustieve regeling betreffende de bevoegdheden voor het inzamelen van de inlichtingen. De 

inlichtingendiensten waren hierdoor in grote mate afhankelijk van de goodwill  van andere 

overheidsdiensten en open bronnen. Een regeling om de inlichtingendiensten op dit vlak uit 

het ‘stenen tijdperk’9 te halen drong zich op. Mede onder invloed van alle andere lidstaten van 

de EU en het EVRM, kwam de Belgische wetgever met een nieuwe wet die hieraan het hoofd 

moest bieden. De BIM-wet van 4 februari 201010 wordt hierdoor geboren. De wet is sterk 

geïnspireerd op de al bestaande BOM-wet 11  en de Nederlandse wetgeving 12  op de 

                                                
6 Wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op de politie- en inlichtingendiensten en op het 
Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse, BS 26 juli 1991. 
7 J.C. DELEPIERE, Democratische controle op de inlichtingendiensten, Politiejournaal-Politieofficier, 2006, 8. 
8 Verdrag van Rome van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden, goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955, BS 19 augustus 1955. 
9 A. WINANTS, « Drie jaar  BIM-wet : een eerste analyse », in F. DERUYCK, Strafrecht in een breed 
spectrum, Brugge, Die Keure, 2014, 183. 
10 Wet van 4 februari 2010 betreffende de methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten, BS 10 maart 2010. 
11 Wet van 6 januari 2003 betreffende de bijzondere opsporingsmethoden en enige andere onderzoekmethoden, 
gewijzigd door de Wet van 27 december 2005 houdende diverse wijzigingen van het Wetboek van 
Strafvordering en het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de verbetering van de onderzoeksmethoden in de 
strijd tegen het terrorisme en de zware georganiseerde criminaliteit, BS 12 mei 2003. 
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inlichtingendiensten en voorziet in exhaustieve lijst van gewone, specifieke en uitzonderlijke 

inlichtingenmethoden. Parallel met dit arsenaal van nieuwe inlichtingenmethoden, wordt een 

BIM-commissie opgericht. Samen met het Vast Comité I zien deze beide 

controlemechanismen toe op de VSSE  en de ADIV. 

 

In deze masterproef zal een grondige uiteenzetting volgen van deze beide 

controlemechanismen, die de controle sensu stricto vormen. In deze controle oefent de BIM-

commissie eerder een a priori controle uit, terwijl het Vast Comité I een a posteriori controle 

vervult. Op de controle sensu lato waar het Rekenhof, de administratieve en de gewone 

rechter, de Privacy Commissie, de Federale Ombudsman en de media een grote rol spelen, 

laten we hier buiten beschouwing. 

 

De schijnwerper staat hier ook gericht op de controlemechanismen sensu stricto in relatie met 

de VSSE. Er wordt gekozen voor de VSSE omdat deze heden een sterke (on)terechte 

negatieve gemediatiseerde belangstelling krijgt. Op andere grote spelers in het 

inlichtingenlandschap zoals de ADIV, het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse 

(OCAD)13, het Ministerieel Comité voor Inlichtingen en Veiligheid (MCIV)14 en het College 

voor Inlichtingen en Veiligheid (CIV)15 gaan we niet op in.16 

 

                                                                                                                                                   
12 Wet van 7 februari 2002 houdende regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede 
wijziging van enkele wetten, NS 26 maart 2002; Verder: Wiv 2002. 
13 Wet van 10 juli 2006 betreffende de analyse van de dreiging, BS 20 juli 2006.; Het OCAD is de opvolger van  
de Antiterroristische Gemengde Groep. Het maakt punctuele of strategische evaluaties over de terroristische en 
extremistische dreigingen in en tegen België. 
14 KB 21 juni 1996 houdende oprichting van een Ministerieel Comité voor inlichting en veiligheid, BS 5 
september 1996; Het Ministerieel Comité heeft tot taak de algemene politiek inzake inlichtingen vast te stellen, 
de prioriteiten van de Staatsveiligheid en de ADIV te bepalen en hun activiteiten te coördineren. Het Comité 
bepaalt de politiek inzake de bescherming van gevoelige informatie.; Het MCIV is recentelijk verandert naar de 
Nationale Veiligheidsraad.; KB 28 januari 2015 tot oprichting van de Nationale Veiligheidsraad, BS 30 januari 
2015.; L. LEMMENS, « Nationale Veiligheidsraad vervangt Ministerieel Comité voor Inlichting en Veiligheid, 
3 februari 2015, 
http://www.polinfo.be/NewsView.aspx?contentdomains=POLINFO&id=VS300298533&lang=nl. 
15 KB 21 juni 1996 houdende oprichting van het College voor inlichting en veiligheid, BS 5 september 1996.; 
Het CIV is belast met het toezicht op de gecoördineerde uitvoering van de beslissingen van het Ministeriële 
Comité. Het College diens dus het door het Ministerieel Comité uitgestippelde inlichtingen- en veiligheidsbeleid 
te operationaliseren. 
16 D. STANS, V. PASHLEY en M. COOLS, « Le Comité Permanent R et les services contrôlés. De la 
confrontation à l’acception », in in W. VAN LAETHEM en J. VANDERBORHT (eds.), Inzicht in toezicht : 
Twintig jaar democratische controle op de inlichtingendiensten/Regards sur le contrôle : Vingt ans de contrôle 
démocratique sur les services de renseignement, Antwerpen-Cambridge, Intersentia, 2013, 388-389. 
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In subsidiaire rol zal kort worden gedaan aan functionele en dogmatisch micro-

rechtsvergelijking inzake de controlemechanismen in Nederland. Niet alleen heeft de 

Belgische wetgever een sterke inspiratie gehaald voor de totstandkoming van de 

bevoegdheden in de BIM-wet van 4 februari 2010 bij onze Nederlandse buren, maar tevens 

bestaat een gelijkaardig controlemechanisme zoals het Belgische Vast Comité I. De controle 

in Nederland wordt uitgeoefend door de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen en 

Veiligheidsdiensten (CTIVD). Hierdoor kunnen gelijkenissen en verschillen worden 

blootgelegd die waardevolle informatie opleveren. 

 

Het opzet van deze masterproef bestaat eruit te onderzoeken of de controlemechanismen 

sensu stricto in hun relatie met de VSSE, een voldoende waarborg bieden voor de Belgische 

democratische rechtsstaat en de individuele rechten en vrijheden van de burgers. 
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BELGIË 
 

 

DEEL 1. DE TOEZICHTWET EN DE WET INLICHTINGEN- 

EN VEILIGHEIDSDIENST  
 

1. De Parlementaire controle op de Veiligheid van de Staat laat lang op zich 

wachten 
 

1.1. De Openbare Veiligheid en de Belgische onafhankelijkheid17 

 

1. Nog voordat België haar onafhankelijkheid uitgeroepen heeft, wordt door het 

Voorlopig Bewind van de Zuidelijke Nederlanden op 25 september 1830 de Openbare 

Veiligheid18 opgericht.19 Later worden op 15 oktober 1830, 11 dagen nadat het Voorlopig 

Bewind de Belgische onafhankelijkheid heeft uitgeroepen, bij decreet20 vijf functies van 

administrateurs-generaal benoemd voor vijf comités die de kern moeten vormen van vijf 

toekomstige ministeriële departementen.21 Dit zijn Oorlog, Binnenlandse zaken, Financiën, 

Justitie en Openbare Veiligheid die vervolgens later nog worden aangevuld met Buitenlandse 

zaken. Het jonge België heeft immers dringend nood aan een functie die waakt over de 

                                                
17 P. PONSAERS, ‘161 jaar wachten op parlementaire controle’, in W. VAN LAETHEM en J. 
VANDERBORHT (eds.), Inzicht in toezicht : Twintig jaar democratische controle op de 
inlichtingendiensten/Regards sur le contrôle : Vingt ans de contrôle démocratique sur les services de 
renseignement, Antwerpen-Cambridge, Intersentia, 2013, 8-14. 
18 Wordt beschouwd als de voorloper van de Veiligheid van de Staat.; 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 december 2011, afl. 56, 7. 
19 I. PLAISANT, Rapport sur la situation du département de la Sûreté publique, présente devant le Congres 
National par Isidore Plaisant, administrateur général, Pièces justificatives, n° 216, 1830, 387-391.; M. 
VANDERMEERSCH, “De wet op de bijzondere inlichtingenmethoden: een reparatiewet vermeden?”, T.Strafr. 
2012, afl. 6, 410.; J. VANDERBORHT en B. VANGEENBERGEN, “De wet de op de bijzondere 
inlichtingenmethoden: “la clé de voute” van de wettelijke omkadering voor de inlichtingendiensten?”, De orde 
van de dag 2011, afl. 56, 7.; F. VANNESTE, “De wet van 30 november 1998 houdende de regeling van de 
inlichtingen- en veiligheidsdiensten”, Jura Falconis 1999-2000, nr. 3, 325-370. 
20 S. DECLERCK, J. HUYGH, ‘ Een kleine geschiedenis van de wetgeving op de inlichtingsdiensten, in M. 
COOLS, K.DASSEN, R. LIBERT, P. PONSAERS,  De Staatveiligheid : essays over 175 jaar Veiligheid van de 
Staat, Brussel, Politeia, 2005, 183.; A. WINANTS, « Drie jaar  BIM-wet : een eerste analyse », in F. 
DERUYCK, Strafrecht in een breed spectrum, Brugge, Die Keure, 2014, 185. 
21 Pasinomie, 1830-1831, I, 30-31. 
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binnenlandse veiligheid, de paspoorten, de gevangenissen, de vervoerdiensten en het toezicht 

op de vreemdelingen.22 De eerste opdracht van de Openbare Veiligheid staat dan ook in het 

teken van de consolidering van de jonge staat die voortkwam uit de Belgische Revolutie.23 

 

2. In deze periode staat vooral het Napoleontische model van la Police Général centraal. 

Dit ligt nog in de lijn van de Hollandse overheerser die in 1815 eveneens het Napoleontische 

politiestelsel heeft overgenomen. Dit politiestelsel houdt onder meer in dat de politie niet 

naast justitie en bestuur wordt geplaatst, maar erboven. Het was de bedoeling dat de politie de 

hele samenleving controleert, dus ook wat het bestuur en justitie hierin deden. Hieruit blijkt 

dat la Police Générale toen een geheime, machtige en onontbeerlijke instantie is,  in de 

handen van de keizer, die opereert op basis van informanten en tipgevers. Het idee van la 

Police Générale staat dan uiteraard op gespannen voet met de gedachte van de parlementaire 

controle. Om deze reden verzuimde de grondwetgever bij de Belgische onafhankelijkheid te 

voorzien in een wettelijk kader voor de inlichtingendiensten. 

 

3. Nadat de Grondwet op 7 februari 1831 wordt goedgekeurd, ontstaat er spanning tussen 

de burgermeesters en de Openbare Veiligheid. Er wordt immers geopteerd voor een sterke 

decentralisatie in de Grondwet24, waardoor de burgemeesters de gemeentelijke korpsen als 

‘hun’ politie beschouwen en de Openbare Veiligheid deze korpsen als een verlengstuk 

beschouwen van haar opdracht in het kader van la Police Général. Zoals reeds aangegeven, 

wordt geen wettelijk kader voorzien voor de inlichtingendiensten, evenwel voert het 

Nationaal Congres een discussie over de functie van de administrateur-generaal binnen de 

Openbare Veiligheid.25 

 

4. Op 13 maart 1831 wordt de Openbare Veiligheid onder het Ministerie van 

Binnenlandse zaken gebracht, nadat alle comités (Oorlog, Binnenlandse zaken, Financiën, 

                                                
22 VAST COMITÉ I, Activiteitenverslag 1995, 14;; S. DECLERCK, J. HUYGH, o.c., 2005, 183.; K. 
TEMMERMAN, Terreurbestrijding in Belgie en Europa; De interactie tussen inlichtingendiensten, politie en 
justitie, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2007, 28. 
23 VAST COMITÉ I, Activiteitenverslag 1995, 14. 
24 L. KEUNINGS, ‘Les Grandes Etapes de l’Evolution de la Police Secrete en Belgique au XIX Siecle, Revue du 
Crédit Communal, 1989, n° 169, 1989/3, 4. 
25 R. LIBERT, ‘In vogelvlucht : De geschiedenis van 175 jaar Veiligheid van de Staat ‘, in M. COOLS, 
K.DASSEN, R. LIBERT, P. PONSAERS, (eds.), De Staatsveiligheid : essays over 175 jaar Veiligheid van de 
Staat, Brussel, Politeia, 2005, 26. 
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Justitie en Binnenlandse zaken) met uitzondering van de Openbare Veiligheid uitgroeien tot 

volwaardige ministeriële departementen.26 

 

5. Een eerste wetsvoorstel27 aangaande de Veiligheid van de Staat komt op 1 oktober 

1831. Hierin worden contacten verboden met vijandelijke mogendheden en krijgt de 

administrateur-generaal van de Openbare Veiligheid ruime bevoegdheden, zonder hierbij op 

enigerlei wijze controle te voorzien van het parlement. Dit voorstel mag niet baten omdat de 

meerderheid de voorkeur geeft aan de decentralisatie ten voordele van de burgemeesters.28 

 

6. Zoals nog vaak zal gebeuren, komt de Openbare Veiligheid terecht bij een andere 

ministeriële dienst. De overhevelingen van de Openbare Veiligheid zijn te verklaren doordat 

de politieke klasse er telkens vanuit gaat dat disfuncties in de Openbare Veiligheid het gevolg 

zijn van organisatorische kwesties en opgelost kunnen worden door een eenvoudige 

overheveling. Het komt bij het parlement en de regering blijkbaar niet op dat het gaat om het 

ontbreken van een effectieve controle op de dienst.29 Op 9 januari 1832 komt deze dienst 

(illegaal door een ongeldig Koninklijk Besluit30) terecht bij justitie. Om dan vervolgens in 

1839 terug te gaan naar Binnenlandse Zaken. Er ontstaat hierdoor een echt ‘pingpong effect’ 

van de Openbare Veiligheid tussen het Ministerie van Binnenlandse zaken en Justitie.31 

 

7. Een tweede wetsvoorstel32 komt naar voor op 15 mei 1843 inzake de Openbare 

Veiligheid, naar aanleiding van “ de plundering van de Brusselse adel33”. Het gaat hier vooral 

over het beschermen van de openbare orde, terwijl er over een parlementaire controle geen 

woord wordt gesproken. Het voorstel eindigt zonder resultaat. 

 

                                                
26 R. LIBERT, o.c., 2005, 26.; S. DECLERCK, J. HUYGH, o.c., 2005, 183. ; H. MATTHIJS en J.-S. SABLON, 
“De Veiligheid van de staat: een actuele analyse van de geheime dienst”, RW 2004-2005, 641. 
27 Projet de loi concernant la Surete de L’Etat, présenté par les ministres de la Justice et de l’interieur, Rapport a 
l’appui du projet de loi ayant pour objet la Securité de l’ Etat, 1er octobre 1931. 
28 L. KEUNINGS, B. MAJERUS en X. ROUSSEAUX, ‘L’évolution de l’apparail policier en Belgique (1830-
2002), in D. HEIRBAUT, X. ROUSSEAUX en K. VELLE, Politieke en Sociale Geschiedenis van Justitie in 
België van 1830 tot heden, Brugge, Die Keure, 2004, 271-318. 
29 R. LIBERT, o.c., 2005, 26. 
30 R. LIBERT, o.c., 2005, 26. 
31 Eigen toevoeging. 
32 Rapport fait par M. D’Huart, au nom de la section centrale, sur le projet de loi présenté par M. le ministre de la 
justice dans la séance du 15 mai 1834, sur la Sûreté Publique, Chambre des Représentants, 18 juin 1834. 
33 F. VAN KALKEN, Les commotions populaires en Belgique (1834-1902), Bruxelles 1936, 9-35. 
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8. Opnieuw komt een wetsvoorstel dat een wettelijk kader tracht te voorzien aan de 

Openbare Veiligheid op 27 augustus 1839 in de geest van la Police Générale, zonder te 

denken aan de parlementaire controle. Het mag eveneens niet baten, doordat men de voorkeur 

blijft geven aan de decentralisatie. 

 

9. Door de invoering van de Gemeentewet van 30 maart 1836 komt de decentralisatie 

sterk naar voor. De politie wordt eenduidig aan de burgemeesters overgelaten. Dit is een 

logisch gevolg van het wantrouwen van het parlement in de centrale macht. 34  De 

gemeentelijke korpsen worden hierdoor onttrokken aan de Openbare Veiligheid. Als reactie 

hierop komt een nieuw wetsvoorstel naar voor om nog steeds een directeur-generaal aan te 

stellen, maar met provinciale directies. Ook dit voorstel voert men af.  

 

1.2. De Openbare Veiligheid en de burgemeesters op gespannen voet35 

 

10. In deze periode richt de Openbare Veiligheid zich vooral op vreemdelingen, 

anarchisten en politieke vluchtelingen. Ook schippert de dienst heen en weer tussen de beide 

ministeries.36 

 

11. Conform de omzendbrief van 13 februari 1840 is de gemeentelijke politie verplicht 

dagelijks een lijst te bezorgen van alle vreemdelingen die wensen te verblijven in het Rijk. 

Hierbij verlopen de uitwijzingen zonder een wettelijke grond, dat wordt vastgesteld tot in 

Cassatie. Tevens moeten de procureurs-generaals gegevens over de verschillende zaken met 

betrekking tot vreemdelingen doorzenden. In het leger moet ook melding worden gemaakt 

van alle vreemdelingen die het Belgische leger verlaten.37 Volgens de omzendbrief van 6 

januari 1842 moeten de gemeentebesturen de activiteiten van vreemdelingen nagaan en 

rapporteren bij buitengewone omstandigheden.  

 

12. Door deze maatregelen wordt de controle op andere instanties alsmaar groter, terwijl 

de controle op de Openbare Veiligheid zelf achterwege blijft.  
                                                
34 L. KEUNINGS, B. MAJERUS en X. ROUSSEAUX, o.c., 2004. 
35 P. PONSAERS, ‘161 jaar wachten op parlementaire controle’, in W. VAN LAETHEM en J. 
VANDERBORHT (eds.), Inzicht in toezicht : Twintig jaar democratische controle op de 
inlichtingendiensten/Regards sur le contrôle : Vingt ans de contrôle démocratique sur les services de 
renseignement, Antwerpen-Cambridge, Intersentia, 2013, 14-18. 
36 R. LIBERT, o.c., 2005, 28. 
37 R. LIBERT, o.c., 2005, 28. 
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13. Er komt een poging de politie te centraliseren waardoor een conflict ontstaat met de 

burgemeesters. Hierdoor wordt de betrokken administrateur-generaal verzocht ontslag te 

nemen.  

 

14. Een wetsvoorstel wordt naar voor geschoven op 12 maart 1833 dat een grote 

dominantie bevat van de uitvoerende macht, ondanks de aanzwellende kritiek in het 

parlement omtrent het gebrek aan controle op de Openbare Veiligheid en het gebrek aan 

transparantie.38 Hier bovenop kwam le grand complot aan het licht.39 Dit zorgde dat op 25 

januari 1890 dat de functie van administrateur-generaal wordt afgeschaft en het budget van de 

Openbare Veiligheid drastisch wordt verminderd. 

 

1.3. De Eerste en de Tweede Wereldoorlog40 
 

15. Bij het KB van 1 april 191541 wordt een Veiligheid van het Leger opgericht en dit voor 

de ganse duur van de oorlog42, die verder zal evolueren tot de Algemene Dienst Inlichting en 

Veiligheid. 

 

16. Door het KB van 25 november 1925 komt de functie van Openbare Veiligheid terug. 

Op 25 juni 1934 verhuist de Openbare Veiligheid nog maar eens van het ministerie van 

Justitie naar Binnenlandse zaken, om een weinig later de omgekeerde weg terug te gaan.43 

 

17. Tussen 1918-1940 worden vooral de communistische bewegingen gevolgd alhoewel 

ook inlichtingen worden verzameld over de Vlaamse Nationalistische bewegingen.44 

 

                                                
38 L. VAN OUTRIVE, Y. CARTUYVELS en P. PONSAERS, Sire, ik ben ongerust, Geschiedenis van de 
Belgische politie 1974-1991, Leuven, Kritak, 1992, 1-367. 
39 A. MOMMEN, De Belgische Werkliedenpartij, Gent, 1980, 52-53. 
40 P. PONSAERS, ‘161 jaar wachten op parlementaire controle’, in W. VAN LAETHEM en J. 
VANDERBORHT (eds.), Inzicht in toezicht : Twintig jaar democratische controle op de 
inlichtingendiensten/Regards sur le contrôle : Vingt ans de contrôle démocratique sur les services de 
renseignement, Antwerpen-Cambridge, Intersentia, 2013, 18-22. 
41 KB 1 april 1915 tot inrichting van een veiligheidsdienst voor het leger, voor den duur van den oorlog, BS 16-
22 mei 1915. 
42 F. VANNESTE, ‘De wet van 30 november 1998 houdende de regeling van de inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten’, Jura Falconis, Jg. 36,1999-2000, nr. 3, 327-328. 
43 L. VAN OUTRIVE, Y. CARTUYVELS en P. PONSAERS, o.c., 1992, 1-367. 
44 VAST COMITÉ I, Activiteitenverslag 1995, 15.; F. VANNEST, ‘De wet van 30 november 1998 houdende de 
regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten’, Jura Falconis 1999-2000, Jg. 36, nr. 3, 327-328. 
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18. Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog krijgt de administrateur-generaal 

vergaande bevoegdheden inzake de coördinatie van de politiediensten en het speuren naar 

bewijzen van bedreigingen van burgerlijke en militaire veiligheid.45 De acties die door de 

diensten worden gevoerd zijn in het algemeen voor discussie vatbaar en blijven in de 

duisternis gehuld. Het inlichtingenwerk heeft nu eenmaal zijn servitudes inzake discretie. 

Hierdoor verkrijgt de inlichtingendienst een grote autonomie en blijft de transparantie zeer 

beperkt. De controle over de dienst wordt alsmaar problematischer. Voor het eerst trouwens 

ook binnen de dienst zelf heerst er een politieke verdeeldheid.46 

 

19. Door deze verdeeldheid zorgt de oorlogsperiode ervoor dat diepe wonden zijn 

geslagen in de inlichtingendienst, die nog steeds is ontdaan van elke vorm van parlementaire 

controle. 

 

1.4. De Koude Oorlog47 

 

20. Na het aflopen van de Tweede Wereldoorlog staat de Staatsveiligheid al direct voor 

nieuwe uitdagingen. De aandacht gaat naar de communistisch groeperingen, zeker na het 

uitbreken van de Koude Oorlog. Maar ook de andere kant van het politieke spectrum, uiterst 

rechts, wordt in de gaten gehouden. De opzet is het tegengaan van contraspionage, subversie 

en terrorisme. Bij besluiten van de Regent op 1 april 1948 en van 28 mei wordt de Veiligheid 

van de Staat terug bij de Algemene directie van de Openbare Veiligheid van het ministerie 

van Justitie gevoegd nadat, door het naderen van de Tweede Wereldoorlog, een gedeelte was 

overgeheveld naar het ministerie van Landsverdediging.48 

 

21. In deze periode beschikt de Openbare Veiligheid nog steeds niet over een wettelijke 

basis. Veel wordt nog steeds geregeld via Koninklijke Besluiten, al dan niet gepubliceerde 

Ministeriële Besluiten en verschillende dienstnota’s. Hierdoor wordt het parlement in grote 

mate buitenspel gezet en beschikt de Openbare Veiligheid over een grote autonomie.49 

                                                
45 J. GERARD-LIBOIS en J. GOTOVICH, L’an 40. La Belgique occupeé, Bruxelles, 1971. 
46 J. VELU, ‘Le Vicomte Ganshof van der Meersch’, Journal des Tribuneaux, 2004, n° 13-14. 
47P. PONSAERS, ‘161 jaar wachten op parlementaire controle’, in W. VAN LAETHEM en J. 
VANDERBORHT (eds.), Inzicht in toezicht : Twintig jaar democratische controle op de 
inlichtingendiensten/Regards sur le contrôle : Vingt ans de contrôle démocratique sur les services de 
renseignement, Antwerpen-Cambridge, Intersentia, 2013, 22-26. 
48 VAST COMITÉ I, Activiteitenverslag 1995, 15. 
49 VAST COMITÉ I, Activiteitenverslag 1995, 15. 
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Daartegenover begint het parlement een toenemende interesse te tonen in het wel en wee van 

de inlichtingendienst. Maar het parlement komt er bekaaid vanaf,  komt nauwelijks iets te 

weten over het functioneren van de inlichtingendienst en kan haar controlefunctie onmogelijk 

waar maken. 

 

22. De controle door de Regering gebeurt aan de hand van driemaandelijkse rapporten die 

ze ontvangt over de activiteiten van de Staatsveiligheid. Daar staat een samenvatting in van 

een aantal confidentiële inlichtingen, die de dienst inwinnen, toevallig verkregen, of na een 

onderzoek waartoe de Staatsveiligheid op aanvraag van een van de departementen of 

ambtshalve, zijn tot overgegaan. 

 

23. Tijdens de jaren 1970-1980 komt de Staatsveiligheid steeds vaker in woelig vaarwater 

terecht. In de jaren ’80 wordt ons land geconfronteerd met een aantal zware misdaadzaken 

(o.a. de gewelddadige raids van de Bende van Nijvel, de aanslagen van de Cellules 

Communistes Combattantes (CCC), ...).50 Hierdoor stelt men bij herhaling de werking van de 

dienst in vraag. Een jaren aanslepend probleem is dat van kleine, extreem rechtse groepen, 

waarbij infiltraties van agenten van de Staatsveiligheid, in vraag worden gesteld. Eén en ander 

geeft aanleiding tot parlementaire interventies. Het lijkt wel alsof het parlement zich plots 

bewust is geworden van haar controlefunctie ten aanzien van de verantwoordelijke ministers. 

Er worden vragen gesteld naar de regelgeving waarop de werking van de VSSE gestoeld is.51 

De parlementairen moeten genoegen nemen met een bijzonder onvolledig antwoord vanwege 

de minister.52 Immers wordt hen maar meegedeeld dat het gestemde budget bedoeld is voor 

specifieke uitgaven in verband met veiligheidsmaatregelen, waarvan de bestemming als 

geheim wordt beschouwd. 

 

 

 

 

                                                
50 S. DE CLERCK en J. HUYGH, « Een kleine geschiedenis van de wetgeving op de inlichtingendiensten », in 
P. PONSAERS, M. COOLS, K. DASSEN en R. LIBERT (eds), De Staatsveiligheid : essays over 175 jaar 
Veiligheid van de Staat, Brussel, Politeia, 2005, 186-187.; A. WINANTS, “De Veiligheid van de Staat en de 
gerechtelijke en politionele overheden: raak-, pijn- en discussiepunten, in F. DERUYCK, E. GOETHALS, L. 
HUYBRECHTS, J-F. LECLERCQ, J. ROZIE, M. ROZIE, P. TRAEST, R. VERSTRAETEN, Amicus Curiae: 
liber amicorum Marc De Swaef, Antwerpen, Intersentia, 2013, 551-552. 
51 Vr. en Antw Senaat, 29 augustus 1970, 1914, Vr. Nr. 104. 
52 Vr. en Antw. Senaat 1970, 13 oktober 1970, 5, Vr. nr. 1. 
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1.4.1. De parlementaire onderzoekscommissies 

 

24. Het parlementair onderzoeks- of enquêterecht53 is een belangrijk instrument voor het 

parlement om tekortkomingen op te sporen. Immers kan de parlementaire controle beschouwd 

worden als een “natuurlijk” aspect van de relatie regering en parlement. Om deze controle uit 

te oefenen heeft het parlement verscheidende geïnstitutionaliseerde middelen ter beschikking 

gesteld. Dit bestaat onder meer uit de schriftelijke en mondelinge vragen, de interpellaties, de 

motie van wantrouwen, enz. 54   Het aantal parlementaire onderzoekscommissies is, in 

tegenstelling tot vroeger, in de jaren tachtig en negentig sterk toegenomen. 55  Een 

parlementaire onderzoekscommissie is evenwel geen wetgevende actor. De activiteiten van 

een parlementaire onderzoekscommissie situeren zich voor het wetgevende werk (debatten, 

afwegen van alternatieven, suggereren van mogelijke oplossing) en na het wetgevende werk 

(controle op uitvoeringen, naleving en bestraffing, suggereren van andere regels en heropen 

van debatten).56 De onderzoekscommissie is tevens een bijzondere instelling, omdat zij een 

vermenging is van vormen. Zij behoort tot de politieke instituties en moet tevens een 

juridische rol spelen. Dit is een bron van spanning, omdat precies die juridische functie 

uitvergroot wordt.57 

 

25. Vanaf 19 juni 1980 gaat de parlementaire onderzoekscommissie van start naar 

vermeend machtsmisbruik, belangenvermenging, criminele en staatsondermijnende praktijken 

bij de toenmalige politie- en inlichtingendiensten.58 De commissie wordt voorgezeten door 

senator WIJNINCKX. Concrete aanleiding was de toenemende aanwezigheid van 

extreemrechtse milities in de politieke actualiteit, met daarbij geruchten over banden met 

bepaalde diensten. Hoewel de commissie geen concrete resultaten boekt, stond haar grondige 

aanpak, met inzet van alle voorrechten en middelen die de senaat toekomt, model voor de 

werkwijze van latere onderzoekscommissies. Zonder enige twijfel heeft deze commissie het 

                                                
53 Art. 56 GW; Wet van 3 mei 1880 op het parlementair onderzoek, BS 15 mei 1880 gewijzigd door Wet van 30 
juni 1996 tot wijziging van de wet van 3 mei 1880 en van artikel 458 van het Strafwetboek, BS 17 juli 1996. 
54 S. STAELRAEVE, Parlementaire onderzoekscommissies : zin en onzin, Gent, Academia Press, 2003, 27-28.  
55 L. DUPONT, Terugblik op het fenomeen ‘parlementair onderzoek’, Panopticon,1990, 468 e.v..  
56 J.J. PELLE en M. VAN SCHENDELEN, Dutch parliamentary control in theory and practice, in Control in 
constitutional law, Dordrecht, Nijhoff, 1993, 129. 
57 K. DESCHOUWER, “Onderzoekscommissies en de politiek”, In C. FIJNAUT, L. HUYSE EN R. 
VERSTRAETE, Parlementaire onderzoekscommissies : mogelijkheden, grenzen en risico’s, Leuven, Van 
Haleweyck, 1998, 15-24. 
58 A. WINANTS, « BIM BAM, BOM : De verhouding tussen de inlichtingendiensten, politiediensten en 
gerechtelijke overheden : symfonie of kakofonie », in A. DE NAUW, F. DERUYCK (eds.), Het strafrecht 
bedreven : liber amicorum Alain De Nauw, Brugge, Die Keure, 2011, 1002. 
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parlement pijnlijk bewust gemaakt van haar gebrekkige controlepositie.59 De interesse is 

gewekt voor de controleproblematiek en zal vanaf nu het politieke milieu niet meer loslaten. 

 

1.4.1.1. Het Pinksterplan 

 

26. Een wetsvoorstel komt naar voor op 2 februari 1988 dat verzoekt om een 

onderzoekscommissie in te stellen, belast met het onderzoek naar het bestaan van één of 

meerdere groeperingen die erop gericht zijn onze democratische instellingen te ontwrichten of 

de werking ervan te destabiliseren.60 De aanleiding hiervan zijn de mislukkingen van de 

gerechtelijke onderzoeken, zoals bijvoorbeeld in de spraakmakende zaak “De Bende Van 

Nijvel”.61 Dit voorstel leidt tot een akkoord op 24 maart 1988. De Bendecommissie is 

hierdoor geboren. Echter was het, gezien de scheiding der machten, uitdrukkelijk niet de 

opdracht van de onderzoekscommissie om de daders van de misdrijven toegeschreven aan de 

Bende van Nijvel te ontmaskeren, maar enkel te komen tot vaststellingen en aanbevelingen 

met betrekking tot het onderzoek.  

 

27. De Bendecommissie brengt haar eindrapport62 uit op 2 mei 1990. Het is vernietigend 

voor het politiebeleid in het algemeen en voor het onderzoek naar de Bende van Nijvel dat 

volgens de commissie op zowat alle vlakken fout was gelopen.63 In het onderzoeksverslag 

wordt eveneens aangehaald, onder ‘De controle op de veiligheid van de Staat door het 

parlement’, dat: ‘ Het Parlement heeft thans geen enkele controle op de werking van deze 

dienst. Een externe controle door het Parlement is echter ten zeerste aangewezen, gezien de 

Veiligheid van de Staat zelf een cruciale rol moet spelen in het behoeden van de 

democratische rechtsorde. De structuur en de werking van de dienst kunnen dus in principe 

niet geheim zijn, tenzij voor specifieke opdrachten’64. Ingevolge de vaststelling van de 

onderzoekscommissie wordt door de Kamer van Volksvertegenwoordiging in haar zitting van 

                                                
59 W. DE BOCK, Extreem-rechts en de Senaat, EPO, Berchem, 1981. 
60 Voorstel tot instelling van een onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar de wijze waarop de 
bestrijding van het banditisme en het terrorisme georganiseerd wordt, Parl. St. Kamer 1988, nr. 47K0059001, 1-
3.; D. STANS, o.c., 2013-2014, 80. 
61 S. DECLERCK, J. HUYGH, o.c., 2005, 187-190. 
62 Parlementair onderzoek naar de wijze waarop de bestrijding van het banditisme en het terrorisme 
georganiseerd wordt, Verslag namens de onderzoekscommissie uitgebracht door de heren VAN PARYS en 
LAURENT, Parl. St. Kamer 1989-1990, nr. 47K0059001, 1-382. 
63 B. DE RUYVER, Grondige Studie : Het Strafrechtelijk Beleid, 2013-2014, 157-160. 
64 Voorstel tot instelling van een onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar de wijze waarop de 
bestrijding van het banditisme en het terrorisme georganiseerd wordt, Parl. St. Kamer 1989-1990, nrs. 
47K0059008 tot 47K0059010. 
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29 mei 1990 een motie aangenomen die handelt voor een wet op de inlichtingsdiensten en een 

extern toezichtsorgaan.65 

 

28. Zoals reeds aangegeven geeft de Bendecommissie een hele reeks gebreken aan. Het is 

vanzelfsprekend dat deze vaststellingen niet kunnen worden genegeerd. Het is de regering 

MARTENS die in 1990 bewust ingrijpt en publiceert hierdoor een regeringsmededeling, het 

zogenaamd ‘Pinksterplan’.66 Dit voorstel bevat onder meer dat er een controlesysteem moet 

komen op de werking van de politie- en inlichtingendiensten, met het oog op het waarborgen 

van de eerbied voor de fundamentele rechten en vrijheden van de burger en op het doorlichten 

van het functioneren, de doelmatigheid en de coördinatie ervan.67 

 

29. Het opzet van het Pinksterplan biedt het hoofd aan de opeenvolgende aantijgingen en 

geruchten die vragen hebben doen rijzen over het correct functioneren van de 

inlichtingendiensten in België en dient het vertrouwen te herwinnen bij de bevolking. Indien 

die aantijgingen gegrond zouden zijn, is het voor de burgers en voor de democratie zelf van 

het grootste belang dat ze diepgaand worden onderzocht teneinde maatregelen te kunnen 

treffen om de gebreken en de fouten voor de toekomst weg te werken. Indien de aantijgingen 

niet gegrond zouden zijn, dan is het voor de burgers en de democratie van even groot belang 

dat dit door een onafhankelijk en gezaghebbend orgaan op een onomstotelijke manier wordt 

vastgesteld, zodat het vertrouwen van de bevolking in de inlichtingendiensten wordt 

hersteld.68  

 

30. Bij de totstandkoming  van het Pinksterplan zijn de inlichtingendiensten in België 

immers niet onderworpen aan het toezicht van een onafhankelijk en permanent 

                                                
65 Voorstel tot instelling van een onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar de wijze waarop de 
bestrijding van het banditisme en het terrorisme georganiseerd wordt, Parl. St. Kamer 1989-1990, nr. 
47K0059011, 1-3. 
66 C. FIJNAUT en K. LAUWAERT, Het Belgische politiewezen : wetgeving, beleid, literatuur, Antwerpen, 
Kluwer Rechtswetenschappen, 1995, 195-211.; Hand. Kamer 1989-90, nr. 47KP0056, 5 juni 1990, 2586-2593. 
67 T. VAN PARYS, “Van Parlementaire onderzoekscommissie  over Pinksterplan tot Toezichtwet”, in W. VAN 
LAETHEM en J. VANDERBORHT (eds.), Inzicht in toezicht : Twintig jaar democratische controle op de 
inlichtingendiensten/Regards sur le contrôle : Vingt ans de contrôle démocratique sur les services de 
renseignement, Antwerpen-Cambridge, Intersentia, 2013, 31.; K. TEMMERMAN, Terreurbestrijding in Belgie 
en Europa. De interactie tussen inlichtingendiensten, politie en justitie, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2007, 31-
32. 
68 Wetsontwerp tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten, Parl. St. Kamer 1990-91, nr. 
47K1305/001, 2.; Zie 
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?
lang=N&legislat=47&dossierID=1305. 
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controleorgaan. Er zijn wel vormen van interne, hiërarchische controle, uitgeoefend door of 

ten behoeve van de verantwoordelijke overheid.69 Daarom stelt de regering voor om een 

onafhankelijk controlesysteem op de werking van de inlichtingendiensten in te stellen, in het 

bijzonder met het oog op het vrijwaren van de fundamentele rechten en vrijheden van de 

burger en ook het bevorderen van de doelmatigheid en de coördinatie van deze diensten.70 

Met andere woorden is het meest bijzondere doel van het toezicht, niet het vaststellen van 

feiten bij de inlichtingendiensten en deze dan te sanctioneren71, maar wel om de handelingen 

en methodes van deze diensten te onderzoeken met het oog op het verstrekken van 

beleidsadviezen en beleidsvoorstellen, teneinde te komen tot een betere eerbiediging van de 

fundamentele democratisch rechten en vrijheden en tot een meer doelmatige werking van de 

inlichtingendiensten.72  

 

31. Opdat de toezichtsorganen hun opdracht zouden kunnen vervullen moeten ze voldoen 

aan de volgende criteria73:  

 

- Onafhankelijkheid: Het toezicht moet gebeuren door organen extern aan de 

inlichtingendienst. 

 

- Bestendigheid: Het toezicht moet bestendig worden uitgeoefend, teneinde het te laten 

doordringen in de praktijk van de diensten. 

 

- Doelmatigheid: De leden van de toezichtsorganen moeten over voldoende gezag 

beschikken en moeten tevens over voldoende middelen en onderzoeksbevoegdheden 

beschikken om een diepgaand onderzoek te verrichten. 

 

- Openbaarheid: De uitoefening van het toezicht zal moeten gebeuren in de grootst 

mogelijke openbaarheid, zowel wat betreft het gevolg dat wordt gegeven aan klachten 

van particulieren als wat betreft de algemene conclusies. Er moet wel een evenwicht 
                                                
69 Wetsontwerp tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten, Parl. St. Kamer 1990-91, nr. 
47K1305001, 5. 
70 Wetsontwerp tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten, Parl. St. Kamer 1990-91, nr. 
47K1305/001, 2.; D. STANS, o.c., 2013-2014, 81. 
71 D. STANS, V. PASHLEY en M. COOLS, o.c., 2013, 392. 
72 Wetsontwerp tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten, Parl. St. Kamer 1990-91, nr. 
47K1305/001, 5. 
73 Wetsontwerp tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten, Parl. St. Kamer 1990-91, nr. 
47K1305/001, 6. 
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bestaan tussen openheid en vertrouwelijkheid. Over de resultaten van het onderzoek 

moet in de mate van het mogelijke openbaar verslag worden uitgebracht, maar de 

gegevens waarvan de bekendmaking de werking van de inlichtingendienst zou kunnen 

schaden, moeten vertrouwelijk blijven. 

 

- Specificiteit: Het toezichtorgaan op de inlichtingendiensten moet zich volledig aan 

zijn opdracht wijden. Evenwel wordt het nieuwe toezichtorgaan niet in de plaats 

gesteld van de bestaande inspecties en controles, ingericht door de hiërarchische 

overheden en door de gerechtelijke overheden. 

 

- Legaliteit: Het toezichtorgaan wordt ingesteld bij wet, die de werkwijze ervan regelt. 

 

2. De geboorte van de Toezichtwet en haar verdere wijzigingen 
 

2.1. De bespreking van het wetsontwerp inzake de oprichting van het Vast 

Comité I 

 

32. Drie knelpunten zijn naar voorgeschoven tijdens de parlementaire discussies op het 

wetsontwerp van 17 oktober 199074 over het toezichtorgaan. Deze knelpunten zijn de plaats 

van het  toezichtorgaan in het institutionele landschap, de verhouding tussen de externe en de 

interne controle en het feit dat een wet op de inlichtingendiensten zelf ontbreekt die dient als 

een referentiekader.75  

 

2.1.1. De plaats van het toezichtorgaan in het institutionele landschap 

 

33. De plaats van het toezichtorgaan in het institutionele landschap kan gebeuren op drie 

verschillende manieren. Men kan opteren voor een controlesysteem afhangend van de 

wetgevende macht, een extern controlesysteem binnen de uitvoerende macht en een 

mengeling van deze beide.  

 

                                                
74 Wetsontwerp tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten, Parl. St. Kamer 1990-91, nr. 
47K1305001, 1-94. 
75 T. VAN PARYS, o.c., 2013, 32. 
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Het eerste is gebaseerd op het controlemechanisme zoals in Frankrijk, waar de Inspection 

Générale de la Police Nationale (IGPN) een afzonderlijke dienst uitmaakt en ressorteert 

onder het ministerie van Binnenlandse Zaken.76 In het parlement waren hiervoor geen 

voorstanders te vinden.  

 

Het tweede is geïnspireerd op het toenmalige controlemechanisme in Nederland. Daar 

functioneert immers sinds 1952 een speciale parlementaire commissie. Deze Vaste 

Commissie voor de inlichtingen- en veiligheidsdiensten bestaat uit de fractievoorzitters van 

de vier grootste politieke partijen die deel uitmaken van de Tweede Kamer. Over de zaken die 

niet in de openbare zitting van het parlement kunnen worden besproken, leggen de bevoegde 

ministers verantwoording af voor de Vaste Commissie in een besloten vergadering. De 

besprekingen van deze vergaderingen zijn geheim, maar de Vaste Commissie brengt 

regelmatig aan de Kamer schriftelijk verslag uit over haar werkzaamheden en bevindingen. 

Deze verslagen zijn openbaar en kunnen leiden tot debatten in de Tweede Kamer.77  

 

De derde visie pleit voor een toezichtscommissie opgericht uit vijf Kamerleden en vijf 

Senatoren. Dit is voorgesteld in een wetsvoorstel.78 Het opzet van de Commissie omvat het 

uitoefenen van toezicht op de activiteiten van de afdeling Veiligheid van de Staat van het 

Bestuur van de Openbare Veiligheid bij het Ministerie van Justitie.79 Ook het suggereren van 

maatregelen voor de diensten aan de Ministers valt binnen de bevoegdheid van de commissie, 

alsook het voorstellen van wetgevende initiatieven aan het parlement.80 Echter ziet de Raad 

van State enkele problemen.81 Er zijn fundamentele, grondwettelijke bezwaren tegen de 

permanente Toezichtcommissie. De Grondwet bevestigt het beginsel van het parlementair 

toezicht op de administratie. De wetgevende kamers hebben, met aanwending van werkwijzen 
                                                
76 Wetsontwerp tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten, Parl. St. Kamer 1990-91, nr. 
47K1305001, 4. 
77 Wetsontwerp tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten, Parl. St. Kamer 1990-91, nr. 
47K1305001, 3-4.; T. VAN PARYS, o.c., 2013, 33. 
78 Wetsvoorstel tot oprichting van een parlementaire permanente toezichtscommissie op de politiediensten, de 
Rijkswacht en de afdeling Veiligheid van de Staat van het bestuur van de openbare veiligheid bij het Ministerie 
van Justitie, Parl. St. Kamer 1988-91, nr. 47K0162003.  
79 Art. 2 Wetsvoorstel tot oprichting van een parlementaire permanente toezichtscommissie op de 
politiediensten, de Rijkswacht en de afdeling Veiligheid van de Staat van het bestuur van de openbare veiligheid 
bij het Ministerie van Justitie, Parl. St. Kamer 1988-91, nr. 47K0162003. 
80 Art. 5 Wetsvoorstel tot oprichting van een parlementaire permanente toezichtscommissie op de 
politiediensten, de Rijkswacht en de afdeling Veiligheid van de Staat van het bestuur van de openbare veiligheid 
bij het Ministerie van Justitie, Parl. St. Kamer 1988-91, nr. 47K0162003. 
81 Adv. RvS 47K0162002 bij het Wetsvoorstel tot oprichting van een parlementaire permanente 
toezichtscommissie op de politiediensten, de Rijkswacht en de afdeling Veiligheid van de Staat van het bestuur 
van de openbare veiligheid bij het Ministerie van Justitie, Parl. St. Kamer 1988-91, nr. 47K0162002, 1-4. 
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die hun eigen zijn, als doel het optreden van de ministers te controleren, zowel in hun 

politieke dimensie als de administratieve uitlopers daarvan. Zoals uit de bepalingen 

genoegzaam blijkt, is het toezicht dat de parlementaire instellingen op het optreden van de 

administratie uitoefenen, een middellijk toezicht. Het wordt niet rechtstreeks op de 

ambtenaren en de diensten uitgeoefend, het loopt noodzakelijkerwijs via de minister82 die 

borg staat en verantwoordelijk is voor de Kamers.83 Dit voorstel past dan ook niet in een 

grondwettelijk kader in de mate dat het een rechtstreeks toezicht op de administratieve 

diensten tot stand zoekt te brengen en in zoverre het de commissie een gesprekspartner 

ontneemt door een lid van de regering, met name de Minister van Justitie, als voorzitter aan te 

stellen. Bovendien worden bezwaren naar voorgeschoven over het gemengd karakter. 

 

34. Het wetsontwerp van de regering tot regeling van het toezicht op de 

inlichtingendiensten komt tegemoet aan al deze grondwettelijke bezwaren. Het beschouwt het 

toezichtcomité als een innoverend84 ‘sui generis’ orgaan dat extern aan het parlement is 

gehecht.85 Het Vast Comité wordt dan wel beschouwd als onafhankelijk, toch wordt ze ook 

opgevat als een instrument van het parlement. Hiervoor zijn er verschillende redenen. Het 

parlement benoemt en ontslaat de leden van het Vast Comité. Zowel de Kamer en de Senaat 

keuren de Huishoudelijke Reglementen van de comités goed. De onderzoeksverslagen 

geproduceerd door het Vast Comité zijn bestemd voor de wetgevende kamers. Tenslotte legt 

het parlement de begroting van de controleorganen vast.86 

 

2.1.2. De verhouding tussen de interne en de externe controle 

 

35. Bij de inlichtingendiensten zijn er vormen van interne en hiërarchische controle, 

uitgeoefend door of ten behoeve van de verantwoordelijke overheid. De nieuwe organen 

komen niet in de plaats van de bestaande toezichtinstanties en nemen hun taak niet over. Het 

gaat om een toezicht dat ingericht wordt in het bijzonder om een betere coördinatie te 

waarborgen en dat met deze doelstelling aan de verantwoordelijke overheden beleidsadviezen 
                                                
82 F. DELPEREE, Parlement et administration en Belgique, Annuaire européen d’administration publique, 
1981, 65. 
83 C. CAMBIER, Droit administratief, Brussel, Larcier, 1968, 460. 
84 Doordat een extern toezicht zo langs is uitgebleven, kan er nu een globaal en coherent systeem op stapel 
worden gezet. 
85 Wetsontwerp tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten, Parl. St. Kamer 1990-91, nr. 
47K1305001, 44. 
86 T. VAN PARYS, o.c., 2013, 32.; Hoewel de relatie tussen het Vast Comité I met het de wetgevende macht 
blijft bestaan, is deze onderhevig aan enkele veranderingen over de jaren heen.; Zie infra. 
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kan verstrekken. De nieuw op te richten toezichtsorganen komen dus de interne controle 

vanwege elk bevoegde overheid over de inlichtingendiensten, aanvullen.87 

 

2.1.3. Het ontbreken van een wet op de inlichtingendiensten 

 

36. Het mag contradictorisch genoemd worden dat het parlement de beschikking krijgt 

over een controle-instrument op de inlichtingendiensten, die in feite nog niet bij wet zijn 

opgericht.88 De Raad van State legt eveneens de vinger op de wonde en ziet zich genoodzaakt 

te wijzen op de moeilijkheden die ontstaan doordat het ontwerp controles instelt op de wijze 

waarop de bedoelde diensten hun taken uitoefenen, alvorens deze allemaal zijn omschreven.89 

 

37. De regering is zich echter bewust van dit probleem en vermeldt dat het bezig is met 

een wetsontwerp voor te bereiden dat de opdrachten van de Veiligheid van de Staat zal 

vastleggen.90 Bovendien is de regering van oordeel dat een controle nu reeds nodig is. In het 

kader van het Pinksterplan is de noodzaak van een controleorgaan groot omdat de 

verklaringen van de bevoegde Ministers niet meer volstaan om de bevolking gerust te stellen 

nopens bepaalde toestanden bij de politie en gerecht. Het was echter nog wachten tot de wet 

van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen – en veiligheidsdienst, voor een 

eerste wettelijke regeling op de Staatsveiligheid.91 

 

2.2. Verschillende wijzigingen van de Toezichtwet 

 

38. De Toezichtwet komt er dan uiteindelijk in 1991.92 Echter vandaag is de Toezichtwet 

niet meer hetzelfde als bij de totstandkoming in 1991. Verschillende wijzigingen hebben zich 

voorgedaan over de jaren heen. Sommige daarvan hebben eerder een technische aspect tot 

gevolg, andere meer een inhoudelijke.  

                                                
87 Wetsontwerp tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten, Parl. St. Kamer 1990-91, nr. 
47K1305/001, 5. 
88 P. PONSAERS, o.c., 2013, 27. 
89 Wetsontwerp tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten, Parl. St. Kamer 1990-91, nr. 
47K1305001, 44. 
90 Wetsontwerp tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten, Parl. St. Kamer 1990-91, nr. 
47K1305001, 8. 
91 Wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, BS 18 december 
1998.; A. WINANTS, « Drie jaar  BIM-wet : een eerste analyse », in F. DERUYCK, Strafrecht in een breed 
spectrum, Brugge, Die Keure, 2014, 183-184. 
92 Wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op de politie- en inlichtingendiensten en op het 
Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse, BS 26 juli 1991. Verder de Toezichtwet van 18 juli 1991. 
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39. In dit deel worden enkele grote wijzigingen besproken die hebben geleid tot de 

huidige Toezichtwet.93 

 

2.2.1. Een eerste wettelijk kader voor de Staatsveiligheid 

 

40. Zoals reeds behandeld is het Vast Comité I opgericht, vooraleer er een wettelijk kader 

bestond voor de  VSSE. Zijn militaire broer daarentegen vindt een grondslag in artikel 14 van 

het KB van 19 december 1989 houdende organisatie van de generale staf van het leger.94 

Vanzelfsprekend bracht het gebrek aan een wettelijke regeling op de VSSE problemen met 

zich mee.95 In het Pinksterplan dat door de Ministerraad op 4 juni 1990 werd goedgekeurd, 

had de regering zich ertoe verbonden bij het parlement een ontwerp van wet in te dienen, 

waarbij de opdrachten en de organisatie van de Staatsveiligheid worden bepaald. Ook het 

Vast Comité I onderstreepte deze belangrijke kwestie in haar verschillende 

activiteitenverslagen. Een wet inzake de VSSE is in haar ogen absoluut noodzakelijk.96 Dit is 

echter van belang voor de organisatie van de staatsstructuren en de juridische bescherming 

van de burgers. 97  Immers door een gebrek van een wet bestaat het gevaar dat de 

Staatsveiligheid zijn doel veranderlijk mee evolueert met de politieke en de sociale context. 

Hierdoor vormen de activiteiten van dergelijke diensten uitgeoefend zonder een wettelijk 

kader, dat de normen en de grenzen van hun werkzaamheden bepaalt,  een potentieel gevaar 

voor de democratische werking van de instelling. Door de uitvoering van de opdrachten 

zonder een wettelijk kader, beperkt de VSSE de door de Grondwet gewaarborgde vrijheden. 

Zo is het in een democratische samenleving noodzakelijk dat een wet bepaalt in welke 

gevallen en onder welke voorwaarden de VSSE gemachtigd is om aan deze vrijheden een 

afbreuk te doen.  

 

41. Ook in het kader van EVRM drong een wettelijk kader zich op. De activiteiten van de 

inlichtingen- en veiligheidsdiensten gaan echter vaak gepaard met een inmenging in het privé 

leven van de burgers en maken in principe een schending uit van artikel 8 EVRM. Evenwel 
                                                
93 Zie ook het onderdeel: bespreking van de huidige Toezichtwet. 
94 KB van 19 december 1989 houdende organisatie van de generale staf van het leger, BS 30 december 1989. 
95 Zie ook knelpunten bij het Toezichtontwerp. 
96 Dit komt ook naar voor in de verschillende onderzoekscommissies : Parlementaire onderzoekscommissies 
over de bestrijding van het banditisme en het terrorisme (Besch. Kamer 59/8- 199- p. 371), Parlementaire 
Onderzoekscommissie Gladio (Besch ; Senaat 1117-4-1990/1991-p. 111), Regeringsverklaring dd. 5 juni 1990 
(Senaat-Parlementaire handeling- zitting van 5 juni 1990- p. 2054).; F. GOOSSENS, De inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten wettelijk geregeld, T.W. 1999, afl. 2, 62. 
97 VAST COMITÉ I, Activiteitenverslag 1994, 34. 
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kunnen inbreuken hierop worden toegelaten, mits een wettelijke basis bestaat die dit toelaat 

conform artikel 8, lid 2 EVRM.98 

 

42. Uiteindelijk is de noodzakelijke wet op de Staatsveiligheid er gekomen in 1998.99 Op 

een wet die de bevoegdheden en de structuur van de Staatsveiligheid afhandelt, is 170 jaar 

gewacht sinds haar ontstaan. Eindelijk heeft de wetgever een wettelijke basis gegeven aan het 

optreden van de Staatsveiligheid.100 

 

43. Deze wet schept meer duidelijkheid, zowel voor de leden van de VSSE als voor de 

bevolking, doordat nu wordt bepaald hoe de VSSE georganiseerd is en wat ze mag doen. 

Enerzijds kunnen de burgers en anderzijds de leden van de VSSE nu rekenen op een bredere 

rechtszekerheid.101 Ook in het kader van het EVRM, werd  voldaan aan de vereisten voorzien 

in artikel 8 EVRM. Bovendien voorziet deze wet in een globaal referentiekader waaraan het 

Vast Comité I de rechtmatigheid en de legaliteit van het optreden van de VSSE kan toetsen.102 

 

2.2.2. Een evaluatie van de Toezichtwet 

 

44. Hoewel de Toezichtwet dateert van 1991 kon het Vast Comté I zijn werkzaamheden 

pas beginnen in 1994. Het eerste werkingsjaar van 1993 ging gepaard met het vastleggen van 

structuren en het uitbouwen van informatieve contacten met de overheden die betrokken zijn 

bij de werking van de inlichtingendiensten. Hierdoor was het Vast Comité I slechts vanaf eind 

mei 1994 in staat om controleonderzoeken uit te voeren na goedkeuring van zijn 

huishoudelijk reglement door de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Senaat.103 

                                                
98 H. VANDENBERGHE EN T. VAN ONGEVAL, « Genese en krachtlijnen van de wet van 4 februari 2010 op 
de bijzondere inlichtingenmethoden », in W. VAN LAETHEM, D. VAN DAELE en B. VANGEEBERGEN, De 
wet op de bijzondere inlichtingenmethoden, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2010, 1.; F. GOOSSENS, “De 
reguliere politie en inlichtingen- en veiligheidsdiensten”, in G. DUHAUT, P. PONASAERS, G.PYL en R. VAN 
DE SOMPEL (eds.), Voor verder onderzoek. Essays over de politie en haar rol in onze samenleving, Brussel, 
Politeia, 2002, 401. 
99 Wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, BS 18 december 
1998. 
100 F. VANNESTE, De wet van 30 november 1998 houdende de regeling van inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten, Jura Falconis 1999-2000, jg. 36, nr. 3, 370. 
101 F. GOOSSENS, « De inlichtingen- en veiligheidsdiensten wettelijk geregeld », Omnilegie 1999, 64. 
102 F. GOOSSENS, « De wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten : een vergeten hoofdstuk » in C. 
FIJNAUT, B. DE RUYVER en F. GOOSSENS (red.), de reorganisatie van het politiewezen, Leuven, Leuven 
University Press, 1999, 207.; F. GOOSSENS,, “De Veiligheid van de Staat: haar wettelijk kader”, in 
P.PONSAERS, M. COOLS, K. DASSEN en R. LIBERT (eds.), De Staatsveiligheid: essays over 175 jaar 
Veiligheid van de Staat, Brussel, Politeia, 2005-2008. 
103 VAST COMITÉ I, Activiteitenverslag 1994, 7. 
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45. In 1995-1996 kwam de eerste evaluatie van de werking van het Vast Comité I door de 

parlementaire begeleidingscommissie.104 In deze evaluatie wordt nog eens herhaald dat door 

de Toezichtwet twee onafhankelijke controleorganen zijn ingesteld op de politie- en 

inlichtingendiensten, namelijk het Vast Comité I en het Comité P. Het Vast Comité I heeft als 

doel te waken over de goede werking van de inlichtingendiensten en brengt hierover verslag 

uit. 

 

46. De evaluatie, gepubliceerd op 16 februari 1996, was allesbehalve positief voor het 

Vast Comité I. Verschillende problemen schuiven zich naar voor. Deze zijn het toezicht, de 

verhouding met de gecontroleerde diensten, de interne werking en de samenwerking met het 

Vast Comité P105: 

 

- Het toezicht: 

• Wanneer het Vast Comité I de begroting en de boekhouding van de Veiligheid van de 

Staat controleert zou het zich begeven op het terrein van de interne en externe 

controles die door of krachtens andere wetten worden georganiseerd (met name op dat 

van de externe controle van het Rekenhof). 

• Het Vast Comité I heeft meermaals kennelijk het terrein van de uitvoerende macht 

betreden. 

• De relevantie van de vragen die sommige leden van het Vast Comité I stellen, werden 

in twijfel getrokken (bijvoorbeeld: met welk doel werven de inlichtingendiensten 

informanten aan?, wat motiveert de inlichtingendiensten om een informant aan te 

werven?). 

• Het ontbreken van een wettelijk kader voor het optreden van de inlichtingendienst 

heeft de opdracht van het Vast Comité I bemoeilijkt106. 

• Het Comité gaat er van uit dat het bevoegd is toezicht uit te oefenen op het verzamelen 

van inlichtingen door de Rijkswacht, terwijl het Comité P daarvoor bevoegd is. 

 

- De verhouding met de gecontroleerde diensten: 

                                                
104 Evaluatie van de werking van de Vaste Comités van Toezicht op de politie- en inlichtingendiensten Parl. St. 
Kamer 1995-1996, nr. 49K0437001, 1-46. 
105 Evaluatie van de werking van de Vaste Comités van Toezicht op de politie- en inlichtingendiensten Parl. St. 
Kamer 1995-1996, nr. 49K0437001, 13-25. 
106 De Wet van 1998 was toen nog niet van in werking. 
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• Het Vast Comité I heeft in de beginfase vooral te kampen gehad met een weinig 

coöperatieve houding vanwege de Veiligheid van de Staat. Zo worden niet alle 

gegevens verzonden waarover ze beschikten en die noodzakelijk waren voor de 

uitoefening van de opdrachten voor het Vast Comité I, zoals bepaald door de 

Toezichtwet. 

 

- De interne werking: 

• Er zijn grote interne problemen (voorzitter neemt ontslag, ...) aanwezig binnen het 

Vast Comité I. Dit gaat ten koste van de uitvoering van de wettelijke opdrachten van 

het Vast Comité I. 

 

- De samenwerking met het Comité P: 

• Aanvankelijk verliep de samenwerking tussen beide comités in een goede 

verstandhouding. Naarmate de comités operationeel werden, ontstonden ook hier 

wrijvingen tussen de leden van beide comités die met gemeenschappelijke opdrachten 

belast waren. 

 

47. Naar aanleiding van al de bovenstaande problemen, komt de begeleidingscommissie 

tot de volgende besluiten107: 

 

- Het Vast Comité I dat is opgericht door de Toezichtwet maakt voor het eerst een 

rechtstreekse parlementaire controle op de politie- en inlichtingendiensten mogelijk 

naast de reeds bestaande interne controlesystemen. Het parlement heeft sedert het 

werkelijk operationeel worden van het Vast Comité I nauwelijks beroep gedaan op 

deze indirecte vorm van controle op de uitvoerende macht. Het Vast Comité I heeft dit 

niet zonder reden betreurd. Bij gebrek aan opdrachten van het Parlement hebben ze 

getracht om zelf hun taak in te vullen door middel van ambtshalve onderzoeken. 

Sommige onderzoeken hadden hun nut, over andere kan getwijfeld worden. Vooral bij 

het Vast Comité I hebben deze onderzoeken de te verwachten ‘weerstand’ van de 

gecontroleerde diensten tegen het controleorgaan versterkt. 

 

                                                
107 Evaluatie van de werking van de Vaste Comités van Toezicht op de politie- en inlichtingendiensten, Parl. St. 
Kamer 1995-1996, nr. 49K0437001, 25-28. 
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- Het Vast Comité I heeft als oorspronkelijk doel, naar aanleiding van de gebeurtenissen 

begin de jaren tachtig, het vertrouwen van het publiek in de inlichtingendiensten te 

herstellen. Echter is deze er niet in geslaagd dat vertrouwen te winnen. 

 

- De parlementaire begeleidingscommissie heeft zich bijna exclusief moeten 

bezighouden met de interne problemen van het Vast Comité I. Het Vast Comité I is 

immers hierin verstrikt geraakt in deze interne problemen. De problemen werden door 

meerdere factoren veroorzaakt, onder meer te wijten aan een (te) ruime samenstelling. 

 

- De relaties van het Vast Comité I met het parlement moeten opnieuw worden bekeken. 

Het parlement moet in de eerste plaats nauwer betrokken worden bij 

toezichtsonderzoeken die door het Vast Comité I ambtshalve worden gestart. 

  

48. Als gevolg hiervan neemt de begeleidingscommissie veertien aanbevelingen aan om 

de huidige problemen op te lossen108: 

 

- Aanbeveling 1: De samenstelling van het Vast Comité I wordt aangepast. 

 

- Aanbeveling 2: De functie van voorzitter en griffier worden versterkt. Evenwel mag 

geen afbreuk worden gedaan aan het principe van de collegialiteit. 

 

- Aanbeveling 3: Het jaarlijkse begrotingsontwerp van het toezichtsorgaan dient ter 

beoordeling van de noden op administratief en logistiek vlak, door de parlementaire 

begeleidingscommissie worden besproken, zonder aan de bevoegdheid van de 

Kamercommissie voor de comptabiliteit te raken. 

 

- Aanbeveling 4: Het door het toezichtsorgaan goedgekeurde jaarverslag wordt voor 

zijn publicatie met de begeleidingscommissie besproken. 

 

- Aanbeveling 5: De contacten tussen het parlement en het toezichtsorgaan dienen op 

regelmatige basis te worden georganiseerd. Het parlement moet eveneens nauwer 

betrokken zijn bij de toezichtsonderzoeken die het toezichtsorgaan ambtshalve start. 
                                                
108 Evaluatie van de werking van de Vaste Comités van Toezicht op de politie- en inlichtingendiensten, Parl. St. 
Kamer 1995-1996, nr. 49K0437001, 39-46. 
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- Aanbeveling 6: Gelet op de noodzaak om de rol van de begeleidingscommissie te 

versterken, moet het bestaan en de opdracht van deze commissie in de reglementen 

van Kamer en Senaat worden ingeschreven. 

 

- Aanbeveling 7: Herhaaldelijk werd de nadruk gelegd op de scheiding tussen de 

wetgevende en de uitvoerende macht. Dit onderscheid is naderhand in de wettekst niet 

voldoende tot uiting gekomen, wat geleid heeft tot diverse interpretatiemogelijkheden 

van de wetgevende controleopdracht. Teneinde hieraan te verhelpen dienen op 

wettelijk vlak de nodige bepalingen voorzien te worden met het oog op een strikte 

scheiding tussen de bevoegdheden van de uitvoerende macht enerzijds en de 

parlementaire controletaak anderzijds. 

 

- Aanbeveling 8: Een optimale samenwerking van de bevoegde ministers tussen de 

eigen controleorganen en de externe controle. Ten einde bezorgen deze 

controleorganen alle informatie die nodig is voor de uitvoering van een externe 

controle. 

 

- Aanbeveling 9: Nood aan een wettelijke regeling109. 

 

- Aanbeveling 10: Geen detachering van de Rijkswacht bij de ADIV. 

 

- Aanbeveling 11: Er moeten criteria worden vastgelegd voor de opdrachten die door de 

gerechtelijke overheden aan de enquêtedienst kunnen worden toevertrouwd. 

 

- Aanbeveling 12: Openbaarmaking van het verslag Rwanda. 

 

- Aanbeveling 13: Hernieuwing van de mandaten. 

 

- Aanbeveling 14: Deze aanbevelingen en hun filosofie dienen aan de leden van het 

Comité I meegedeeld en uitgelegd te worden teneinde het comité onmiddellijk beter te 

doen functioneren. 

 

                                                
109 Toen deze aanbevelingen resulteerden in de Wet van 1999, was al aan deze voorwaarde voldaan.; Zie infra. 
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49. Hoewel het verslag tot stand is gekomen in 1996, komt de wetswijziging die de 

aanbevelingen van de begeleidingscommissie volgt, pas in 1999110. 

 

2.2.3. Een tweede wettelijk kader voor de Staatsveiligheid 

 

50. Doordat het eerste wettelijk kader nogal gebreken vertoont op het vlak van het 

inwinnen van inlichtingen kwam er een nieuwe wet in 2010. Hierdoor komt er een aanpassing 

aan de bevoegdheden van het Vast Comité I en wordt er een nieuw controlemechanisme 

opgericht.111 

 

2.2.4. De Zesde Staatshervorming 

 

51. Héél recentelijk, door de Zesde Staatshervorming, is er een verschuiving gekomen van 

de Senaat naar de Kamer van Volksvertegenwoordigers voor verschillende bevoegdheden in 

de Toezichtwet van 18 juli 1991. De Zesde Staatshervorming heeft een hervorming 

doorgevoerd van de Senaat en hierdoor is deze wetgevende vergadering niet langer bevoegd 

om toezicht uit te oefenen op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.112 

 

52. Sinds 1970 heeft België vijf staatshervormingen gekend. Die hebben het unitaire 

België omgevormd tot een Federale Staat. Telkens werd een grotere autonomie aan de 

deelgebieden toegekend met het doel een beter bestuur op alle beleidsniveaus mogelijk te 

maken. Sinds de laatste hervorming van 2001 is het besef gegroeid dat een nieuwe stap in de 

hervorming van de instelling wenselijk is. Het Institutioneel Akkoord voor de Zesde 

Staatshervorming van 11 oktober 2001 heeft tot doel een efficiëntere Federale Staat en een 

grote autonomie voor de deelstaten te bewerkstelligen en voorziet, in een groot aantal 

beleidsdomeinen, bevoegdheden over te dragen naar de gemeenschappen en de gewesten.113 

Het Institutioneel Akkoord voor de Zesde Staatshervorming van 11 oktober 2011 bepaalt dat 

                                                
110 Wet  van 1 april 1999 houdende wijziging van de wet van 1 juli 1991 tot regeling van het toezicht op de 
politie- en inlichtingendiensten, BS 3 april 1999. 
111 Zie infra : Deel 2. De BIM-wet.  
112 K. MUYLLE, “Kroniek Parlementair recht”, TBP 2014, afl. 7, 452. ; K. MUYLLE, “De hervorming van de 
Senaat en de samenvallende verkiezingen, of hoe de ene hervorming de andere dreigt ongedaan te maken”, TBP 
2013, afl. 6-7-8, 487. 
113 Voorstel van bijzondere wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming, Parl. St. Senaat 2012-2013, nr. 5-
2232/1, 1. 
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de Senaat zal worden aangepast aan de nieuwe staatsstructuur.114 Voor het eerst bij de 

samenvallende verkiezing van 2014 zal de Senaat worden omgevormd tot een Kamer van de 

deelstaten. Voor de Kamer zijn de gevolgen van de hervorming vrij beperkt, voor de Senaat, 

daarentegen, is de hervorming radicaal en heeft ze een echte diminutio capitis tot gevolg.115 

 

53. Tot voor kort was de Senaat bevoegd om kandidaten voor te dragen of leden te 

benoemen van welbepaalde instellingen. De hervorming van het tweekamerstelsel wijzigt 

echter de aangelegenheden waarvoor de Senaat bevoegd zal zijn. Daarom dienen ook de 

wettelijke bepalingen inzake de benoeming en de voordrachten waarvoor de Senaat instaat, te 

worden herzien. 

 

54. Met uitzondering van de voordracht en benoeming inzake de rechters van het 

Grondwettelijk Hof, de staatsraden en assessoren bij de Raad van State en de leden voor de 

Hoge Raad voor de Justitie, zal de hervormde Senaat niet langer bevoegd zijn voor 

voordrachten of benoemingen. De voordrachten en benoemingen die thans worden verzorgd 

door de Senaat, zullen na de hervorming gebeuren door de Kamer van 

Volksvertegenwoordigers. 

 

55. Verder wijst de Senaat één of meerde senatoren aan in bepaalde instellingen. Wat de 

instelling betreft waarvoor de Senaat niet langer over een materiële bevoegdheid beschikt, zal 

de Senaat niet langer leden aanwijzen.  

 

56. De aangepaste wetten die betrekking hebben op de VSSE zijn de Toezichtwet van 18 

juli 1991  en de Wet van 30 november 1998 houdende regeling van inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten. De hervorming van de Senaat heeft dus specifieke gevolgen voor het 

democratisch toezicht dat de Senaat uitoefende op de politie- en inlichtingendiensten. De 

Senaat zal het Vast Comité I niet meer kunnen verzoeken om op te treden, niet langer het 

advies kunnen vragen over bepaalde wetsontwerpen, niet meer verzoeken voor een tussentijds 

activiteitenverslag of onderzoeksdossiers te laten overzenden. Verder zullen de verslagen die 

het Vast Comité I bezorgde aan de Senaat inzake van het specifieke toezicht dat deze 

                                                
114 J. GOOSSENS en P. CANNOOT, « Een nieuwe Senaat : een maat voor niets ? », Juristenkrant 6 november 
2013, 6. 
115 A REZSOHAZY en M. VAN DER HULST, « De verdeling van de wetgevende bevoegdheid tussen Kamer 
en Senaat na de Zesde Staatshervorming, TVW 2014-1, 40. 
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instelling uitoefent over de inlichtingendiensten, worden bezorgd aan de Kamer van 

Volksvertegenwoordigers. Wijzigingen aan het Huishoudelijk Reglement van het Vast 

Comité I zullen na de hervorming van de Senaat door de Kamer van 

Volksvertegenwoordigers moeten worden goedgekeurd. De Senaat zal ook geen vaste 

commissie116 meer moeten instellen die belast is met de begeleiding van het Vast Comité I.117  

 

3. De bespreking van de huidige Toezichtwet 

 

3.1. De huidige Toezichtwet 

 

3.1.1. Inleiding 

 
57. In navolging van het Pinksterplan worden de opdrachten en de samenstelling van het 

Vast Comité I geregeld in de Wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op de politie- 

en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse.118  Zoals reeds 

vermeld zijn er over de jaren heen  meerdere wetswijzigingen gekomen die de Toezichtwet, 

oorspronkelijk van 1991, hebben bijgewerkt. De grote wetswijzigingen zijn al besproken. 

Evenwel zijn er ook kleinere ingrepen gebeurd aan de Toezichtwet sinds 1991. Deze kleine 

ingrepen zullen hier, voor de volledigheid, worden vermeld. 

 

58. De Toezichtwet handelt niet alleen over het Vast Comité I. Andere instellingen zoals 

het Comité P, de Dienst Enquêtes en de gemeenschappelijke vergadering van de Vaste 

Comités P en I zijn eveneens in de Toezichtwet opgenomen. Over deze instellingen gaan we 

niet dieper in. 

 

                                                
116 De gezamenlijke commissie kwam voor het eerst samen op 25 november 2014 in de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers sinds de hervorming van de Senaat. 
117 Wetsvoorstel tot wijziging van diverse wetten ten gevolge van de hervorming van de Senaat, Parl. St. Senaat 
2010-2014, nr. 5-1991/1, 1-4.; Wet van 6 januari 2014 tot wijziging van diverse wetten ten gevolge van de 
hervorming van de Senaat, BS 31 januari 2014. ; Wetsontwerp tot wijziging van diverse wetten ten gevolge van 
de hervorming van de Senaat, Parl. St. Kamer 2010-2014, nr. 53K3192001, 3-7.; L. LEMMENS, Toezicht 
Comité P en Comité I verschuift van Senaat naar Kamer (Zesde Staatshervorming). 
118 Wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op de politie- en inlichtingendiensten en op het 
Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse, BS 26 juli 1991. ; Gewijzigd bij de wetten van 15 december 1993, 
21 december 1994, 30 november 1998, 7 december 1998, 1 april 1999, 20 juli 2000, 3 mei 2003, 3 mei 2003, 10 
juli 2006, 4 februari 2010, 18 april 2010, 9 februari 2011, 6 januari 2014.; Verder de Toezichtwet van 18 juli 
1991, na de verschillende wijzigingen. 
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59. Het Vast Comité I staat in een relatie met de wetgevende macht, de uitvoerende macht, 

de rechterlijke macht en de burger.  

 

Hoewel het Vast Comité I  bestempeld wordt als een onafhankelijk sui generis orgaan, zijn er 

nog bepaalde banden terug te vinden met de wetgevende macht. Het vast Vast Comité I staat 

ook ten dienste van de uitvoerende macht, terwijl aan de andere kant er een onafhankelijke en 

externe controle gebeurt op de VSSE. Het Vast Comité I kan eveneens door zijn relatie met 

de rechterlijke macht het onderzoeksgeheim terzijde schuiven, maar heeft verder maar een 

nauwe band met de rechterlijke macht. Tenslotte was het één van de grote doelstellingen van 

de wetgever in 1991 om het vertrouwen van de bevolking terug te winnen in de 

inlichtingendiensten. Het Vast Comité I functioneert dan ook als een ombudsman en heeft een 

verregaande transparantie in zijn relatie met de burger.119 

 

3.1.2. Structuur120 
 

3.1.2.1. De samenstelling van het Vast Comité I121 
 

60. Het Vast Comité I is samengesteld uit drie werkende leden, onder wie een voorzitter. 

Voor elk van hen worden twee plaatsvervangers benoemd. 

 

61. Bij de totstandkoming van de Toezichtwet bestond het college initieel uit vijf 

werkende leden. De  wet van 1 april 1999122 veranderde onder andere de samenstelling van 

het Vast Comité I naar één werkend lid met twee niet-permanente leden. Dit was maar voor 

een beperkte duur. Het jaar nadien, in 2000, werd de samenstelling van het Vast Comité I 

                                                
119 W. VAN LAETHEM, o.c., 2013, 45-78. 
120 Art. 28 Toezichtwet van 18 juli 1991, na de verschillende wijzigingen. 
121 Het huidige Vast Comité I bestaat uit : G. Repaille (voorzitter), G. Vande Walle (raadsheer),  P.A. De Brock 
(raadsheer), P. Vanderheyden (eerste plaatsvervangend voorzitter), C. Zaiti (eerste Franstalig plaatsvervangend 
lid), E. Dejehansart (tweede plaatsvervangend voorzitter), P. Meire (tweede Franstalig plaatsvervangend lid), H. 
Daens (eerste Nederlandstalig plaatsvervangend lid), F. Franceus (tweede Nederlandstalig plaatsvervangend lid)  
W. De Ridder (griffier)  ; Benoeming van de voorzitter van het Vast Comité van toezicht op de 
inlichtingendiensten, BS 7 juli 2012. ; Benoeming van twee werkende leden, van twee plaatsvervangende 
voorzitters en van vier plaatsvervangende leden van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten, BS 21 mei 2013.; D. STANS, o.c., 2013-2014, 82. 
122 Wet  van 1 april 1999 houdende wijziging van de wet van 1 juli 1991 tot regeling van het toezicht op de 
politie- en inlichtingendiensten, BS 3 april 1999.; Evaluatie van de werking van de Vaste Comités van Toezicht 
op de politie- en inlichtingendiensten, Parl. St. Kamer  1995-1999, nr. 49K0437001, 34-46.; Zie supra. 
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veranderd naar drie vaste leden door de wetgever.123 De reden van de wetgever was dat indien 

men de samenstelling van het Vast Comité I behoudt op een voltijds voorzitter en twee niet 

voltijdse leden, zal het voor het Vast Comité I zonder twijfel moeilijker zijn om op de meest 

doeltreffende wijze en binnen de kortste termijn zijn opdrachten uit te oefenen.124 Eveneens 

moet de voorzitter van het Vast Comité I een magistraat zijn.125 

 

62. Een belangrijk aspect is dat het Vast Comité I een collegiaal orgaan is. Hiermee wil de 

wetgever vermijden dat de controle toevertrouwd wordt aan één persoon waardoor de kans 

bestaat dat die ene persoon teveel politieke invloed of invloed op de Veiligheid van de Staat 

zou kunnen hebben.126 

 

63. De leden en de plaatsvervangers worden alleen benoemd door de Kamer van 

Volksvertegenwoordigers.127 De leden en de plaatsvervangers van het Vast Comité I kunnen 

ook worden afgezet door de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Dit is het geval wanneer 

zij een functie of activiteit uitoefenen of een bepaald mandaat bekleden dat betrekking heeft 

op een bij verkiezing openbaar mandaat.128  Tevens wegens ernstige redenen kunnen ze 

worden afgezet. 

 

64. Op het ogenblik van hun benoeming moeten de leden en hun plaatsvervangers de 

volgende voorwaarden vervullen: 

- Belg zijn. 

- Het genot hebben van de burgerlijke en politieke rechten. 

- De volle leeftijd van 35 jaar hebben bereikt.  

- Hun woonplaats in België hebben. 

                                                
123 Wet van 20 juli 2000 tot wijzigingen van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op de politie- 
en inlichtingendiensten, BS 1 augustus 2000 
124 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op de politie- en 
inlichtingendiensten, Parl. St. Senaat  1999-2003, nr. 2-439/1, 1-2. 
125 Toegevoegd door de Wet  van 1 april 1999 houdende wijziging van de wet van 1 juli 1991 tot regeling van 
het toezicht op de politie- en inlichtingendiensten, BS 3 april 1999. 
126 J.C. DELEPIERE, ” Le Comité permanent de contrôle des services de renseignement”,  in M. COOLS, 
K.DASSEN, R. LIBERT, P. PONSAERS, (eds.), De Staatsveiligheid : essays over 175 jaar Veiligheid van de 
Staat, Brussel, Politeia, 2005, 225-226. 
127 Relatie met de wetgevende macht. 
128 Zij mogen geen openbare of particuliere betrekking of activiteit uitoefenen die de onafhankelijkheid of de 
waardigheid van het ambt in gevaar zou kunnen brengen. Zij mogen geen lid zijn van het Vast Comité van 
Toezicht op de politiediensten, van het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse of van een andere 
ondersteunende dienst. 
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- 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.129 

- Houder zijn van een veiligheidsmachtiging van het niveau ‘zeer geheim’.130 

 

65. De leden van het  Vast Comité I worden benoemd131 voor een vernieuwbare termijn 

van zes jaar die begint te lopen vanaf hun eedaflegging. Na afloop van die termijn blijven de 

leden hun functie uitoefenen tot de eedaflegging van hun opvolger.  

 

Deze termijn heeft een evolutieproces meegemaakt. In het kader van de Wet van 1 april 

1999132 werd beslist dat de vernieuwbare termijn van vijf jaar tweemaal hernieuwbaar was. 

Dit bleef echter niet. In 2010 komt een nieuwe termijn van zes jaar.133 Ook het mandaat is 

onbeperkt verlengbaar.  De wetgever gaf vanaf dit moment ook duidelijkheid omtrent het 

aanvangspunt van het zesjarige mandaat. Het mandaat begint nu te lopen vanaf de effectieve 

indiensttreding, namelijk bij de eedaflegging (en niet de benoeming). 

 

De plaatsvervangers worden benoemd voor een vernieuwbare termijn van zes jaar die begint 

te lopen vanaf de eedaflegging van het lid van wie ze de plaatsvervanging verzekeren.134 

 

3.1.2.2. Griffier 

 

66. Het Vast Comité I wordt bijgestaan door een griffier die de leiding heeft over het 

administratieve personeel. De griffier staat in voor het secretariaat van de vergaderingen van 

het comité en voor de bescherming van het geheim van documentatie en van het archief. De 

                                                
129 Toegevoegd door de Wet  van 1 april 1999 houdende wijziging van de wet van 1 juli 1991 tot regeling van 
het toezicht op de politie- en inlichtingendiensten, BS 3 april 1999. 
130 Wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, BS 7 mei 1999.; 
Toegevoegd door de Wet  van 1 april 1999 houdende wijziging van de wet van 1 juli 1991 tot regeling van het 
toezicht op de politie- en inlichtingendiensten, BS 3 april 1999. 
131 Art. 30 Toezichtwet van 18 juli 1991, na de verschillende wijzigingen. 
132 Wet  van 1 april 1999 houdende wijziging van de wet van 1 juli 1991 tot regeling van het toezicht op de 
politie- en inlichtingendiensten, BS 3 april 1999. 
133 Wet tot de wijziging van de Wet van 18 juli 1991 tot regeling van toezicht op politie- en inlichtingendiensten 
en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse, BS 17 juni 2010.; Na de verschillende wijzigingen. 
134 I. VOGELAERE, Betere organisatie voor Comité P en I, Legalworld 17 juni 2010, zie 
http://www.legalworld.be/legalworld/m_content.aspx?mid=_FL_28548&LangType=2067. 
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voltallige administratieve staf, inclusief de griffier, moet net zoals de leden van het Vast 

Comité houder zijn van een veiligheidsmachtiging van het niveau zeer geheim.135 

 

3.1.3. De opdrachten van het Vast Comité I 

 

67. Het toezicht van het Vast Comité I heeft in bijzonder betrekking op de bescherming 

van de rechten die de Grondwet en de wet aan personen waarborgen en de coördinatie en de 

doelmatigheid van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.136 Het doel van het door de wet 

georganiseerde toezicht ligt er in de fouten en de onvolkomenheden van het systeem, die het 

falen kunnen verklaren, op te sporen en besluiten naar voor te brengen in het bijzonder om de 

rechten van het individu in zijn betrekking met de politie en inlichtingendiensten te vrijwaren 

en de doelmatigheid en de coördinatie van de werking van deze dienst te bevorderen.137 

 

68. Evenwel zijn er grenzen aan het toezicht van het Vast Comité I.138 Het toezicht heeft 

geen betrekking op de gerechtelijke overheden en evenmin op de handelingen die zij bij de 

uitoefening van de strafvordering stellen. Het toezicht heeft evenmin betrekking op de 

overheden van de bestuurlijke politie. De inspecties en het toezicht die door of krachtens 

andere wetten worden geregeld, worden er niet door vervangen.139 

 

69. In de Toezichtwet zijn er verschillende bevoegdheden opgenomen voor het Vast 

Comité I. Deze lijst is zeker en vast niet exhaustief. Nog andere bevoegdheden kunnen 

worden teruggevonden in de BIM-wet van 4 februari 2010.140 Deze bevoegdheden worden 

dan ook daar besproken.141 

                                                
135 J.C. DELEPIERE, Le Comité permanent de contrôle des services de renseignement, in De Staatsveiligheid : 
essays over 175 jaar Veiligheid van de Staat, M. COOLS, K. DASSEN, R. LIBERT, P. PONSAERS, (eds), 
Brussel, Politeia, 2005, 226.; D. STANS, o.c., 2013-2014, 83. 
136 Art. 1 Toezichtwet van 18  juli 1991, na de verschillende wijzigingen. 
137 Evaluatie van de werking van de Vaste Comités van Toezicht op de politie- en inlichtingendiensten, Parl. St. 
Senaat  1995-1996, nr. 49S0258001, 13 ; Wetsontwerp tot regeling van het toezicht op politie- en 
inlichtingendiensten, Parl. St. Kamer 1990-91, nr. 47K1305001, 10. 
138 Art. 2 Toezichtwet van 18 juli 1991, na de verschillende wijzigingen. 
139 Evaluatie van de werking van de Vaste Comités van Toezicht op de politie- en inlichtingendiensten, Parl. St. 
Kamer  1995-1996, nr. 49K0437001, 13-14. 
140 Wet van 4 februari 2010 betreffende de methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten, BS 10 maart 2010.  
141 Zie de BIM-commissie. 
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3.1.3.1. Uit eigen beweging en/of op verzoek van de Kamer van Volksvertegenwoordiging 

en/of op verzoek van de bevoegde minister142, een onderzoek instellen 

 

70. Het Vast Comité I treedt op uit eigen beweging ofwel op verzoek van de Kamer van 

Volksvertegenwoordigers 143  ofwel op verzoek van de bevoegde minister. Wanneer het 

Comité uit eigen beweging optreedt, brengt het de Kamer van Volksvertegenwoordigers 

daarvan dadelijk op de hoogte144. 

 

71. Binnen in het kader van de vermelde doelstelling 145  stelt het Vast Comité I 

onderzoeken in naar de activiteiten en de werkwijze van de VSSE. Dit is gericht naar hun 

interne reglementen en richtlijnen, alsmede naar alle documenten die de handelswijze van de 

leden van die dienst regelen146. De VSSE zendt uit eigen beweging aan het Vast Comité I de 

interne reglementen en richtlijnen door, alsook alle documenten die de handelswijze van de 

leden van die diensten regelen. Het Vast Comité I is ertoe gerechtigd alle teksten die zij 

noodzakelijk acht voor het vervullen van hun opdracht, te laten overleggen. Het Vast Comité 

I, kan eveneens op basis van een met redenen omklede aanvraag van zijn voorzitter, de 

bestuurlijke overheden de mededeling vragen van de reglementen, richtlijnen en documenten 

die van die overheden uitgaan en die het Comité onontbeerlijk acht om zijn opdracht te 

kunnen volbrengen. Het komt de betrokken bestuurlijke overheid toe te oordelen of het 

relevant is om aan het Vast Comité I de gevraagde reglementen, richtlijnen en documenten 

mee te delen.147 

 

 

 

 

 

 

                                                
142 Relatie met de uitvoerende macht.; De Minister van Binnenlandse zaken kan ook een onderzoek initiëren ; 
Ingevoegd door de Wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, 
BS 18 december 1998. 
143 Relatie met de wetgevende macht. 
144 Art. 32 Toezichtwet van 18 juli 1991, na de verschillende wijzigingen.; Relatie met de wetgevende macht.; 
Toegevoegd door de Wet  van 1 april 1999 houdende wijziging van de wet van 1 juli 1991 tot regeling van het 
toezicht op de politie- en inlichtingendiensten, BS 3 april 1999. 
145 Art. 1 Toezichtwet van 18 juli 1991, na de verschillende wijzigingen. 
146 Art. 33, lid 1 Toezichtwet van 18 juli 1991, na de verschillende wijzigingen. 
147 Art. 33, lid 2 Toezichtwet van 18 juli 1991, na de verschillende wijzigingen. 
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3.1.3.2. Via een klacht en/of aangiften een onderzoek instellen 

 

72. Binnen het kader van de voormelde doelstellingen148 behandelt het Vast Comité I de 

klachten en aangiften die het ontvangt betreffende de werking, het optreden, het handelen of 

het nalaten te handelen van de VSSE. Onder voorbehoud dat een lid van de Dienst Enquêtes I 

kennis heeft van een misdaad of van een wanbedrijf149, kan het Vast Comité I, gezamenlijk 

met het vast Comité P, besluiten geen gevolg te geven aan een klacht of een aangifte die 

kennelijk ongegrond is150. Onder voorbehoud dat een lid van de Dienst Enquêtes I kennis 

heeft van een misdaad of van een wanbedrijf151, kan het Vast Comité I, gezamenlijk met het 

vast Comité P, besluiten geen gevolg te geven aan een klacht of een aangifte die kennelijk 

niet gegrond is.152 Het kan die bevoegdheid overdragen aan het hoofd van de Dienst Enquêtes 

voor de inlichtingendiensten.153  

 

73. Het besluit van het Vast Comité I om geen gevolg te geven aan klacht of een aangifte 

en om het onderzoek af te sluiten, wordt gemotiveerd en schriftelijk ter kennis gebracht aan 

de partij die de klacht heeft ingediend of de aangifte heeft gedaan.154 In geval van afsluiten 

van het onderzoek wordt in de kennisgeving het resultaat van het onderzoek in de algemene 

bewoording meegedeeld.155 Het Vast Comité I brengt de besluiten van het onderzoek naar 

gelang het geval, ter kennis aan de leidinggevende ambtenaar van de VSSE. 

 

3.1.3.3. Het uitbrengen van een advies 

 

74. Het Vast Comité I mag enkel op verzoek van de Kamer van Volksvertegenwoordigers 

of van de bevoegde ministers advies uitbrengen over een ontwerp van wet, van koninklijk 

besluit, van circulaire of over enig ander document waarin de beleidslijnen van de bevoegde 

ministers worden geformuleerd.156 

                                                
148 Art. 1 Toezichtwet van 18 juli 1991, na de verschillende wijzigingen. 
149 Hier wordt een proces-verbaal opgemaakt dat onverwijld wordt toegezonden aan de procureur des Konings, 
de krijgsauditeur of aan de onderzoeksrechter, naargelang het geval. ; Art. 46 Toezichtwet van 18 juli 1991, na 
de verschillende wijzigingen. 
150 Art. 34, lid 2 Toezichtwet van 18 juli 1991, na de verschillende wijzigingen. 
151 Hier wordt een proces-verbaal opgemaakt dat onverwijld wordt toegezonden aan de procureur des Konings, 
de krijgsauditeur of aan de onderzoeksrechter, naargelang het geval. ; Art. 46 Toezichtwet van 18 juli 1991. 
152 Relatie met de burger. 
153 Art. 34, lid 3 Toezichtwet van 18 juli 1991, na de verschillende wijzigingen. 
154 Art. 34, lid 4 Toezichtwet van 18 juli 1991, na de verschillende wijzigingen. 
155 Art. 34, lid 5 Toezichtwet van 18 juli 1991, na de verschillende wijzigingen. 
156 Art. 33, lid 7 Toezichtwet van 18 juli 1991, na de verschillende wijzigingen. 
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3.1.3.4. Het opmaken van verslagen 

 

75. Het Vast Comité I doet verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers en aan de 

Senaat in de volgende gevallen157: 

 

- Het onderzoeksverslag: jaarlijks158, door een algemeen activiteiten verslag dat, indien 

nodig, algemene conclusies en voorstellen kan bevatten en dat de periode betreft 

gaande van 1 januari tot 31 december van het voorgaande jaar. Dit verslag wordt 

uiterlijk op 1 juni overgezonden aan de Voorzitters van de Kamer van 

Volksvertegenwoordiger en van de Senaat alsmede aan de bevoegde ministers. In dit 

verslag besteedt het Vast Comité I specifieke aandacht aan de specifieke en 

uitzonderlijke methoden159 voor het verzamelen van gegevens. 

 

- Het algemeen activiteitenverslag: het Vast Comité I zendt aan de bevoegde minister160 

of de bevoegde overheid, alsmede aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers een 

verslag over betreffende elke opdracht161. Dit verslag is vertrouwelijk tot bij de 

mededeling aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers162. In dit verslag staan de 

conclusies over de teksten, de activiteiten of de werkwijzen die de voormelde 

doelstelling163 in bet gedrang zouden kunnen brengen.164 De bevoegde minister165 of 

de bevoegde overheid kan, over de onderzoeksverslagen, een gedachtewisseling 

beleggen met het Vast Comité I. Dit Vast Comité I kan zelf voorstellen dat een 

dergelijke gedachtewisseling wordt belegd.166 Binnen een redelijke termijn licht de 

bevoegde minister167 of de bevoegde overheid het Vast Comité I in over het gevolg dat 

hij geeft aan zijn besluiten.168 

 

                                                
157 Art. 35, §1 Toezichtwet van 18 juli 1991, na de verschillende wijzigingen.; Relatie met de wetgevende 
macht.; D. STANS, o.c., 2013-2014, 113. 
158 Relatie met de burger. 
159 Zie infra. 
160 Relatie met de uitvoerende macht. 
161 Art. 33, lid 3 Toezichtwet van 18 juli 1991, na de verschillende wijzigingen.; Relatie met de wetgevende 
macht. 
162 Relatie met de wetgevende macht. 
163 Art. 1 Toezichtwet van 18 juli 1991, na de verschillende wijzigingen. 
164 Art. 33, lid 4 Toezichtwet van 18 juli 1991, na de verschillende wijzigingen. 
165 Relatie met de uitvoerende macht. 
166 Art. 33, lid 5 Toezichtwet van 18 juli 1991, na de verschillende wijzigingen. 
167 Relatie met de uitvoerende macht. 
168 Art. 33, lid 6 Toezichtwet van 18 juli 1991, na de verschillende wijzigingen. 
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- Het verslag van “ingebrekestelling”: wanneer het vaststelt, dat bij het verstrijken van 

een termijn169 die het redelijk acht, geen gevolg werd gegeven aan zijn besluiten of dat 

de genomen maatregelen niet passend of ontoereikend zijn. 

 

76. Het Vast Comité I brengt ook om de zes maanden een verslag uit aan de Kamer van 

Volksvertegenwoordigers over de toepassing van de specifieke methoden en de uitzonderlijke 

methoden voor het verzamelen van gegevens170. Een afschrift van dit halfjaarlijks verslag 

wordt eveneens bezorgd aan de minister van Justitie en van Landsverdediging, die de 

mogelijkheid hebben de aandacht van het Vast Comité I te vestigen op hun opmerkingen. Het 

verslag bevat het aantal gegeven machtigingen, de duur van de uitzonderlijke methoden voor 

het verzamelen van gegevens, het aantal betrokken personen en, in voorkomend geval, de 

behaalde resultaten. Het verslag vermeldt ook de activiteiten van het Vast Comité I. De 

elementen die voorkomen in het verslag mogen de goede werking van de inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten niet aantasten of de samenwerking tussen de Belgische en buitenlandse 

inlichtingen en veiligheidsdiensten niet in gevaar brengen.171 

 

77. Het Comité beslist, na daarover bij de bevoegde ministers 172  (of de bevoegde 

overheid) advies te hebben ingewonnen, binnen een termijn van één maand na de vraag om 

advies, of zijn verslagen en besluiten, geheel of gedeeltelijk openbaar worden gemaakt, 

volgens de regels die het bepaalt.173  

 

3.1.3.5. Overzenden van onderzoeksdossier 

 

78. Teneinde haar besluiten van algemene aard voor te bereiden, kan de Kamer van 

Volksvertegenwoordigers zich door het Vast Comité I elk onderzoeksdossier laten 

overzenden volgens de regels en onder de voorwaarden die zij bepaalt en die er onder meer op 

gericht zijn de vertrouwelijke aard van de dossiers veilig te stellen en het privéleven van 

personen te beschermen. Indien het onderzoek het gevolg is van een verzoek van een 

bevoegde minister, is zijn instemming vereist voor de overzending van het onderzoeksdossier, 

                                                
169 Die termijn mag niet minder dan zestig dagen bedragen. 
170 Art. 18/2 Wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, BS 18 
december 1998. 
171 Art. 35, §2 Toezichtwet van 18 juli 1991, na de verschillende wijzigingen. 
172 Relatie met de uitvoerende macht. 
173 Art. 37 Toezichtwet van 18 juli 1991, na de verschillende wijzigingen. 
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behalve indien bij het verstreken van de termijn die het redelijk acht174, geen gevolg werd 

gegeven.175 

 

3.1.3.6. Het ontvangen van vonnissen en arresten176 

 

79. De procureur generaal en de auditeur generaal sturen aan de voorzitter van het Vast 

Comité I ambtshalve een kopie van de vonnissen en arresten betreffende misdaden of 

wanbedrijven begaan door de leden van de Staatsveiligheid177. De procureur des Konings, de 

arbeidsauditeur, de Federale Procureur of de Procureur generaal bij het Hof van beroep, al 

naar het geval, brengt de voorzitter van het Vast Comité I op de hoogte telkens als tegen een 

lid van de VSSE een opsporingsonderzoek of een gerechtelijk onderzoek wegens misdaad of 

wanbedrijf wordt ingesteld. Op verzoek van de voorzitter van het Vast Comité I, kan de 

procureur-generaal of de auditeur-generaal een kopie meedelen van stukken of documenten of 

van de inlichtingen betreffende de strafrechtelijke procedures ten laste van de leden van de 

inlichtingendiensten voor misdaden of wanbedrijven begaan tijdens de uitoefening van hun 

ambt. Indien evenwel het stuk, het document of de inlichtingen een lopend gerechtelijk 

onderzoek betreft kan het of zij slechts worden meegedeeld met het akkoord van de 

onderzoeksrechter.178 De kopieën worden kosteloos afgegeven.  

 

3.1.3.7. Het opmaken van het Huishoudelijk Reglement179 

 

80. Het Vast Comité I stelt zijn huishoudelijk reglement vast en kan er zijn interne 

organisatie bepalen. Dit houdt onder meer de nadere regels inzake de structuur en 

bevoegdheden van zijn verschillende componenten, de praktische omstandigheden waarin de 

bevoegdheden kunnen worden uitgeoefend en het algemeen beheer van de werkingsmiddelen 

in. 180  Deze huishoudelijke reglementen worden goedgekeurd door de Kamer van 

Volksvertegenwoordigers. 181  Evenwel kan de Kamer van Volksvertegenwoordigers de 

                                                
174 Art. 35, §1, 3° Toezichtwet van 18 juli 1991, na de verschillende wijzigingen. 
175 Art. 36 Toezichtwet van 18 juli 1991, na de verschillende wijzigingen. 
176 Art. 38 Toezichtwet van 18 juli 1991, na de verschillende wijzigingen. 
177 Relatie met de rechterlijke macht. 
178 Relatie met de rechterlijke macht. 
179 Art. 60 Toezichtwet van 18 juli 1991, na de verschillende wijzigingen. 
180 W. VAN LAETHEM, o.c., 2013, 54. 
181 Relatie met de wetgevende macht. 
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Huishoudelijke Reglementen wijzigen182, na het advies te hebben ingewonnen van het 

betrokken Vast Comité I. Het advies wordt geacht gunstig te zijn, indien het niet is 

uitgebracht binnen 60 dagen na het verzoek. 

 

3.1.3.8 Onderzoeksprocedure183  

 

81. Onverminderd de wettelijke bepaling betreffende de onschendbaarheid en de voorrang 

van rechtsmacht, kan het Vast Comité I elke persoon van wie zij het verhoor noodzakelijk 

acht, uitnodigen om hem te horen. Dit kan gebeuren aan de hand van een dagvaarding via de 

gerechtsdeurwaarder. 

 

82. Verklaringen kunnen worden afgelegd over feiten die worden gedekt door het 

beroepsgeheim door leden of gewezen leden184 van de Veiligheid van de Staat. Ze zijn 

verplicht geheimen waarvan zij kennis dragen bekend te maken aan het Vast Comité I. Indien 

evenwel deze geheimen betrekking hebben op een lopend opsporings- of gerechtelijk 

onderzoek wordt een overleg gepleegd met de bevoegde magistraat. Eveneens moet men 

rekening houden met het fysieke gevaar dat iemand kan lopen na het bekend maken van de 

geheimen. 

 

3.1.4. Begeleiding van het Vast Comité I door een commissie185 

 

83. Vandaag de dag door de Zesde Staatshervorming 186  stelt de Kamer van 

Volksvertegenwoordigers een  commissie in, belast met de begeleiding van het Vast Comité I. 

De Kamer van Volksvertegenwoordigers bepaalt de regels inzake de samenstelling en de 

werkwijze van de commissie in haar reglement. 

 

                                                
182 Toegevoegd door de Wet  van 1 april 1999 houdende wijziging van de wet van 1 juli 1991 tot regeling van 
het toezicht op de politie- en inlichtingendiensten, BS 3 april 1999. 
183 Art. 48 Toezichtwet van 18 juli 1991, na de verschillende wijzigingen. 
184 Oorspronkelijk konden alleen leden worden gehoord. Door een wijziging van de wet kunnen gewezen leden 
nu ook worden gehoord : Wet tot wijziging van de Wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op de 
politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse, BS 29 maart 2011. 
185 Art. 66bis Toezichtwet van 18 juli 1991, na de verschillende wijzigingen.; Relatie met de wetgevende macht. 
186 Zie supra. 
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84. Het is de commissie die de uiteindelijke controle uitoefent op de werking van het Vast 

Comité I187 en toeziet op de inachtneming van de bepalingen van de Toezichtwet van 18 juli 

1991. De commissie vergadert minstens éénmaal per kwartaal met de voorzitter of de leden 

van elk vast Comité. Bovendien kan ze vergaderen, ofwel op verzoek van de meerderheid van 

de leden van de commissie, ofwel op verzoek van de voorzitter van het Comité, ofwel op 

verzoek van de meerderheid van de leden van het Comité I. Bij het uitvoeren van hun 

opdracht moeten de leden van de commissie de noodzakelijke maatregelen nemen om de 

vertrouwelijke aard te waarborgen van de feiten, handelingen of inlichtingen waar zij wegens 

hun functie kennis van krijgen en zijn verplicht het vertrouwelijke karakter ervan te bewaren. 

Een inbreuk hierop wordt bestraft met een sanctie bepaald in het reglement van de Kamer van 

Volksvertegenwoordigers. 

 

3.2. De verhouding van de Toezichtwet met andere wetten 

 

3.2.1. De Toezichtwet en de wet op het parlementair onderzoek 

 

85. Er is een belangrijk onderscheid tussen het Comité I en de parlementaire 

onderzoekscommissies. Om een efficiënte controle mogelijk te maken opteerde de wetgever 

voor een permanent orgaan waarvan alle leden ook vrijgesteld worden voor deze ene taak. 

Concreet betekent dit ook dat deze vorm van democratische controle doorloopt tijdens het 

parlementaire reces maar ook in geval van ontbinding van de Kamers en tijdens (de soms 

lange) periodes van regeringsvormen waarin politici misschien andere bekommernissen 

hebben. Dit is zeker een punt dat in de Belgische context niet inhoudsloos is gebleken.188  

 

86. Vanaf 1996 189  kan het Comité I worden ingeschakeld door een parlementaire 

commissie in haar onderzoeken.190 

                                                
187 Toegevoegd door de Wet  van 1 april 1999 houdende wijziging van de wet van 1 juli 1991 tot regeling van 
het toezicht op de politie- en inlichtingendiensten, BS 3 april 1999. 
188 W. VAN LAETHEM, “De wetsgeschiedenis van 1991-2013”, in W. VAN LAETHEM en J. 
VANDERBORHT (eds.), Inzicht in toezicht : Twintig jaar democratische controle op de 
inlichtingendiensten/Regards sur le contrôle : Vingt ans de contrôle démocratique sur les services de 
renseignement, Antwerpen-Cambridge, Intersentia, 2013, 45-79 
189 Wet tot wijziging van de wet van 3 mei 1880 op het parlementair onderzoek en van artikel 458 van het 
Strafwetboek, BS 16 juli 1996. 
190 Artikel 5, §3 Wet tot wijziging van de wet van 3 mei 1880 op het parlementair onderzoek en van artikel 458 
van het Strafwetboek, BS 16 juli 1996. 
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3.2.2. De Toezichtwet en de wet betreffende de classificatie en 

veiligheidsmachtigingen 

 
87. Door de wet betreffende de classificatie en veiligheidsmachtiging 191  wordt de 

Toezichtwet niet expliciet gewijzigd.192 Het gaat hier over een omvattende regeling getroffen 

met betrekking tot de classificatie van informatie en de wijze waarop veiligheidsonderzoeken 

moeten gevoerd worden. 

 

88. Een groot probleem stelt zich hier met de begeleidingscommissie die geclassificeerde 

dossiers niet kan inkijken doordat het stuit op de veiligheidsmachtiging.193 

 

89. Het  Vast Comité I kan optreden als administratief rechtscollege wanneer een 

veiligheidsmachtiging wordt geweigerd of ingetrokken.194 Het  Vast Comité I treedt hier op 

als een beroepsorgaan. 

 

4. Enkele pijnpunten in de werking van het Comité I 

 

4.1. De relatie tussen de Begeleidingscommissie en het Vast Comité I 

 

4.1.1. Inleiding 

 

90. Zoals reeds vermeld wordt in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, sinds de Zesde 

Staatshervorming, een commissie ingesteld die belast is met de begeleiding van het Vast 

Comté I. De Kamer van Volksvertegenwoordigers beslist hier autonoom over de regels inzake 

de samenstelling en de werkwijze van de commissie in haar reglement. 195  Het is de 

begeleidingscommissie die de uiteindelijke controle heeft op de werking van het Vast Comité 

                                                
191 Wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, BS 7 mei 1999. 
192 W. VAN LAETHEM, o.c., 2013, 54. 
193 Zie : Enkele pijnpunten in de werking van het Vast Comité I. 
194 Wet van 11 december 1998 tot oprichting van een beroepsorgaan inzake veiligheidsmachtiging, 
veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen, BS 7 mei 1999. 
195 Art. 66bis Toezichtwet van 18 juli 1991, na de verschillende wijzigingen.; D. STANS, o.c., 2013-2014, 185. 
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I en toeziet op de inachtneming van de bepaling in de Toezichtwet van 18 juli 1991, met als 

doel een democratische waarborging te verzekeren. 

 

91. De leden van het Vast Comité I beschikken, om hun wettelijke opdrachten te kunnen 

uitvoeren, over een veiligheidsmachtiging zoals bedoeld in de wet van 11 december 1998 

betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en 

veiligheidsadviezen.196 Daardoor kan het Vast Comité I kennis nemen van geclassificeerde 

informatie.197 

 

92. Problematisch is dat volgens de Classificatiewet alleen inzage van geclassificeerde 

informatie kan gebeuren met een veiligheidsmachtiging en een need to know. Om een goed 

toezicht uit te oefenen op het Vast Comité I moet de begeleidingscommissie van het Vast 

Comité I onderzoeksdossiers kunnen opvragen. Echter bestaan de dossiers uit geclassificeerde 

stukken en de leden van de begeleidingscommissie, die belast zijn met het toezicht op het 

Vast Comité I, beschikken niet over een vereiste veiligheidsmachtiging. Dit vormt ook een 

probleem bij de verslaggeving door het Vast Comité I aan de begeleidingscommissie. Door 

het gebrek van een veiligheidsmachtiging kon de begeleidingscommissie geen kennis nemen 

van soms essentiële elementen van een toezichtsonderzoek. Het gevolg is dat het door de 

wetgever gewilde parlementaire toezicht op de inlichtingendiensten onvolledig is en de 

begeleidingscommissie geen globaal beeld krijgt van de feiten die onderzocht worden.198  

 

 

 

                                                
196 Wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, BS 7 mei 1999. 
197 Voorstel tot wijziging van artikel 86bis van het reglement van de Senaat, Parl. St. Senaat 2007-2010, nr. 4-
1696/1, 1. 
198 Voorstel tot wijziging van artikel 86bis van het reglement van de Senaat, Parl. St. Senaat 2007-2010, nr. 4-
1696/1,  1.; W. VAN LAETHEM, o.c., 2013, 59.; T. VAN PARYS, o.c., 2013, 33. 
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4.1.2. Het ontstaan van de begeleidingscommissie199 

 
4.1.2.1. Inleiding 

 

93. De relatie tussen het Parlement en het Vast Comité I kan grosso modo in drie (vier)200 

periodes worden ingedeeld. 

 

De eerste wordt gekenmerkt door het feit dat er nog geen parlementaire 

begeleidingscommissie bestond. Er bestond wel een gemengde werkgroep van Kamer en 

Senaat die zich moest buigen over de huishoudelijke reglementen van het Vast Comité I. 

 

De tweede periode komt tot stand doordat er geen parlementair aanspreekpunt was voor het 

opstartend Vast Comité I. Vervolgens ontstond in de Kamer en Senaat een ‘bijzondere 

commissie belast met de parlementaire begeleiding van het Vast Comité I’. 

 

De laatste periode ontstaat door de wet van 1 april 1999201 waarbij de Senaat verantwoordelijk 

is voor het opvolgen van het Vast comité I. 

 

Evenwel is er door de recente Zesde Staatshervorming een verschuiving gekomen van de 

bevoegdheid over het Vast Comité I van de Senaat naar de Kamer van 

Volksvertegenwoordigers. Dit kan worden beschouwd als een vierde periode.202 

 

 

 

                                                
199 H. VANHEVELE, “Parlementaire toezicht na de toezichtwet”, in W. VAN LAETHEM en J. 
VANDERBORHT (eds.), Inzicht in toezicht : Twintig jaar democratische controle op de 
inlichtingendiensten/Regards sur le contrôle : Vingt ans de contrôle démocratique sur les services de 
renseignement, Antwerpen-Cambridge, Intersentia, 2013, 331-351.; Wet  van 1 april 1999 houdende wijziging 
van de wet van 1 juli 1991 tot regeling van het toezicht op de politie- en inlichtingendiensten, BS 3 april 1999.; 
W. VAN LAETHEM, “Nieuwe Kamercommissie ziet toe op geheime diensten”, Juristenkrant 2014, afl. 290, 8.; 
W. LAETHEM, “De andere tentakels van de octopus: zeven vormen van externe controle”, in in W. VAN 
LAETHEM en J. VANDERBORHT (eds.), Inzicht in toezicht : Twintig jaar democratische controle op de 
inlichtingendiensten/Regards sur le contrôle : Vingt ans de contrôle démocratique sur les services de 
renseignement, Antwerpen-Cambridge, Intersentia, 2013, 151-153. 
200 Eigen toevoeging. 
201 Wet  van 1 april 1999 houdende wijziging van de wet van 1 juli 1991 tot regeling van het toezicht op de 
politie- en inlichtingendiensten, BS 3 april 1999.; Zie supra. 
202 Zie supra.; Eigen toevoeging. 
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4.1.2.2. De eerste periode 

 

94. In de aanloopfase (1991-1994) was er nog geen sprake van een begeleidingscommissie 

zoals we die thans kennen. Wel bestond er een ‘ Gemengde werkgroep belast met het 

voorbereidend onderzoek van de uitvoering van de organieke wet van 18 juli 1991 tot 

regeling van het toezicht op de inlichtingendiensten’. Deze werkgroep werd op 12 februari 

1992 opgericht door de Conferentie van voorzitters van de Kamer en de Commissie voor de 

Parlementaire Werkzaamheden van de Senaat. De samenwerking tussen de Kamer en Senaat 

verliep in een geest van ‘unionisme’.  Dit illustreert het belang dat het parlement hechtte aan 

de goede werking van de Comités. Deze werkgroep bestond uit zestien leden, acht 

Kamerleden en acht Senatoren. De groep werd belast met de uitvoering van de toepassing van 

de Toezichtwet van 18 juli 1991. Meer specifiek moesten ze zich buigen over de benoeming 

van de leden en griffiers van beide Comités, het statuut van de leden en griffiers en de door de 

Comités ter goedkeuring voorgelegde Huishoudelijke Reglementen. Deze huishoudelijke 

reglementen werden op 28 april 1994 goedgekeurd door de Kamer en op 6 mei 1994 door de 

Senaat. Hiermee kwam een einde aan het mandaat van de gemengde werkgroep en waren de 

Comités klaar om definitief van start te gaan. 

 

4.1.2.3. De tweede periode 

 

95. Doordat de rol van de gemengde werkgroep was uitgespeeld ontstonden er problemen 

dat het Vast Comité I en P geen vaste gesprekspartners hadden op het niveau van het 

parlement. Er was immers niemand meer die kennis kon nemen van de toezichtsverlagen van 

de comités.203  In een niet gepubliceerd verslag (3 juli 1992) van de rapporteurs van de 

gemengde werkgroep, werd er reeds aangedrongen op de oprichting van een bijzondere 

commissie die beide comités moest opvolgen. Eind 1993 was men er zich van bewust dat men 

in beide assemblees de Comités een aanspreekpunt moesten hebben op het niveau van het 

federaal parlement en er werden over de oprichting van een bijzondere commissie, nota’s met 

concrete voorstellen voorgelegd aan het Bureau van de Senaat en aan de Conferentie van 

voorzitters in de Kamer.  

 

                                                
203 Wetsontwerp tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten, Parl. St. Kamer 1990-1991, nr. 
47K1305008, 82. 
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96. Uiteindelijk werd besloten om zowel in Kamer als Senaat een bijzondere commissie 

op te richten ‘belast met de begeleiding van de Vast Comités van toezicht op de politie en 

inlichtingendiensten’. Dit gebeurde respectievelijk op 26 mei 1994 en 16 juni 1994. Beide 

commissies worden sinds hun oprichting op administratief vlak ondersteund door  twee 

commissiesecretarissen, die evenwel ook werken voor andere commissies. Alhoewel elke 

commissie afzonderlijk voorstellen zou doen voor de benoeming of afzetting van de leden die 

volgens een wettelijke voorziene beurtrol aan haar toekomen, werd, ‘niet’ voorzien in een 

verdeling van bevoegdheden tussen de parlementaire assemblees. Daarom werd beslist dat 

beide Begeleidingscommissies weliswaar soms apart vergaderden maar dan hoofdzakelijk om 

het Bureau van de commissie aan te duiden of om de werkzaamheden te regelen.  

 

97. Evenwel werd, zoals reeds vermeld, het jaar 1994 beschouwd als een donkere periode 

voor het Vast Comité P en I. Verschillende problemen deden zich voor. In opeenvolgende 

vergadering wordt het duidelijk dat er ernstige wrijvingen bestaan binnen beide Comités. De 

oplossing resulteerde uiteindelijk in de wet van 1999.204 

 

4.1.2.4. De derde periode 

 

98. Door de Wijzigingswet in 1999 is er een verankering van de Begeleidingscommissie 

in de Toezichtwet van 18 juli 1991 gekomen.205 Dit noopte zowel de Senaat als de Kamer de 

werking van de Begeleidingscommissie in hun Reglement te verankeren. 

 

99. Vanaf dat ogenblik is de relatie tussen het Vast Comité I en de parlementaire 

Begeleidingscommissie een normale functionele relatie geworden en heeft het Comité I het 

aanvankelijk verloren vertrouwen geleidelijk terug opgebouwd. Hierdoor heeft er zich een 

traditie opgebouwd van regelmatige vergaderingen over de toezichtsonderzoeken.  

 

100. De verhouding en taakverdeling tussen het Comité I en de parlementaire 

Begeleidingscommissie wordt ook duidelijker.  

 

                                                
204 Wet  van 1 april 1999 houdende wijziging van de wet van 1 juli 1991 tot regeling van het toezicht op de 
politie- en inlichtingendiensten, BS 3 april 1999. 
205 Art. 66bis Toezichtwet van 18 juli 1991, na de verschillende wijzigingen. 
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101. Om zijn opdrachten naar behoren te kunnen uitvoeren is het van essentieel belang dat 

de Begeleidingscommissie vertrouwd is met de materie. Niet alleen met de wettelijke 

opdracht van de inlichtingendiensten maar ook van hun reële werking en de uitdagingen 

waaraan zij het hoofd moeten bieden. Naast de opvolging van de toezichtsonderzoeken, heeft 

de begeleidingscommissie zich dan ook regelmatig laten briefen over de opdrachten, werking 

en structuur van zowel de militaire als de burgerlijke inlichtingendienst.  

 

4.1.2.5. De vierde periode 

 

102. Voor de overheveling van de begeleidingscommissie van de Senaat naar de Kamer van 

Volksvertegenwoordigers wordt verwezen naar het deel van de Zesde Staatshervorming.206  

 

4.1.3. De bespreking van de wet betreffende de classificatie en de 

veiligheidsmachtigingen 

 
4.1.3.1. Inleiding 

 

103. De wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de 

veiligheidsmachtiging207 gaat over een omvattende regeling met betrekking tot de classificatie 

van informatie en de wijze waarop veiligheidsonderzoeken moeten gevoerd worden. Immers 

wou de wetgever door het invoeren van deze wet een wettelijke basis verstrekken aan de 

onderzoeken die worden ingesteld voor het afgeven van een veiligheidsmachtiging. 

Dergelijke onderzoeken hebben tot doel, wanneer zij betrekking hebben op natuurlijke 

personen, om over die personen en eventueel over hun onmiddellijke omgeving een aantal 

gegevens te verzamelen, waarvan de aard en de graad van gevoeligheid variëren volgens het 

niveau van de vereiste machtiging. In de meeste gevallen houden de opsporingen waartoe die 

onderzoeken aanleiding geven, een flagrante inmenging in de persoonlijke levenssfeer van de 

betrokken personen.208  

 

                                                
206 Zie Zesde Staatshervorming.; Wet van 6 januari 2014 tot wijziging van diverse wetten ten gevolge van de 
hervorming van de Senaat, BS 31 januari 2014.  
207 Wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, BS 7 mei 1999. 
208 Wetsontwerp tot oprichting van een beroepsorgaan inzake veiligheidsmachtigingen, Parl. St. Kamer 1996-
1997, 49K1194001, 2. ; P. DEJAEGERE, « Juridische waarborgen bij automatische verwerking van 
persoonsgegevens in België », T.B.P, 1988, 654. 
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4.1.3.2. De classificatie 

 

104. Classificatie is het toekennen van een beschermingsniveau door of krachtens de wet of 

door of krachtens de verdragen of overeenkomsten die België binden.209  In een classificatie 

kan informatie, documenten, gegevens, materieel, materialen of stoffen worden 

ondergebracht. Dit dient ter bescherming van het nationaal grondgebied, de vervulling van de 

opdrachten van de strijdkrachten, de inwendige veiligheid van de Staat, de uitwendige 

veiligheid van de Staat, het wetenschappelijk en economisch potentieel van het land, elk 

ander fundamenteel belang van de Staat, de Belgische onderdanen in het buitenland, de 

werking van de besluitvorming van de Staat en aan de veiligheid van bepaalde personen aan 

wie bijzondere beschermingsmaatregelen toekomen.210  

 

105. De classificatie bestaat uit drie niveaus. De niveaus zijn zeer geheim, geheim en 

vertrouwelijk. Het niveau zeer geheim wordt toegekend wanneer de niet-geëigende 

aanwending buitengewoon ernstige schade kan toebrengen aan één van de belangen zoals 

hierboven beschreven. Het niveau geheim wordt toegekend aan de niet-geëigende 

aanwending ernstige schade kan toebrengen aan de belangen zoals hierboven beschreven. Het 

niveau vertrouwelijk wordt toegekend wanneer de niet-geëigende aanwending schade kan 

toebrengen aan een van de belangen zoals hierboven beschreven.211 Niemand heeft toegang 

tot geclassificeerde informatie, documenten, gegevens en materieel tenzij hij houder is van 

een overeenstemmende veiligheidsmachtiging en voor zover de kennisname en de toegang 

noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn functie of zijn opdracht.  

 

106. Dit geldt evenwel niet voor de eigen bevoegdheden van de gerechtelijke overheden.212 

De wetgever voorziet hier dus in een uitzondering voor de gerechtelijke overheden. 

 

4.1.3.3. De veiligheidsmachtiging 

 
107. Om van deze geclassificeerde informatie kennis te mogen krijgen, moet men in het 

bezit zijn van een veiligheidsmachtiging. De veiligheidsmachtiging is het officiële attest dat is 

                                                
209 Art. 2 Wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, BS 7 mei 1999. 
210 Art. 3 Wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, BS 7 mei 1999. 
211 Art. 4 Wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, BS 7 mei 1999. 
212 Art. 8 Wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, BS 7 mei 1999. 
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verstrekt op grond van de gegevens verzameld door een inlichtingen- en veiligheidsdienst om 

toegang te krijgen tot gegevens waaraan een zekere graad van vertrouwelijkheid is 

toegekend.213   

 

108. Om de veiligheidsmachtiging te verkrijgen moet men een veiligheidsonderzoek 

doorlopen. De persoon wordt op de hoogte gebracht van het niveau en het doel van de 

machtiging, van de types van gegevens die gedurende het veiligheidsonderzoek kunnen 

worden onderzocht of geverifieerd, van de wijze waarop het onderzoek verloopt en de 

geldigheidsduur van de veiligheidsmachtiging. De instemming van de persoon is vereist voor 

het instellen van het veiligheidsonderzoek dat nodig is voor het afgeven van de machtiging. 

Die instemming geldt eveneens voor enig later veiligheidsonderzoek dat erop gericht is na te 

gaan of nog steeds wordt voldaan aan de voorwaarden die vereist zijn voor het 

aanvangsniveau van de machtiging. De persoon wordt niettemin steeds vooraf op de hoogte 

gebracht van elk veiligheidsonderzoek. Die instemming kan evenwel op ieder moment 

ingetrokken worden door de betrokken persoon die niet langer wenst het 

veiligheidsonderzoek te ondergaan of houder te zijn van een veiligheidsmachtiging.214 Hierop 

bestaat wel een uitzondering. De instemming is niet nodig van een persoon, wanneer de 

veiligheidsmachtiging vereist is voor de uitoefening van een ambt waarvoor de betrokken 

persoon, op grond van zijn statuut kan worden aangewezen zonder zijn instemming. De 

betrokkene wordt niettemin steeds vooraf op de hoogte gebracht van het 

veiligheidsonderzoek.215 Dit veiligheidsonderzoek wordt uitgeoefend door de inlichtingen- en 

veiligheidsdienst.216 

 

4.1.3.4. De rol van het Vast Comité I217 

 

109. Wanneer overeenkomstig artikel 22 van de wet van 11 december 1998 betreffende de 

classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen de 
                                                
213 Art. 13 Wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, BS 7 mei 
1999. 
214 Art. 16,§1  Wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, BS 7 mei 
1999. 
215 Art. 16, §2 Wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, BS 7 mei 
1999. 
216 Art. 18 Wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, BS 7 mei 
1999. 
217 Wet van 11 december 1998 tot oprichting van een beroepsorgaan inzake veiligheidsmachtiging, 
veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen, BS 7 mei 1999.; W. VAN LAETHEM, “Ik, onbetrouwbaar?. 
Rechtsmiddelen tegen het gebruik van intelligence in het bestuursrecht”, De orde van de dag 2008, afl. 42, 39. 
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toekenning van de vereiste veiligheidsmachtiging wordt geweigerd, wanneer de beslissing 

niet genomen of niet ter kennis gebracht is binnen de voorziene termijn, of wanneer de 

veiligheidsmachtiging wordt ingetrokken, kan de persoon voor wie die machtiging vereist is, 

binnen dertig dagen, respectievelijk na de kennisgeving van de beslissing of na het verstrijken 

van de termijn bij aangetekend schrijven beroep instellen bij het beroepsorgaan.218 

 

110. Het beroepsorgaan is samengesteld uit de voorzitter van het Vast Comité van Toezicht 

op de inlichtingendiensten, de voorzitter van het Vast Comité van Toezicht op de 

politiediensten en de voorzitter van de Commissie tot bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer.219 Nadat het beroep is ingesteld, beraadslaagt het beroepsorgaan bij meerderheid 

van stemmen, respectievelijk binnen vijftien of zestig dagen nadat het beroep inzake het 

veiligheidsattest of de veiligheidsmachtigingen bij het beroepsorgaan aanhangig is gemaakt. 

De beslissing van het beroepsorgaan wordt met reden omkleed en bij aangetekend schrijven 

ter kennis gebracht van de eiser. De beslissingen van het beroepsorgaan zijn niet vatbaar voor 

enig beroep.220 

 

111. De reden voor het instellen van het beroepsorgaan is om tegemoet te komen aan een 

beroepsprocedure tegen administratieve beslissingen tot weigeren of intrekking van een 

veiligheidsmachtiging.221 

 

112. Ook deze wet is enkele keren gewijzigd. Dit is gebeurd op 7 juli 2002, 17 januari 

2003, 3 mei 2005, 18 oktober 2006, 30 december 2009 en 30 maart 2011. Tegen de 

wijzigingswet van 3 mei 2005 is een beroep tot vernietiging gekomen bij het Grondwettelijk 

Hof.222 Het Hof sprak zich uit op 18 oktober 2006 en kwam slechts tot vernietiging van een 

aantal woorden in artikel 25, derde lid van de wet van 11 december 1998 betreffende de 

classificatie en de veiligheidsmachtiging, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen. 

 

 
                                                
218 Art. 4 Wet van 11 december 1998 tot oprichting van een beroepsorgaan inzake veiligheidsmachtiging, 
veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen, BS 7 mei 1999. 
219 Art. 3 Wet van 11 december 1998 tot oprichting van een beroepsorgaan inzake veiligheidsmachtiging, 
veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen, BS 7 mei 1999. 
220 Art. 9 Wet van 11 december 1998 tot oprichting van een beroepsorgaan inzake veiligheidsmachtiging, 
veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen, BS 7 mei 1999. 
221 Wetsontwerp tot oprichting van een beroepsorgaan inzake veiligheidsmachtigingen, Parl. St. Kamer 1996-
1997, 49K1194001, 1. 
222 GwH 18 oktober 2006, nr. 151/2006. 
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4.1.4. De recente veranderingen 

 

113. De wet van 6 januari 2014 tot wijziging van diverse wetten ten gevolge van de 

hervorming van de Senaat223 bepaalt dat de Kamer van Volksvertegenwoordigers een vaste 

commissie instelt224, belast met de begeleiding van het Vast Comité I. De Senaat is niet langer 

bevoegd voor het toezicht op de inlichtingendiensten.225 

 

114. De commissie belast met de toezicht op het Vast Comité I zal bestaan uit de 

voorzitters van de politieke fracties. Overeenkomstig artikel 21, vierde lid van het 

Reglement226 kan ze worden voorgezeten door de voorzitter van de Kamer, die in dat geval 

niet stemgerechtigd is. Alleen de voorzitters van de politieke fracties, die ten minste twaalf 

leden tellen, zullen stemgerechtigd zijn.227  

 

115. Evenwel is hier een belangrijke recente wijziging gekomen aan het Reglement. Een 

voorstel is ingediend tot wijziging van artikel 149 van het Reglement van de Kamer van 

Volksvertegenwoordigers betreffende de samenstelling van de commissie belast met de 

begeleiding van het Vast Comité I.228 Immers is er tijdens de vergadering op 1 oktober 2014 

een consensus bereikt tussen de Conferentie van voorzitters om die samenstelling te wijzigen. 

Er wordt voorgesteld om de begeleidingscommissie, met inachtneming van het principe van 

de evenredige vertegenwoordiging, zoveel leden te laten tellen als nodig is opdat elke 

politieke fractie ten minste één commissielid telt. Er worden geen plaatsvervangers229 

                                                
223 Wet van 6 januari 2014 tot wijziging van diverse wetten ten gevolge van de hervorming van de Senaat, BS 31 
januari 2014.  
224 Art. 66 bis, §1 Toezichtwet van 18 juli 1991, na de verschillende wijzigingen. 
225 Voorstel tot wijziging van de artikelen 39 en 149 van het Reglement van de Kamer van 
volksvertegenwoordigers, Parl. St. Kamer 2013-2014, nr. 53K3465001, 1-16.; K. MUYLLE, “De hervorming 
van de Senaat en de samenvallende verkiezingen, of hoe de ene hervorming de andere dreigt ongedaan te 
maken”, TBP 2013, afl. 6-7-8, 487. 
226 Reglement van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, oktober 2014. : 
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/publications/reglement&language=nl&story=reglement.x
ml&lang=nl. 
227 Oud art. 149, lid 1 Regl. Kamer, oktober 2014. ; Wijziging Reglement Kamer van Volksvertegenwoordigers, 
BS 21 mei 2014. ; Voorstel tot wijziging van de artikelen 39 en 149 van het Reglement van de Kamer van 
volksvertegenwoordigers, Parl. St. Kamer 2013-2014, nr. 53K3465001, 3. 
228 Voorstel tot wijziging van artikel 149 van het Reglement van de Kamer van volksvertegenwoordigers 
betreffende de samenstelling van de commissie belast met de begeleiding van het Vast Comité P en het Vast 
Comité I, Parl. St. Kamer 2014, nr. 54K0393001, 1-7. 
229 Art. 22 Regl. Kamer, oktober 2014.  
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benoemd.230 Dit is nu ook opgenomen in het nieuwe artikel 149, lid 1 Reglement van de 

Kamer van Volksvertegenwoordigers. De Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft dus van 

de gelegenheid gebruikt gemaakt om de samenstelling van de begeleidingscommissie te 

wijzigen. Thans bestaat de commissie uit de voorzitters van de politieke fracties. Die 

samenstelling is evenwel een vooruitgang ten aanzien van de begeleidingscommissie  in de 

Senaat, die bestond uit de Senaatvoorzitter en vier leden die door de Senaat werden benoemd 

op een lijst231, waardoor de meerderheid kon bepalen wie al dan niet in de commissie zetelde.  

 

116. Hierop zijn twee opmerkingen te maken. Vermits een fractie van in de Kamer van 

Volksvertegenwoordigers minstens vijf leden dient te tellen om erkend te worden232, zullen 

evenwel niet alle partijen die in de Kamer zetelen, automatisch vertegenwoordigd zijn in de 

begeleidingscommissie.233 Kleine partijen die geen alliantie aangaan, vallen onvermijdelijk 

uit de boot.  Ten tweede is het ook een feit dat voortaan de fractieleider van rechtswege deel 

uitmaken van de commissie. Dit is een terecht punt van kritiek, want zij beschikken niet 

noodzakelijk over de vereiste expertise. De keuze van de fractieleiders lijkt geïnspireerd op 

het Nederlandse model. Daar zetelen de voorzitters van alle fracties die tenminste twee leden 

tellen, in de zogenaamde Commissie-Stiekem waar ze regelmatig gebrieft worden over 

geheime, operationele gegevens. En nu in Nederland lijkt dat systeem alvast op één punt goed 

te werken: er zijn zelden of nooit lekken naar de pers.  

 

117. De commissie zal met besloten deuren vergaderen, maar zal op ieder ogenblik kunnen 

beslissen om openbaar te vergaderen. Kamerleden die geen lid zijn van de commissie zullen 

de vergaderingen van de commissie niet kunnen bijwonen noch aan de besprekingen ervan 

kunnen deelnemen, tenzij de commissie anders beslist.234 

 

                                                
230 Voorstel tot wijziging van artikel 149 van het Reglement van de Kamer van volksvertegenwoordigers 
betreffende de samenstelling van de commissie belast met de begeleiding van het Vast Comité P en het Vast 
Comité I, Parl. St. Kamer 2014, nr. 54K0393001, 3. 
231 Art. 86bis (oude) Regl. Senaat. 
232 Art. 11,2 Regl. Kamer. 
233 W. VAN LAETHEM, « Nieuwe Kamercommissie ziet toe op de geheime diensten », De Juristenkrant 28 mei 
2014, nr. 290, 8. ; K. MUYLLE, “Kroniek Parlementair recht”, TBP 2014, afl. 7, 452. 
234 Art. 39 Regl. Kamer, oktober 2014. ; Voorstel tot wijziging van de artikelen 39 en 149 van het Reglement van 
de Kamer van volksvertegenwoordigers, Parl. St. Kamer 2013-2014, nr. 53K3465001, 3. 
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118. Zeker van belang is dat de commissie een reglement van orde zal opstellen, waarin de 

nadere regels voor haar werking worden bepaald. 235  Het is in dit ‘Ontwerp 236  van 

Huishoudelijk Reglement voor de vergadering van de vaste commissie bedoeld in artikel 

66bis, §1, eerste lid van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op de politie- en 

inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse 237 ’ dat 

duidelijkheid wordt geschept of de begeleidingscommissie al dan niet een 

veiligheidsonderzoek zal ondergaan.  

 

119. In het ontwerp van huishoudelijk reglement is duidelijk te zien dat de commissieleden, 

de commissiesecretarissen als ook het aan de commissie verbonden personeel in het bezit 

moeten  zijn van een veiligheidsmachtiging van het niveau ‘geheim’ zoals beschreven in de 

wet238 van de veiligheidsmachtigingen.239  Door deze regeling moeten de leden van de 

begeleidingscommissie een veiligheidsonderzoek ondergaan en wordt hun freedom of speech 

beperkt doordat men zich moet houden aan de geheimhouding. Aan de andere kant is er wel 

een zeer positieve verandering bij het toezicht op het Vast Comité I. Hierdoor kan alle 

geclassificeerde informatie worden doorgespeeld aan de commissie, waardoor deze laatste 

meer inzicht verwerft en hierdoor zijn democratische controle versterkt. Zodoende wordt 

eveneens vermeden dat een getuige in de commissie weigert vertrouwelijke en geheime 

informatie mede te delen aan de commissie.240 

 

120. Recentelijk is de betrokken commissie gekomen tot het opstellen van hun huidig 

Huishoudelijk Reglement. Het politiek akkoord van voor de verkiezingen om de 

commissieleden toegang te verlenen tot ‘vertrouwelijke’ en ‘geheime’ informatie, werd nooit 

                                                
235 Voorstel tot wijziging van de artikelen 39 en 149 van het Reglement van de Kamer van 
volksvertegenwoordigers, Parl. St. Kamer 2013-2014, nr. 53K3465001, 3. 
236 Dit ontwerp van huishoudelijk reglement is in de Kamer op 3 april 2014 aangenomen en zal kunnen dienen 
als basis voor de werkzaamheden van de begeleidingscommissie, die het zal kunnen wijzigen. ; Voorstel tot 
wijziging van de artikelen 39 en 149 van het Reglement van de Kamer van volksvertegenwoordigers, Parl. St. 
Kamer 2013-2014, nr. 53K3465001, 7-9. 
237 Art. 2 ontwerp van huishoudelijk reglement voor de vergadering van de vaste commissie bedoeld in artikel 
66bis, §1, eerste lid van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op de politie- en 
inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse. 
238 Wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, BS 7 mei 1999. 
239 Art. 2 ontwerp van huishoudelijk reglement voor de vergadering van de vaste commissie bedoeld in artikel 
66bis, §1, eerste lid van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op de politie- en 
inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan. 
240 K. MUYLLE, “Kroniek Parlementair recht”, TBP 2014, afl. 7, 452. 
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in de praktijk omgezet. Op 17 maart 2015241, toevallig de dag waarop een verslag ‘Beperkte 

verspreiding’ van het Comité over de problematiek van de Syrië strijders in de pers 

verscheen, boog de commissie zich nogmaals over de kwestie. Onder andere op basis van een 

advies van het Vast Comité I werd beslist alles bij het oude te laten. Dat betekent dat het 

Comité zijn onderzoeksverslagen nog steeds moet ‘zuiveren’ van geclassificeerde informatie, 

zoals het dat altijd heeft gedaan. 

 

121. Dat de commissieleden geen geclassificeerde informatie kunnen inkijken, betekent dus 

geenszins dat ze niet over gevoelige gegevens zullen beschikken. Artikel 67 van het 

Kamerreglement voorziet dan ook in een stevige sanctie voor de mandataris die 

vertrouwelijke informatie onthult: hij kan uit de commissie worden gezet zonder dat hij zich 

mag laten vervangen door een partijgenoot.242 De vraag is natuurlijk of die sanctie ooit 

effectief zal worden toegepast. De voormalige Begeleidingscommissie van de Senaat, 

waarvan bepaalde commissieleden er geen geheim van maakten dat ze met de rapporten van 

het Vast Comité I naar de pers stapten, heeft alleszins nooit actie ondernomen. De sanctie uit 

artikel 67 van het Kamerreglement geldt ook wanneer een commissielid gevoelige informatie 

zou willen bespreken in de voltallige Kamer, en dat ondanks de grondwettelijk beschermde 

strafrechtelijke onverantwoordelijkheid uit artikel 58 GW. Maar het is uiteindelijk daar dat 

het wetgevend werk en de controle op de uitvoerende macht moet plaatsvinden.  

 

122. De vraag rijst of dit nu een gemiste kans is. De praktijk heeft uitgewezen dat het Vast 

Comité I doorgaans op betekenisvolle wijze kan rapporteren aan de Begeleidingscommissie, 

zonder daar geheimen prijs te geven. En desgevallend kunnen achter gesloten deuren nadere 

toelichtingen worden verschaft. Dat neemt niet weg dat het soms toch nuttig kan zijn om het 

Comité I de bevoegdheid te verlenen om bepaalde gegevens te declassificeren voor de 

commissieleden, bijvoorbeeld wanneer informatie ten onrechte werd geclassificeerd en/of de 

mededeling ervan aan het parlement noodzakelijk lijkt ter vervulling van zijn wetgevende en 

controlerende taak.243 

                                                
241 Huishoudelijk Reglement van de commissie bedoeld in artikel 66bis, §1, eerste lid, van de wet van 18 juli 
1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het coördinatieorgaan voor de 
dreigingsanalyse, Parl. St. Kamer 2014-2015, nr. 54K0859001, 1-3. 
242 Art. 7 Huishoudelijk Reglement van de commissie bedoeld in artikel 66bis, §1, eerste lid, van de wet van 18 
juli 1991 tot regeling van het toezich op politie- en inlichtingendiensten en op het coordinatieorgaan voor de 
dreigingsanalyse 
243 W. VAN LAETHEM, « Dan toch geen geheime informatie voor het parlement », Juristenkrant 2015, nr. 307, 
7. 
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4.2. Het Huishoudelijk Reglement van het Vast Comité I 

 

4.2.1. Inleiding 

 

123. Zoals reeds vermeld moest het Vast Comité I bij de start zich vooral bezighouden met 

de vastlegging van de structuren en het uitbouwen van informatieve contacten met de 

overheden, betrokken bij de werking van de inlichtingendiensten.244 

 

124. Eén van de taken bestond uit het opmaken van het Huishoudelijk Reglement van het 

Vast Comité I. Pas na de goedkeuring kon het Vast Comité I beginnen aan zijn 

werkzaamheden.245  

Evenwel zijn er sinds de totstandkoming van het Huishoudelijk reglement geen wijzigingen 

meer gekomen.246 Dit staat in groot contrast met de grote en belangrijke wijzigingen die zijn 

doorgevoerd aan de Toezichtwet van 18 juli 1991. 

 

4.2.2. De totstandkoming van het Huishoudelijk Reglement 

 
125. De eerste taak van het Vast Comité bestond erin zijn huishoudelijk reglement op te 

stellen zoals ook voorzien is in de Toezichtwet van 18 juli 1991247. Begin september 1993 

heeft het Vast Comité I een voorontwerp van zijn huishoudelijk reglement toegezonden aan 

de gemengde248 parlementaire werkgroep. Bij beslissing van deze parlementaire werkgroep 

werd de tekst voor advies overgemaakt aan de Minister van Justitie en Landsverdediging en 

aan het College van de Procureurs-generaal. Tijdens acht vergaderingen gehouden tussen 8 

oktober 1993 en 26 januari 1994, met de gemengde parlementaire werkgroep, werd de tekst 

tweemaal grondig gelezen en herzien. 

 

Twee belangrijke bezwaren werden geformuleerd: 

 

                                                
244 VAST COMITÉ I, Activiteitenverslag 1994, 7. 
245 VAST COMITÉ I, Activiteitenverslag 1994, 8. 
246 W. VAN LAETHEM, o.c., 2013, 55. 
247 Art. 60 Toezichtwet 18 juli 1991, na de verschillende wijzigingen. 
248 Zie supra. 
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- Unaniem werd opgemerkt dat de voorgestelde tekst verschillende artikelen van de 

Toezichtwet van 18 juli 1991 overnam of de draagwijdte ervan uitbreidde. Het Vast 

Comité I heeft dit bezwaar onmiddellijk aanvaard en heeft een dertigtal artikels 

geschrapt. 

 

- Sommigen waren van oordeel dat de voorgestelde tekst onvoldoende waarborgen bood 

om de vertrouwelijkheid, eigen aan de werking van de inlichtingendiensten, te 

waarborgen. Het Vast Comité I heeft hieromtrent uitgebreid uitleg verschaft en enkele 

minder belangrijke aanpassingen aan de oorspronkelijk tekst aangebracht. 

 

126. Op 22 maart 1994 heeft de gemengde parlementaire werkgroep eenparig het 

Huishoudelijk Reglement goedgekeurd249 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 7 

oktober 1994250. In de voorbereidende werken van de wet werd herhaaldelijk verwezen naar 

het primordiaal belang van het Huishoudelijk Reglement waarin zou worden omschreven op 

welke wijze de in de wettekst geformuleerde algemene bepalingen zouden worden uitgevoerd. 

Het Vast Comité I heeft erbij rekening mee gehouden dat de inlichtingendiensten met 

discretie dienen te werk te gaan. Het Vast Comité I dient er zorg voor te dragen dat de 

informatiebronnen, binnenlandse en buitenlandse, het noodzakelijke vertrouwen in de 

inlichtingendiensten blijven bewaren. 

 

Het Vast Comité I dient wel steeds voor ogen te houden dat het zijn plicht is om de 

wetgevende overheden zo volledig mogelijk te informeren en dat de uitoefeningen van het 

toezicht zal moeten gebeuren in de grootst mogelijke openheid, zowel wat betreft het gevolg 

dat wordt gegeven aan klachten van particulieren als wat de algemene conclusies betreft.251 

 

 

 

 

                                                
249 Vaste comités van toezicht op politie- en inlichtingendiensten: Voorstellen van huishoudelijke reglementen, 
Parl. St. Kamer 1993-1994, nr. 48K1321001, 32-61. ; Parl St. Senaat 1993-1994, 990/2 (geen publicatie door 
naleving wet 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking 
van persoonsgegevens). 
250 Het Huishoudelijk Reglement van 7 oktober 1994 van het Vast Comité va Toezicht op de 
inlichtingendiensten, BS 7 oktober 1994. 
251 VAST COMITÉ I, Activiteitenverslag 1994, 8. 
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4.2.3. Het ‘actueel’ Huishoudelijk Reglement 

 

127. Als er naar het ‘actuele ‘ Huishoudelijk Reglement van het Vast Comité I252 wordt 

gekeken, dan springt onmiddellijk in het oog dat het Vast Comité I is samengesteld uit vijf 

vaste leden.253 Nochtans is er met de wet van 1999254 een verandering gekomen naar een 

werkend lid met twee niet-permanente leden, om dan weinig later weer te veranderen met de 

wet van 2000255 naar drie werkende leden. De wijziging in het aantal leden is er gekomen om 

bepaalde redenen. Zoals reeds vermeld is er een evaluatie van het vast Comité I gekomen op 

16 februari 1996. De evaluatie was allesbehalve positief en verschillende problemen werden 

naar voorgeschoven.256 Een van die problemen was de interne werking van het Vast Comité 

I.257 Om dit op te lossen is de wet van 1999 gekomen, die het aantal leden aanpaste. 

 

128. Wat ook opvalt is dat de Senaat, vanzelfsprekend want wijzigingen zijn nog niet 

doorgevoerd, nog toezichtsonderzoeken kan initiëren. 258  Nochtans heeft de Zesde 

Staatshervorming tot gevolg dat de bevoegdheden over het Vast Comité I worden 

overgedragen aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers. De Senaat zal dus het Vast 

Comité I niet meer kunnen verzoeken om op te treden, kan niet langer het advies  vragen over 

bepaalde wetsontwerpen, kan niet meer verzoeken voor een tussentijds activiteitenverslag of 

bepaalde onderzoeksdossiers laten overzenden. Verder zullen de verslagen die het Vast 

Comité I bezorgde aan de Senaat inzake van het specifieke toezicht dat deze instelling 

uitoefent over de inlichtingendiensten, worden bezorgd aan de Kamer van 

Volksvertegenwoordigers.259  

 

                                                
252 Huishoudelijk Reglement van het Vast Comité van Toezicht op de inlichtingendiensten, 
https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/publications/reglement&language=nl&html=/site/wwwr
oot/reglement/bijlagenN.html#item1-c2. 
253 Art. 4 Huishoudelijk Reglement van het Vast Comité van Toezicht op de inlichtingendiensten. 
254 Wet  van 1 april 1999 houdende wijziging van de wet van 1 juli 1991 tot regeling van het toezicht op de 
politie- en inlichtingendiensten, BS 3 april 1999. 
255 Wet van 20 juli 2000 tot wijzigingen van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op de politie- 
en inlichtingendiensten, BS 1 augustus 2000. 
256 Evaluatie van de werking van de Vaste Comités van Toezicht op de politie- en inlichtingendiensten, Parl. St. 
Kamer 1995-1996, nr. 49K0437001, 13-25. 
257 Voorbeelden: Men kwam niet tot beslissingen, de voorzitter diende zijn ontslag in. 
258 Art. 44 Huishoudelijk Reglement van het Vast Comité van Toezicht op de inlichtingendiensten. 
259 Wetsvoorstel tot wijziging van diverse wetten ten gevolge van de hervorming van de Senaat, Parl. St. Senaat 
2010-2014, nr. 5-1991/1, 1-4.; Wet van 6 januari 2014 tot wijziging van diverse wetten ten gevolge van de 
hervorming van de Senaat, BS 31 januari 2014. ; Wetsontwerp tot wijziging van diverse wetten ten gevolge van 
de hervorming van de Senaat, Parl. St. Kamer 2010-2014, nr. 53K3192001, 3-7.; L. LEMMENS, Toezicht 
Comité P en Comité I verschuift van Senaat naar Kamer (Zesde Staatshervorming). 
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129. Daarbovenop staat letterlijk in het Huishoudelijk Reglement260 dat het als doelstelling 

heeft de werking en de nadere regels te bepalen volgens dewelke het Vast Comité I de 

bevoegdheden uitoefent, die hun door de Toezichtwet van 18 juli 1991 zijn toegekend. Dit 

vormt een concrete waarborg indien het Huishoudelijk Reglement up to date blijft. Maar dit is 

allesbehalve het geval. Verschillende problemen kunnen zich voordoen. Stel nu dat er een 

oneindigheid bestaat tussen de drie werkende leden van het Vast Comité I. Het Huishoudelijk 

Reglement biedt dan geen soelaas want daar wordt nog gesproken van vijf werkende leden. 

Ook door de recente Zesde Staatshervorming kunnen zich problemen naar voorschuiven.  

 

130. Een lichtpunt aan deze problemen kan wel worden gevonden in de voorbereidende 

werken van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, die poneert dat het Huishoudelijk 

reglement zal moeten aangepast worden aan de recente hervormingen.261 

 

Niettemin dringt zich een snelle wijziging op van het Huishoudelijk Reglement van het Vast 

Comité I om toekomstige problemen te vermijden. 

 

4.3. De doeltreffendheid van het onderzoek door het Vast Comité I 

 

4.3.1. Inleiding 

 

131. Bij een onderzoek naar de VSSE door het Vast Comité I moeten de interne 

reglementen, richtlijnen en alle documenten van de VSSE uit eigen beweging worden 

overgezonden. 

 

132. Echter in de praktijk verloopt dit niet altijd even goed. 

 

4.3.2. De medewerking van de inlichtingendienst 

 

133. Binnen het kader van de vermelde doelstelling262 stelt het Vast Comité I onderzoek in 

naar de activiteiten en de werkwijze van de inlichtingendienst. In het bijzonder naar hun 

                                                
260 Art. 1 Huishoudelijk Reglement van het Vast Comité van Toezicht op de inlichtingendiensten. 
261 Wetsvoorstel tot wijziging van diverse wetten ten gevolge van de hervorming van de Senaat, Parl. St. Senaat 
2010-2014, nr. 5-1991/1, 3. 
262 Art. 1 Toezichtwet van 18 juli 1991, na de verschillende wijzigingen. 
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interne reglementen en richtlijnen, alsmede naar alle documenten die de handelswijze van de 

leden van die diensten regelen.263 De VSSE zendt dan uit eigen beweging aan het Vast 

Comité I de interne reglementen en richtlijnen over, alsook alle documenten die de 

handelswijze van de leden van die diensten regelen. Het Vast Comité I is ertoe gerechtigd alle 

teksten die zij noodzakelijk achten voor het vervullen van hun opdracht, te laten 

overleggen.264 

 

134. Wel wettelijk bepaald, maar in de praktijk verloopt dit niet altijd even vlot. 

 

In het activiteitenverslag van 1996265  van het Vast Comité I wordt vastgesteld dat in bepaalde 

gevallen een kennelijk weigeren bestaat om de gevraagde documenten over te maken. De 

uitleg hiervoor van de administrateur-generaal was dat de overmaking van de documenten  

niet gerechtvaardigd leek. Van deze inbreuken werd akte genomen en de parlementaire 

commissie werd op de hoogte gebracht. 

 

Eveneens moet het Vast Comité I op de hoogte worden gebracht van het bestaan van de 

documenten. Dit blijkt uit zijn activiteitenverslag van 2001. 266  Hierin wordt nogmaals 

vermeld dat het Vast Comité I de mening is toegedaan dat het de regels, richtlijnen en 

documenten absoluut nodig heeft om zijn controleopdrachten uit te oefenen inzake het 

beschermen van de rechten die de Grondwet en de wet verlenen aan de personen, alsook 

inzake de coördinatie en de doeltreffendheid van de inlichtingendiensten. Specifiek gaat het 

hier niet om de interne reglementen, nota’s en richtlijnen van de inlichtingendiensten zoals 

bedoeld in artikel 33 W.I&V van 1998. Het gaat veeleer om maatregelen die op hen 

betrekking hebben. Het Vast Comité I meent dan ook dat het zijn opdracht niet correct kan 

uitvoeren indien het geen kennis krijgt van deze maatregelen. De ‘noodzaak om er kennis van 

te hebben’ van het Vast Comité I lijkt vrij evident. Indien het om geclassificeerde documenten 

in de zin van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de 

veiligheidsmachtigingen, is er reden om erop te wijzen dat niet alleen de leden van het Vast 

Comité I, maar ook de leden van zijn Dienst Enquêtes en zijn personeel allen houder zijn van 

een veiligheidsmachtiging van het niveau ‘zeer geheim’. Natuurlijk voorziet artikel 33 van de 

                                                
263 Art. 33, lid 1 Toezichtwet van 18 juli 1991, na de verschillende wijzigingen. 
264 Art. 33, lid 1 Toezichtwet van 18 juli 1991, na de verschillende wijzigingen. 
265 VAST COMITÉ I, Activiteitenverslag 1996, 28-30. 
266 VAST COMITÉ I, Activiteitenverslag 2001, 218. 
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voornoemde wet dat het Vast Comité I het recht heeft zich de teksten te laten bezorgen 

waarvan ze denken dat ze deze nodig hebben om hun opdracht uit te voeren. Dit veronderstelt 

natuurlijk wel dat het Vast Comité I weet heeft van het bestaan van deze teksten. 

 

In 2002267 blijft het Comité I verder hameren op het probleem rond het overzenden van 

documenten. Er wordt uitdrukkelijk geponeerd dat de bepaling conform artikel 32, lid 2 

Toezichtwet van 18 juli 1991 een centraal element vormt in het parlementair controlesysteem 

dat werd ingesteld. Om deze reden onderlijnt het Vast Comité I nogmaals het belang van de 

tijdige en ambtshalve toezending van deze gegevens. Verwijzend naar vorige 

activiteitenverslagen van het Vast Comité I is men de mening toegedaan dat het noodzakelijk 

is om te kunnen beschikken over deze richtlijnen om met kennis van zaken zijn opdracht van 

toezicht op de inlichtingendiensten te kunnen uitoefenen. 

 

In verschillende verslagen268 blijft dit probleem aangekaart en vraagt het Vast Comité I om 

een overzending van de dossiers, om de doeltreffendheid van het toezicht te waarborgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
267 VAST COMITÉ I, Activiteitenverslag 2002, 27. 
268 VAST COMITÉ I, Activiteitenverslag 2006, 12. ;  VAST COMITÉ I, Activiteitenverslag 2013, 116. 
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DEEL 2. DE BIM-WET  
 

1. De motieven voor een nieuwe wet269 

 

1.1. Inleiding 

 
135. Wetgeving omtrent onze inlichtingendiensten is maar laat gekomen sinds hun 

oprichting. Het vergt enkele schandalen vooraleer de wetgever een initiatief heeft genomen. 

Het eerste initiatief komt er met de Toezichtwet van 18 juli 1991. Er is al op gewezen dat dit 

een bizar fenomeen is. Dit omdat de wetgever een controle instelt op een instelling zonder een 

wettelijke organisatie.  

 

136. Aan dit probleem is tegemoetgekomen door de wet van 30 november 1998 houdende 

regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.270 Naast de organisatie van de VSSE, 

worden ook de bevoegdheden in deze wet geregeld. De VSSE krijgt een wettelijke basis om 

bepaalde methoden aan te wenden voor het verzamelen van gegevens.271 Het is immers 

inherent aan de werking van de inlichtingendiensten dat ze voor het uitvoeren van hun 

opdrachten, gegevens over personen, groeperingen of feiten verzamelen. Met deze activiteiten 

begeven de diensten zich algauw in het vaarwater van de mensenrechten, in het bijzonder op 

het vlak van het recht op de eerbiediging van het privé- en gezinsleven, dat door artikel 8 van 

het EVRM en artikel 22 van de Grondwet, beschermd wordt. Hierdoor drong de W.I&V van 

30 november 1998 zich op.272   

 

                                                
269 Wet van 4 februari 2010 betreffende de methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten, BS 10 maart 2010. : De BIM-wet van 4 februari 2010. 
270 Wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, BS 18 december 
1998.: De W.I&V van 30 november 1998. 
271 Wetsvoorstel betreffend de methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten, Parl. St. Senaat 2008-2009, nr. 4-1053/1, 1. 
272 H. VANDENBERGHE EN T. VAN ONGEVAL, « Genese en krachtlijnen van de wet van 4 februari 2010 op 
de bijzondere inlichtingenmethoden », in W. VAN LAETHEM, D. VAN DAELE en B. VANGEEBERGEN, De 
wet op de bijzondere inlichtingenmethoden, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2010, 1.; F. GOOSSENS, “De 
reguliere politie en inlichtingen- en veiligheidsdiensten”, in G. DUHAUT, P. PONASAERS, G.PYL en R. VAN 
DE SOMPEL (eds.), Voor verder onderzoek. Essays over de politie en haar rol in onze samenleving, Brussel, 
Politeia, 2002, 401.  
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137. De methoden voor het verzamelen van de inlichtingen biedt echter geen soelaas voor 

de uitdagingen waar de Staatsveiligheid aan blootstaat. Een nieuwe wettelijke regeling drong 

zich op om de Staatsveiligheid efficiënter te laten  functioneren. 

 

138. Twee initiatieven zijn hiervoor genomen in 2007273 en 2008274. Het wetsvoorstel van 

2008 resulteert uiteindelijk in de BIM-wet van 4 februari 2010. Net zoals de W.I&V van 30 

november 1998, moest de BIM-wet van 4 februari 2010 beantwoorden aan de noodzakelijk 

eisen voorzien in het EVRM. De beide initiatieven en de BIM-wet van 4 februari 2010 tonen 

eerbied hiervoor. 

 

139. In deel 2 wordt de BIM-wet kritisch bekeken vanuit het perspectief van de 

controlemechanismen. Aan de ene kant verschaft de wetgever een nieuwe wet die de VSSE 

de mogelijkheden geeft om over te gaan tot het verzamelen van inlichtingen. Aan de andere 

kant komt de privacy van de burgers in het gedrang. Controlemechanismen moesten dus zeker 

opgericht worden met de invoering van de BIM-wet van 4 februari 2010. De ingevoerde 

controlemechanismen zijn het al bestaande Vast Comité I en de nieuwe bestuurlijke 

Commissie, die belast zijn met het toezicht op de gewone, specifieke en uitzonderlijke 

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

 

1.2. De nood aan een nieuwe wettelijke regeling 
 

140. Na de totstandkoming van de W.I&V van 30 november 1998,  wordt benadrukt dat de 

wettelijke middelen waarover de VSSE beschikt, ontoereikend zijn om doeltreffend strijd te 

kunnen leveren tegen het terrorisme, het extremisme, waaronder het radicalisme en  andere 

ernstige bedreigingen voor de interne en externe veiligheid van de staat.  

 

141. In het kader van deze activiteiten, door de toenemende bedreigingen en het 

systematisch gebruik van steeds performantere middelen door de personen en de groepering 

die voor de opdracht van de diensten belangrijk zijn, mede onder invloed van de technologie, 

                                                
273 Wetsontwerp betreffende de methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten, Parl. St. Senaat 2006-2007, nr. 3-2138/1, 1-297. 
274 Wetsvoorstel betreffende de methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten, Parl. St. Senaat 2008-2009, nr. 4-1053/1, 1-99. 
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wordt de efficiëntie van de inlichtingendiensten immers verlamd door een gebrek aan 

geschikte inlichtingenmethoden.  

 

142. Bijgevolg kunnen de bedoelingen en handelingen van deze personen en groeperingen, 

niet altijd aan het licht worden gebracht. Ook al blijft het beroep doen op menselijke bronnen, 

bijvoorbeeld voor de bewaking van een bepaalde groepering, zijn volle intrinsieke waarde 

behouden, toch is het gebruik van deze methode ontegensprekelijk begrensd wegens het 

fysieke gevaar dat de bron kan lopen. Ook al betekenen de gegevens die door de openbare 

diensten worden verstrekt, een informatiebron over de persoon die voor de diensten belangrijk 

is, toch blijven ze in hoofdzaak administratief en moeten ze noodzakelijkerwijs worden 

aangevuld met gegevens die op een discrete wijze operationeel worden verzameld.  

 

143. Enkel door het toekennen van performante middelen, kunnen de inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten in een vroegtijdig stadium van de ontwikkeling van de bedreiging, een 

passend gevolg geven. Zonder deze bijkomende middelen blijft de VSSE, geconfronteerd met 

een steeds grotere uitdaging, compleet machteloos aan de zijlijn staan. 

 

144. Daarom is het fundamenteel voor het vlotte verloop van het dagelijks zoekwerk naar 

inlichtingen om, in welbepaalde omstandigheden, door middel van bijzondere 

inlichtingenmethoden, toegang te krijgen tot relevante gegevens voor het onderzoek rekening 

houdend met de individuele rechten en vrijheden.275 

 

145. De Belgische VSSE heeft op dat vlak een aanzienlijke achterstand ten opzichte van de 

andere Europese landen en de Verenigde Staten. Bij gebrek aan een wettelijke basis, is het de 

Staatsveiligheid niet toegestaan over te gaan tot een telefoontap, infiltratie en zelfs niet tot 

identificatie van geheime telefoonnummers of gsm nummers.276 Bovendien veroorzaakt dit 

gebrek aan slagkracht een concurrentiële achterstand ten opzichte van  homologe diensten in 

                                                
275 Wetsvoorstel betreffend de methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten, Parl. St. Senaat 2008-2009, nr. 4-1053/1, 5. 
276 P. DE BAETS, « Terrorisme en inlichtingendiensten », in M. COOLS e.a. (eds), De Staatsveiligheid. Essays 
over 175 jaar Veiligheid van de Staat, Brussel, Politeia, 2005, 251. ; H. VANDENBERGHE EN T. VAN 
ONGEVAL, o.c., 2010, 4.; H. VANDENBERGHE en T.ONGEVAL, “De BIM-wet; Over de nieuwe bijzondere 
inlichtingenmethodes”, in H. MATTHIJS (ed.), Geheime diensten: tomorrow never dies, Brugge, Die Keure, 
2008, 6-7. 
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het buitenland, de politiediensten en gerechtelijke overheden in het kader van een 

strafonderzoek en de doelwitten van de inlichtingendienst zelf.277 

 

146. Door het gebrek aan methoden om inlichtingen te verzamelen startte een pleidooi voor 

een uitbreiding van de inlichtingenmethoden voor de Staatsveiligheid. De bestaande 

opdrachten en bevoegdheden waren immers te algemeen en te vaag geformuleerd en lieten 

een grote interpretatieruimte aan de betrokken diensten.278 Echter, dit pleidooi was niet nieuw.  

 

Een belangrijk signaal was al gegeven door de Raad van State in zijn advies bij het 

voorontwerp van de wet van 30 november 1998279, met een oproep aan de regering om een 

volledige lijst te maken van de technieken waarvan de inlichtingendiensten gebruik konden 

maken.280 Ook het Vast Comité I sloot zich hierbij aan.281 De regering volgde toen de 

aanbeveling van de Raad van State niet. De regering vond het niet opportuun een volledige 

lijst van inlichtingenmethoden op te maken, met uitzondering van de veiligheidstap, waarvoor 

een apart wetsontwerp zou worden opgemaakt.282  

 

Het Vast Comité I bleef echter wijzen op de noodzaak voor een nieuw wettelijk kader voor de 

regeling van de methoden voor de inzameling van inlichtingen door de Staatsveiligheid, over 

de jaren heen.283  

 

                                                
277 M. VANDERMEERSCH, « De wet op de bijzondere inlichtingenmethoden : een reparatiewet vermeden ? », 
T.Strafr. 2012/6, 411. 
278 D. STEVENS, « De Algemene dienst in inlichtingen en veiligheid van de krijgsmacht : actuele analyse », in 
H. MATTHIJS (ed.), Geheime diensten in BENELUX, Israël en de Verenigde Staten : for your eyes only ?, 
Brugge, Die Keure, 2005, 45-46. 
279 Wetsontwerp houdende regeling van de inlichting- en veiligheidsdiensten, Parl. St. Kamer 1995-1996, nr. 
49K0638001, 31.; EHRM, Kennedy t. Verenigd Koninkrijk, 18 mei 2010, nr. 26839/05, §151.; EHRM, Liberty 
en anderen t. Verenigd Koninkrijk, 1 juli 2008, nr. 58243/00, §59.; EHRM, De associatie voor Europese 
intigratie en mensenrechten en Ekimdzhiev t. Bulgarije, 28 juni 2007, nr. 62540/00, §71.; EHRM, Weber en 
Saravia t. Duitsland, 29 juni 2006, nr. 54934/00, §84. ; A. WINANTS, « Drie jaar  BIM-wet : een eerste 
analyse », in F. DERUYCK, Strafrecht in een breed spectrum, Brugge, Die Keure, 2014, 186.; J. 
VANDERBORGHT en B. VANGEEBERGEN, o.c., december 2011, 8. 
280 Adv. RvS 49K0638001 bij het Wetsontwerp houdende regeling van de inlichting- en veiligheidsdiensten, 
Parl. St. Kamer 1995-1996, nr. 49K0638001, 30-32. 
281 Wetsontwerp houdende regeling van de inlichting- en veiligheidsdiensten, Parl. St. Kamer 1995-1996, nr. 
49K0638014, 72-74. 
282 Wetsvoorstel betreffend de methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten, Parl. St. Senaat 2008-2009, nr. 4-1053/1, 6.  
283 VAST COMITÉ I, Activiteitenverslag 1995, 93.; VAST COMITÉ I, Activiteitenverslag 1996, 27-55; VAST 
COMITÉ I, Activiteitenverslag 1997, 48; VAST COMITÉ I, Activiteitenverslag 1999, 80; VAST COMITÉ I, 
Activiteitenverslag 2000, 56-57; VAST COMITÉ I, Activiteitenverslag 2001, 221-235; VAST COMITÉ I, 
Activiteitenverslag 2004, 50 en 105; VAST COMITÉ I, Activiteitenverslag 2006, 133; VAST COMITÉ I, 
Activiteitenverslag 2007, 53. 
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De voorziene methoden werden natuurlijk ook in de praktijk gebruikt door de 

Staatsveiligheid. In het GICM284-proces voor de correctionele rechtbank in Brussel285 kwam 

aan het licht dat er ook een afdoende regeling noodzakelijk was voor de andere methoden 

voor het verzamelen van gegevens. In dit proces had de verdediging van sommige 

beklaagden, de door de VSSE verzamelde bewijsmiddelen, in vraag gesteld. Men opperde dat 

de Veiligheid van de Staat tot onwettige telefoonopsporing was overgegaan, omdat de 

telefoonnummers in de aanklacht werden verkregen door een beroep te doen op 

informanten.286 In eerste aanleg kreeg men gelijk wat betreft de privacy inbreuk door de 

inlichtingenmethoden (informatie verkregen op basis van een observatie287), maar in hoger 

beroep en Cassatie ongelijk.288  

 

Eén van de veroordeelden is na deze uitspraak naar het Europees Hof voor de Rechten van de 

Mens (EHRM) gestapt. Tijdens de procedure ging het in hoofdzaak om twee elementen. Ten 

eerste wordt een schending aangehaald conform artikel 8 EVRM omdat bepaalde 

inlichtingenmethoden zijn gebruikt. Het Hof oordeelde dat de technieken (herhaalde 

ondervraging, achtervolging in de straat, observatie van zijn huis) een aantasting uitmaakte 

van zijn rechten conform artikel 8 EVRM. Evenwel zijn deze technieken gebruikt door de 

VSSE in accordance with the law. De voorziene wetsbasis kan men terug vinden in W. I&V 

van 30 november 1998, dat duidelijk maakt welke methoden kunnen worden gebruikt door de 

VSSE. Hierdoor blijft men binnen de lijnen van artikel 8 EVRM. Voor het EHRM haalde 

men dus ook zijn ongelijk betreffende de schending door de aangewende methoden. Ten 

tweede haalde de eiser aan dat zijn recht op een eerlijk proces conform artikel 6 EVRM 

geschonden was. Dit kwam doordat in de procedure voor Belgische rechtbanken en hoven 

verklaringen zijn gebruikt als bewijs, die zijn bekomen in Marokko door foltering, zoals 

gepreciseerd in artikel 3 EVRM. Het Hof volgde de eiser hierin, gebaseerd op eerdere 

rechtspraak, en veroordeelde België tot 5000 euro schadevergoeding.289   

 

                                                
284 Groupe Islamique Combattant Marocain. 
285 Corr. Brussel 16 februari 2006, onuitg. 
286 Wetsvoorstel betreffend de methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten, Parl. St. Senaat 2008-2009, nr. 4-1053/1, 6-7. 
287 Art. 20, §2 W.I&V van 30 november 1998 
288 Brussel 19 januari 2007, T. strafrecht, 2008, 281. ; Cass. 27 juni 2007, AR P.07.0333.F. ; Cass. 27 juni 2007, 
RW 2008-2009, 1634. ; F. SCHUERMANS, “Het gebruik van gegevens afkomstig van de inlichtingendiensten in 
de strafprocedure: is er nood aan een BIM-wet?”, T. Strafr. 2008, afl. 4, 316-324. 
289 EHRM, El Haski t. België, 25 september 2012, nr. 649/08. ; EHRM, Othman (Abu Qatada) t. Verenigd 
Koninkrijk, 17 januari 2012, nr. 8139/09. 



 71 

Hoewel na eerste aanleg de eisers steeds in het ongelijk zijn gesteld wat betreft de schending 

van hun privacy, duidt deze rechtspraak toch aan dat er een vooruitgang noodzakelijk was 

aangaande de inlichtingenmethoden die door de Staatsveiligheid mogen gebruikt worden. Dit 

omdat men vaak trachtte aan te tonen dat de bewijsmiddelen die op basis van de informatie 

van de Staatsveiligheid zijn verkregen, onregelmatig zijn. Hierdoor drong zich een wetgevend 

initiatief op, dat duidelijk de bakens zet waarbinnen de inlichtingendiensten methoden kunnen 

uitoefenen om inlichtingen te verzamelen.290 

 

Evenzeer in het Regeerakkoord van 18 maart 2008, gesloten bij de aantreding van Leterme I, 

werd geopperd voor een wettelijke regeling.291 

 

2. De totstandkoming van de wet 

 

2.1. Inleiding 

 

147. Waarom een behoefte aan de BIM-wet van 4 februari 2010 noodzakelijk is, blijkt uit 

het voorgaande. 

 

148. Evenwel raakt bijna alles in de BIM-wet van 4 februari 2010 aan de fundamentele 

rechten, waaronder het recht op privacy, het recht op een eerlijk proces en het recht op een 

effectieve remedie. Om dit op te lossen moest de wetgever rekening houden met het EVRM 

en vervolgens de BIM-wet van 4 februari 2010 inkleuren volgens de rechtspraak van het 

EHRM.292 Uit beide initiatieven blijkt duidelijk dat dit wordt nageleefd.293 

                                                
290 Wetsvoorstel betreffend de methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten, Parl. St. Senaat 2008-2009, nr. 4-1053/1, 7.; A. WINANTS, « Drie jaar  BIM-wet : een 
eerste analyse », in F. DERUYCK, Strafrecht in een breed spectrum, Brugge, Die Keure, 2014, 187. ; W. VAN 
LAETHEM, “ Een (on)duidelijke regeling voor de observatiebevoegdheid van de Veiligheid van de Staat”, RW. 
2009, nr. 39, 1635-1638.; 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 december 2011, afl. 56, 10.; F. SHUERMANS, “Het gebruik van gegevens afkomstig van de 
inlichtingendienst in de strafprocedure: is er nood aan een ‘BIM-wet’?”, noot onder Brussel 19 januari 2007, T. 
Strafr. 2008, 4, 316-323. 
291 Beleidsverklaring, Parl.St. Kamer 2007-2008, nr. 52K0020002, 42-43.; H. VANDENBERGHE EN T. VAN 
ONGEVAL, « Genese en krachtlijnen van de wet van 4 februari 2010 op de bijzondere inlichtingenmethoden », 
in W. VAN LAETHEM, D. VAN DAELE en B. VANGEEBERGEN, De wet op de bijzondere 
inlichtingenmethoden, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2010, 4. 
292 Wetsvoorstel betreffend de methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten, Parl. St. Senaat 2008-2009, nr. 4-1053/1, 8.; P. DE HERT, “Inzage, notificatie en 
accountibility: verwaarloosde mensenrechten in de BIM-wet”, De orde van de dag december 2011, afl. 56, 93. 
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149. Nadat de BIM-wet van 4 februari 2010 er uiteindelijk is gekomen, wordt deze 

aangevallen voor het Grondwettelijk hof. De reden hiervoor en de uitspraak van het 

Grondwettelijk Hof worden hier besproken. 

 

2.2. De conformiteit met het EVRM 

 

150. De BIM wet van 4 februari 2010 beoogt tegemoet te komen aan het EVRM. Uit artikel 

8 EVRM volgt immers dat ter vrijwaring van de nationale veiligheid en ter bescherming van 

de democratische samenleving aan de inlichtingen- en veiligheidsdiensten kan worden 

toegestaan het recht op privé en gezinsleven te verstoren, mits de escape-clausule van artikel 

8, lid 2 EVRM wordt gerespecteerd.  

 

151. De wetgever beschikt hierdoor over een appreciatiemarge om bij de uitwerking van 

een wettelijke regeling die een overheidsinmenging in het privéleven inhoudt, rekening te 

houden met een billijk evenwicht tussen de tegenstrijdige belangen van het individu en de 

samenleving in haar geheel. 294  De appreciatiemarge van de wetgever is evenwel niet 

onbegrensd: opdat een wettelijke regeling verenigbaar is met het recht op een eerbiediging 

van het privéleven, moet worden nagegaan of de wetgever een billijk evenwicht heeft 

gevonden tussen alle rechten en belangen die in het geding zijn. Zulks vereist dat de wetgever 

niet alleen een afweging maakt tussen de belangen van het individu tegenover de samenleving 

in haar geheel, maar tevens tussen de tegenstrijdige belangen van de betrokken personen, op 

gevaar af anders een maatregel te nemen die niet evenredig is met de nagestreefde wettige 

doelstellingen.295  

 

                                                                                                                                                   
293 Wetsontwerp betreffende de methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingendiensten, Parl. 
St. Senaat 2006-2007, nr. 3-2138, 11-15. ;Wetsvoorstel betreffend de methoden voor het verzamelen van 
gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, Parl. St. Senaat 2008-2009, nr. 4-1053/1, 8-11. 
294 EHRM, Keegan t. Ierland, 26 mei 1994, nr. 16969/90, §49. ; EHRM , Kroon en anderen t. Nederland, 27 
oktober 1994, §31. ; EHRM, Znamenskaya t. Rusland, 2 juni 2005, nr. 777785/01, §28. ; J. THEUNIS, « De 
toetsing aan grondrecht door het Grondwettelijk Hof – Overzicht van rechtspraak 2011 », TBP 2012/10, 594. 
295 EHRM, Backlund t. Finland, 6 juli 2010, nr. 36498/05, §46. 
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152. Toegepast op de VSSE is het optreden van een inlichtingendienst steeds geregeld bij 

wet, moet het een legitiem doel dienen en noodzakelijk zijn in een democratische 

samenleving met het oog op de realisatie van dat doel.296 

 

153. De wetgever moest hier dus rekening houden met de verschillende soorten arresten 

van het EHRM die betrekking hebben op de inlichtingenmethoden gebruikt door de 

inlichtingen- en veiligheidsdiensten. 

 

2.2.1. Het arrest Klass 
 

154. Het staat buiten kijf dat het tappen van een telefoon door de veiligheidsdienst een 

beperking van de in het artikel 8 EVRM vastgelegde grondrecht kan vormen. Het EHRM 

heeft zich in het Klass-arrest van 6 september 1978297 voor het eerst uitgebreid over deze 

problematiek uitgelaten.  

 

155. De klacht richtte zich tegen het ontbreken in de Duitse wetgeving van een 

notificatieplicht en van een adequaat rechtsmiddel. Het EHRM wijst op het specifieke 

karakter van een heimelijke inbreuk. Wanneer heimelijkheid tot onbetwistbaarheid zou leiden, 

dreigt er weinig of niets van artikel 8 over te blijven. Om die reden acht het Hof een klacht 

tegen de wetgeving acceptabel, ook al is het niet zeker of er van een daadwerkelijk inbreuk 

sprake is. Het uitgangspunt van het EHRM is dat een bevoegdheid van de veiligheidsdienst 

om te tappen alleen acceptabel is indien deze strictly necessary is for safeguarding the 

democratic institution. Het EHRM wijst erop dat een compromis tussen de eis de rechtstaat te 

verdedigingen en de individuele rechten, inherent is aan het systeem van het EVRM. Wel 

dienen aan de wetgeving specifieke eisen te worden gesteld. De wetgeving dient niet alleen de 

bevoegdheden vast te leggen, maar ook de voorwaarden, waaronder, de procedures waarmee, 
                                                
296 United Nations General Assembly, Human Rights Council, Compilation of good practices on legal and 
institutional frameworks and measures that ensure respect  for human rights by intelligence agencies while 
countering terrorism, including their oversight, Report of the special Rapporteur on the promotion and 
protection of human rights and fundemental freedoms while countering terrorism, Martin Scheinin, 17 mei 2010, 
A/HRC/14/46, 30. ; J. VANDERBORGHT en B. VANGEEBERGEN, o.c., december 2011, 9. 
297 EHRM, Klass en anderen t. Duitsland, 6 september 1978, nr. 5029/71, §§ 49-50. ; EHRM, Malone t. 
Verenigd Koninkrijk, 2 augustus 1984, nr. 8691/79, §§66-67. A. NIEUWENHUIS, « Nederland. De wet op de 
inlichtingen- en veiligheidsdiensten in het licht van artikel 8 EVRM. », TBP 2003, afl. 10, 708. ; Wetsontwerp 
betreffende de methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingendiensten, Parl. St. Senaat 2006-
2007, nr. 3-2138, 13. ; Wetsvoorstel betreffend de methoden voor het verzamelen van gegevens door de 
inlichtingen- en veiligheidsdiensten, Parl. St. Senaat 2008-2009, nr. 4-1053/1, 9-10.; W. VAN LAETHEM, “Een 
(on)duidelijke regeling voor de observatiebevoegdheden van de Veiligheid van de Staat” (noot onder Cass. 27 
juni 2007), RW 2008-2009, nr. 39, 1637. 
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en de doeleinden waartoe deze gebruikt mogen worden. In het verlengde daarvan dienen er 

adequate en effectieve waarborgen tegen misbruik te bestaan. Voor een oordeel daarover is de 

combinatie van controlemogelijkheden van belang. Dit gaat over welke organen moeten 

toestemming geven, welke organen zien toe op de uitoefening van de bevoegdheden, en welk 

verhaal biedt het recht aan de burger. De controle vindt voorafgaand en tijdens de heimelijke 

observatie uiteraard plaats buiten de betrokkene om. Juist daarom is een zorgvuldige regeling 

gewenst. Idealiter bevat deze een beoordeling door een onafhankelijke rechter, maar andere 

systemen kunnen eveneens acceptabel zijn. Het EHRM acht deze controle effectiever, indien 

een dergelijk orgaan voor bepaalde maatregelen toestemming dient te geven.298 

De Duitse wetgeving voldeed hieraan volgens het EHRM.299  

 

2.2.2. Het arrest Leander 

 

156. Het arrest Leander van 28 maart 1987300 voor het EHRM heeft betrekking tot de 

vereiste dat de wet toegankelijk en precies moet zijn. De zaak ging over een Zweed die een 

high level positie aanvroeg in de Zweedse politiek. Geheime politiedocumenten met 

informatie over het private leven van  de aanvrager werden gebruikt om te oordelen of de 

persoon geschikt was voor de positie. De aanvrager wou deze documenten inkijken, maar 

stootte op verzet. 

 

157. De eiser voor het EHRM vond dit een inbreuk conform artikel 8 EVRM. Het EHRM 

oordeelde dat er effectief een inbreuk was conform artikel 8, lid 1 EVRM, maar dat het was 

toegelaten conform artikel 8, lid 2 EVRM. Hierin wordt gesteld dat de wet duidelijk is 

wanneer de erin gehanteerde termen de burgers in staat stellen ondubbelzinnig de gevolgen in 

te schatten van haar toepassing. Het EHRM stelde daarbij dat het niveau aan duidelijkheid in 

het domein van de nationale veiligheid minder kan zijn dan in andere domeinen, maar dat de 

wet desalniettemin termen moet gebruiken die voldoende duidelijk aangeven onder welke 

                                                
298 EHRM, Weber en Richard t. Duitsland, 29 juni 2006, nr. 54934/00. ; A. NIEUWENHUIS, “Algemene 
Inlichtingen- en veiligheidsdienst. De AVID in de democratische rechtstaat: Quis custodiet ipsos custodes?”, 
TBP 2014, afl. 9, 559. 
299 A. NIEUWENHUIS, « Nederland. De wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten in het licht van artikel 8 
EVRM. », TBP 2003, afl. 10, 708.; H. VANDENBERGHE EN T. VAN ONGEVAL, « Genese en krachtlijnen 
van de wet van 4 februari 2010 op de bijzondere inlichtingenmethoden », in W. VAN LAETHEM, D. VAN 
DAELE en B. VANGEEBERGEN, De wet op de bijzondere inlichtingenmethoden, Antwerpen-Oxford, 
Intersentia, 2010, 8. 
300 EHRM, Leander t. Zweden, 29 maart 1987, nr. 9248/81, §51. 
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omstandigheden en volgens welke voorwaarden een inmenging in de persoonlijke levenssfeer 

is toegestaan.301  

 

2.2.3. Het arrest Rotaru 

 

158. Het arrest Rotaru van 4 mei 2000 dat eveneens de inlichtingendiensten betreft, 

verbindt bepaalde kwalitatieve criteria waaraan een wet naar het oordeel van het EHRM 

voortaan moet aan beantwoorden met betrekking tot de voorzienbaarheid van de wet.302 

In dit arrest heeft het EHRM met betrekking tot de wet betreffende de organisatie en de 

werkwijze van de SRI (Roemeense inlichtingendienst) de volgende opmerkingen303: 

 

- De wet bepaalt niet de grenzen die in acht moeten worden genomen om inlichtingen 

die de nationale veiligheid betreffen, te verzamelen, op schrift te stellen en in geheime 

dossiers te archiveren. Zo definieert de interne wet noch de soort informatie die op 

schrift mag worden gesteld, noch de categorieën van personen die het voorwerp van 

bewakingsmaatregelen kunnen zijn zoals de verzameling en de bewaring van 

gegevens, noch de omstandigheden waarin die maatregelen mogen worden genomen, 

noch de te volgen procedure. 

 

- De wet bepaalt evenmin de beperkingen inzake de anciënniteit van de bewaarde 

gegevens en de duur van hun bewaring. 

 

- De wet niet precies genoeg de reden definieert voor de noodzakelijke inmenging van 

de bevoegde overheden om de bedreiging van de nationale veiligheid te voorkomen en 

tegen te gaan. 

 

                                                
301 Wetsontwerp betreffende de methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingendiensten, Parl. 
St. Senaat 2006-2007, nr. 3-2138, 13. Wetsvoorstel betreffend de methoden voor het verzamelen van gegevens 
door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, Parl. St. Senaat 2008-2009, nr. 4-1053/1, 9.. M. 
VANDERMEERSCH, “De wet op de bijzondere inlichtingenmethoden: een reparatiewet vermeden?”, T.Strafr. 
2012, afl. 6, 412. 
302 EHRM, Rotaru t. Roemenië, 4 mei 2000, nr. 28341/95, §§ 47-48.; EHRM, Antunes Rocha t. Portugal, 31 mei 
2005, nr. 64330/01, §66. 
303 Wetsontwerp betreffende de methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingendiensten, Parl. 
St. Senaat 2006-2007, nr. 3-2138, 11-12. ;Wetsvoorstel betreffend de methoden voor het verzamelen van 
gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, Parl. St. Senaat 2008-2009, nr. 4-1053/1, 8. 
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- De wet niet genoeg waarborgen bevat met betrekking tot de controle op de 

verzameling en de archivering van de informatie. 

 

159. Gebaseerd op oudere rechtspraak304, stelt het EHRM onder deze voorwaarden vast dat, 

hoewel er wel degelijk een zekere wettelijke definitie bestaat, deze onder dergelijke 

omstandigheden niettemin geen voldoende wettige grondslag vormt om een inmenging van de 

openbare macht in de persoonlijke levenssfeer van de burger toe te laten en voegt daaraan toe 

dat de vereiste van de “noodzaak in een democratisch maatschappij” in dit geval ontbreekt. 

Het EHRM stelt hierbij een schending vast van artikel 8 EVRM.305 

 

2.3. De realisatie 
 

160. Zoals reeds aangehaald worden dus twee initiatieven ingediend om te komen tot de 

BIM-wet van 4 februari 2010.  

 

161. Vermeldenswaardig is dat de initiatieven zijn geïnspireerd op de BOM-wet306 en de 

Nederlandse wet inlichtingen en veiligheid.307 In beide zal men methoden terugvinden zoals 

in de BIM-wet van 4 februari 2010, hoewel de Nederlandse wet de grootste invloed heeft 

gehad.308 

 

                                                
304 EHRM, Amman t. Zwitserland, 16 februari 2000, nr. 27798/95. 
305 Wetsontwerp betreffende de methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingendiensten, Parl. 
St. Senaat 2006-2007, nr. 3-2138, 12. ; Wetsvoorstel betreffend de methoden voor het verzamelen van gegevens 
door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, Parl. St. Senaat 2008-2009, nr. 4-1053/1, 8-9.; P. DE HERT, “het 
Europees Hof Rechten van de Mens erkent publieke privacy. De legaliteitseis en het politioneel optreden in het 
licht van artikel 8 EVRM”, NJW 2002, afl. 4, 121.; A. NIEUWENHUIS, “Algemene Inlichtingen- en 
veiligheidsdienst. De AVID in de democratische rechtstaat: Quis custodiet ipsos custodes?”, TBP 2014, afl. 9, 
555.; H. VANDENBERGHE EN T. VAN ONGEVAL, « Genese en krachtlijnen van de wet van 4 februari 2010 
op de bijzondere inlichtingenmethoden », in W. VAN LAETHEM, D. VAN DAELE en B. VANGEEBERGEN, 
De wet op de bijzondere inlichtingenmethoden, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2010, 5.; M. 
VANDERMEERSCH, “De wet op de bijzondere inlichtingenmethoden: een reparatiewet vermeden?”, T.Strafr. 
2012, afl. 6, 411-412. 
306 Wet van 6 januari 2003 betreffende de bijzondere opsporingsmethoden en enige andere onderzoekmethoden, 
gewijzigd door de Wet van 27 december 2005 houdende diverse wijzigingen van het Wetboek van 
Strafvordering en het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de verbetering van de onderzoeksmethoden in de 
strijd tegen het terrorisme en de zware georganiseerde criminaliteit, BS 12 mei 2003. 
307 Wet van 7 februari 2002 houdende regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede 
wijziging van enkele wetten, NS 26 maart 2002.; Verder: Wiv 2002. 
308 Wetsvoorstel betreffende de methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten, Parl. St. Senaat 2008-2009, nr. 4-1053/1, 11-12. 
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162. In 2007 komt het eerste initiatief309 dat voorziet in een aanzienlijke uitbreiding van de 

mogelijkheden voor de Staatsveiligheid. Over de noodzaak voor zo een aanzienlijke 

uitbreiding, ontstond  wel discussie in de rechtsleer.310 

 

163. Het wetsontwerp voorziet dus in heel wat wijzigingen aan de W.I&V van 30 

november 1998. De belangrijkste vernieuwing die het wetsontwerp inhoudt, is het invoeren 

van drie categorieën van methoden voor het inzamelen van gegevens, met daaraan gekoppeld 

het organiseren van het toezicht op het aanwenden van deze methoden door een nieuwe 

commissie en een nieuw college (de twee controleorganen)311. Daarnaast bevat het ontwerp 

tevens een regeling die beperkte waarborgen biedt op het vlak van het beroepsgeheim van 

artsen  en advocaten. Een aangepaste en specifieke bescherming werd gecreëerd ten aanzien 

van het bronnengeheim van journalisten. Voorts kwam er een aanpassing van de 

informatieverstrekking door de inlichtingendiensten ten aanzien van de gerechtelijke 

overheden. Tenslotte wordt voorzien in een vorm van een strikt geregelde communicatie op 

verzoek van personen die het voorwerp uitmaakten van een maatregel, vijf jaar na uitvoering 

van deze maatregel. 

 

164. Sommigen menen dat het wetsontwerp een miskenning inhoudt van de fundamentele 

rechten en vrijheden van de burgers. Er wordt teveel uitgegaan van het principe ‘het doel 

heiligt de middelen’. Ze vinden dat teveel de nadruk wordt gelegd op het belang van een 

effectief veiligheidsbeleid en dat ook de fundamentele rechten daarvoor moesten wijken.312 

 

165. In de Senaatscommissie Justitie wordt na de indiening op 21 maart 2007 van het 

wetsontwerp een hoorzitting gehouden en uit de verschillende tussenkomsten blijkt duidelijk 

dat de toen voorliggende tekst op sommige punten grondig aangepast dient te worden.313 

                                                
309 Wetsontwerp betreffende de methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten, Parl. St. Senaat 2006-2007, nr. 3-2138/1, 1-297. 
310 P. DE HERT en T. DECAIGNY, « De wet bijzondere methoden inlichtingen- en veiligheidsdiensten (BIM). 
Het perspectief van de rechten van de verdediging », Ad Rem 2009, afl. 1, 24 ev.. ; C. DE VALKENEER, « De 
strijd tegen het terrorisme : enkele overwegingen », Vigiles 2004, 106. : J. VANDERBORGHT en B. 
VANGEEBERGEN, o.c., december 2011, 11. 
311 K. TEMMERMAN, « Terreurbestrijding in België en Europa. De interactie tussen inlichtingendiensten, 
politie en justitie, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2007, 97-101. 
312 P. HOFSTROSSLER, « Nieuwe bevoegdheden inlichtingendiensten miskennen fundamentele rechten », 
Juristenkrant 2007, afl. 147, 4. 
313 Voorontwerp van wet betreffende de methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten, Parl. St. Senaat 2006-2007, nr. 3-2138/2, 1-20.; H. VANDENBERGHE en T. VAN 
ONGEVAL, “De BIM-wet. Over de nieuwe bijzondere inlichtingenmethodes”, in H. MATTHIJS (ed.), geheime 
diensten: tomorrow never dies, Brugge, Die Keure, 2008, 9. 



 78 

166. Echter door de ontbinding van de Kamers op 2 mei 2007, vervalt het wetsontwerp.314 

 

167. Op 10 december 2008 komt een tweede initiatief 315  genomen door de 

meerderheidspartijen in de Senaat, gebaseerd op het oorspronkelijke wetsontwerp. Rekening 

houdend met de adviezen gegeven bij het vroegere ontwerp, bevatte het wetsvoorstel heel wat 

identieke en essentiële wijzigingen ten opzichte van de tekst uit de vorige legislatuur. Zo 

kwam er een aanzienlijke versterking van het toezicht op de gebruikte methoden en werd de 

democratische controle door het parlement op de werking van de inlichtingendiensten 

bevestigd. Verder werden onder andere ook bijkomende procedurele waarborgen ingevoerd 

ten aanzien van het gebruik van verkregen inlichtingen in een latere strafprocedure en kwam 

er een betere afstemming van de bescherming voor het beroepsgeheim van de arts en de 

advocaat en het bronnengeheim van de journalist. Over een eventuele invoering van de 

methode infiltratie en de grensoverschrijdende observatie wordt helemaal geen discussie 

gevoerd.316 

 

168. De parlementaire besprekingen starten op 6 januari 2009 met betrekking tot het 

wetsvoorstel. Na een uitgebreide bespreking in de Commissie Justitie van de Senaat, waarbij 

de tekst nog aanzienlijk gewijzigd wordt317 ter versterking van de wettelijke waarborgen voor 

het respect van het privéleven van de burger, wordt het wetsvoorstel voor het eerst 

aangenomen door de Senaat op 16 juli 2009318. Vervolgens wordt het wetsontwerp in het 

najaar van 2009 besproken in de Kamer van Volksvertegenwoordigers319 en worden, vooral 

op basis van het advies van de Raad van State320, nog enkele wijzigingen321 aangebracht. Op 

                                                
314 H. VANDENBERGHE EN T. VAN ONGEVAL, o.c., 2010, 6. ; 
http://www.senate.be/www/?MIval=/index_senate&MENUID=22101&LANG=nl. 
315 Wetsvoorstel betreffende de methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten, Parl. St. Senaat 2008-2009, nr. 4-1053/1, 1-99. 
316 J. VANDERBORGHT en B. VANGEEBERGEN, o.c., december 2011, 11. 
317 Wetsvoorstel betreffende de methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten, Parl. St. Senaat 2008-2009, nr. 4-1053/2, 1-18. ; Wetsvoorstel betreffende de methoden 
voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, Parl. St. Senaat 2008-2009, nr. 
4-1053/3, 1-3. ; Wetsvoorstel betreffende de methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- 
en veiligheidsdiensten, Parl. St. Senaat 2008-2009, nr. 4-1053/4, 1-20. ; Wetsvoorstel betreffende de methoden 
voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, Parl. St. Senaat 2008-2009, nr. 
4-1053/5, 1-2. ; Wetsvoorstel betreffende de methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- 
en veiligheidsdiensten, Parl. St. Senaat 2008-2009, nr. 4-1053/6, 1-60. 
318 Wetsvoorstel betreffende de methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten, Parl. St. Senaat 2008-2009, nr. 4-1053/7, 1-243. 
319 Wetsontwerp betreffende de methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten, Parl. St. Kamer 2009-2010, nr. 52K2128007, 1-211. 
320 Adv. RvS 52K2128002 bij het wetsontwerp betreffende de methoden voor het verzamelen van gegevens door 
de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, Parl. St. Kamer 2009-2010, nr. 52K2128002, 1-11. 
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21 januari 2010 wordt het door de Kamer geamendeerde wetsontwerp definitief door de 

Senaat aangenomen. Tenslotte wordt de BIM-wet van 4 februari 2010 door de Koning 

bekrachtigd en op 10 maart 2010 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.322 

 

169. De BIM-wet van 4 februari 2010 bestaat uit negen hoofdstukken, waarvan sommige 

verschillende wetten wijzigen.323 De wetten die worden gewijzigd zijn: de wet van 30 

november 1998 houdende regeling van de inlichtingendiensten324, de wet van 18 juli 1991 tot 

regeling van het toezicht op de politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan 

voor de dreigingsanalyse325, de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van 

bestuur326, de wet van 11 december 1998 tot oprichting van een beroepsorgaan inzake 

veiligheidsmachtiging, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen327, de wet van 13 juni 2005 

betreffende de elektronische informatie 328 , het wetboek van strafvordering 329  en het 

strafwetboek330. 

170.  

2.4. Het beroep tot vernietiging voor het Grondwettelijk Hof 

 
171. In het arrest van het Grondwettelijk Hof331, uitgesproken op 22 september 2011, is 

geoordeeld over het beroep tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van de wet van 4 februari 

2010. 

                                                                                                                                                   
321 Wetsontwerp betreffende de methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten, Parl. St. Kamer 2009-2010, nr. 52K2128003, 1-2. ; Wetsontwerp betreffende de methoden 
voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, Parl. St. Kamer 2009-2010, nr. 
52K2128004, 1-11. ; Wetsontwerp betreffende de methoden voor het verzamelen van gegevens door de 
inlichtingen- en veiligheidsdiensten, Parl. St. Kamer 2009-2010, nr. 52K2128005, 1-26. ; Wetsontwerp 
betreffende de methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, Parl. 
St. Kamer 2009-2010, nr. 52K2128006, 1-4. 
322  Wet van 4 februari 2010 betreffende de methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- 
en veiligheidsdiensten, BS 10 maart 2010. ; H. VANDENBERGHE EN T. VAN ONGEVAL, o.c., 2010, 6-7.; S. 
VAN HECKE, “De genese van de BIM-wet. Of de strijd om de macht over de Belgische inlichtingendiensten”, 
De orde van de dag december 2011, afl. 56, 21. 
323 R. LANDUYT en S. BEKAERT, « De gevolgen van de nieuwe inlichtingenwet voor het strafprocesrecht en 
de positie van de advocaat, RW 2010-11, nr. 2, 50. 
324 Wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst, BS 18 december 
1998.; Hoofdstuk 2.  
325 Wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op de politie- en inlichtingendiensten en op het 
Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse, BS 26 juli 1991.; Hoofdstuk 3. 
326 Wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur, BS 30 juli 1994.; Hoofdstuk 4. 
327Wet van 11 december 1998 tot oprichting van een beroepsorgaan inzake veiligheidsmachtiging, 
veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen, BS 7 mei 1999.; Hoofdstuk 5. 
328 Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische informatie, BS 13 juni 2005.; Hoofdstuk 6. 
329 Hoofdstuk 7. 
330 Hoofdstuk 8. 
331 GwH 22 september 2011, nr. 145/2011. 
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172. Door de Orde van de Vlaamse balies en Jo Stevens werd gevraagd tot gehele of 

gedeeltelijke vernietiging van de artikelen 2, 3°, 14(partim), 15, 17, 18 en 35 tot 37. Door de 

vzw ‘Liga voor Mensenrechten’ ging het om een gehele of gedeeltelijke vernietiging van de 

artikelen 3, 10, 14, 15 en 18.332 De beide zaken, ingeschreven onder de nummer 4955 en 5014 

van de rol van het Hof werden samengevoegd. Echter werden ook memories ingediend door 

de ‘Ordre des barreaux francophones et germanophone’, de vzw ‘Ligue des Droits de 

l’Homme’ en de Ministerraad.333 

 

173. In het bijzonder ging het om een strijdigheid met de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet, samen gelezen met artikel 22 van de Grondwet en met de artikelen 6, 8 en 13 van 

het Europees verdrag voor de rechten van de mens.  

 

174. Het Grondwettelijk Hof kwam enkel tot een vernietiging van artikel 2, §3, van de wet 

van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, 

ingevoegd bij artikel 2, 3° van de wet van 4 februari 2010.334 Immers poneerde artikel 2, §3 

van de wet van 30 november 1998 dat wanneer specifieke en uitzonderlijke maatregelen voor 

het verzamelen van gegevens werden toegepast, de kennisgeving van die methoden alleen 

mag worden gedaan op verzoek van een persoon met een wettelijk belang.  

 

175. De kwestie van de latere kennisgeving van de toezichtsmaatregelen is naar het oordeel 

van het Hof onlosmakelijk verbonden met het daadwerkelijke karakter van de jurisdictionele 

beroepen en dus met het bestaan van daadwerkelijke waarborgen tegen misbruik: wanneer de 

betrokkene niet wordt ingelicht over de buiten zijn weten genomen maatregelen, kan hij in 

beginsel de wettigheid ervan moeilijk op retrospectieve wijze in rechte betwisten.335 De 

bekommernis om het evenwicht te bewaren tussen de bescherming van de fundamentele 

belangen van de Staat en de bescherming van de fundamentele rechten van de mens, kan wel 

verantwoorden dat een zekere termijn moet verlopen tussen het einde van de maatregel en de 

kennisgeving waarin de bestreden bepaling voorziet. De noodzaak die uit de rechtspraak van 

het EHRM voortvloeit om de betrokken persoon, na de beëindiging van de 

                                                
332 C. DAELMAN, « Europese rechtspraak ‘Rechten van de mens’ in kort bestek », RW 2011-2012, nr. 14, 671. 
333 GwH 22 september 2011, nr. 145/2011, I.a, I.b. 
334 F. SCHUERMANS, « Grondwettelijk Hof ziet geen graten in BIM », Juristenkrant 12 oktober 2011, nr. 235, 
1. 
335 GwH 22 september 2011, nr. 145/2011, B. 86. 
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inlichtingenmethode in te lichten, mag immers de doeltreffendheid van de betrokken methode 

niet in het gedrang brengen.336  

 

176. Hoewel het wenselijk is om de betrokken persoon, na de beëindiging van de specifieke 

of uitzonderlijke methode voor het verzamelen van gegevens, in te lichten, wordt een 

systematische kennisgeving niet noodzakelijk geacht. Een dergelijke verplichting kan immers 

de doelstelling van de methode in het gedrang brengen, waardoor het door de wetgever 

gewilde juiste evenwicht op onevenredige wijze wordt verstoord. Een kennisgeving op 

verzoek maakt het tegelijk mogelijk het vertrouwelijke karakter van het onderzoek niet op 

overdreven wijze te beperken en het recht van iedere persoon te vrijwaren om na te gaan of 

die laatste het voorwerp van een dergelijke methode heeft uitgemaakt. Dit neemt niet weg dat 

de persoon die het voorwerp van de methode heeft uitgemaakt, daarover ook moet worden 

ingelicht zodra een dergelijke kennisgeving volgens de BIM-commissie mogelijk is zonder 

het doel van het toezicht in het gedrang wordt gebracht.337 Door deze laatste verplichting op te 

leggen, toont het Grondwettelijk Hof zich strenger dan het EHRM tot nog toe. Dat heeft een 

kennisgeving weliswaar herhaaldelijk aanbevolen, maar heeft het ontbreken van een 

ambtshalve kennisgeving tot op heden nog niet afgekeurd.338 

 

177. Voor het overige werden twee bepalingen door het Grondwettelijk Hof gehandhaafd 

op voorwaarde dat zij conform het arrest geïnterpreteerd worden. Zij houden verband met de 

adviesprocedure bij het Vast Comité I inzake de wettigheid van een niet-geclassificeerd 

proces verbaal339 en de verplichte vernietiging van de opnames van tapgesprekken na een 

jaar340. 

 

178. Alle andere grieven werden door het Grondwettelijk Hof ongegrond verklaard. De 

wetgever zal in de toekomst dus moeten voorzien in een nieuwe regeling voor de 

kennisgeving.341 

 

                                                
336 GwH 22 september 2011, nr. 145/2011, B.88. 
337 GwH 22 september 2011, nr. 145/2011, B.88. 
338 J. THEUNIS, « De toetsing aan grondrecht door het Grondwettelijk Hof – Overzicht van rechtspraak 2011 », 
TBP 2012/10, 599. 
339 GwH 22 september 2011, nr. 145/2011, B.25. 
340 GwH 22 september 2011, nr. 145/2011, B.77. 
341 B. VANGEEBERGEN, J. VANDERBORGHT, M. EASTON en J-C. GUNST, « Inleiding tot de discussie 
over bijzondere inlichtingenmethoden », De orde van de dag december 2011, afl. 56, 5. 
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3. De controleopdrachten van de BIM-commissie en het Vast Comité I  

 

3.1. Inleiding 

 

179. Door de BIM-wet van 4 februari 2010 beschikt de VSSE eindelijk, als één van de 

laatste landen in Europa, over een uitgebreide waaier van methoden die kunnen worden 

aangewend met het oog op een doeltreffende bestrijding van de verschillende bedreigingen 

tegen de interne en externe veiligheid van de staat.342  

 

180. Er kan hier dus terecht worden gesteld dat met deze nieuwe, langverwachte wet, de 

inlichtingen- en veiligheidsdiensten in België eindelijk het stenen tijdperk kunnen verlaten en 

de bedreiging die zij uit hoofde van hun organieke wet dienen te bekampen met moderne en 

efficiënte middelen kunnen aanpakken.343 

 

181. De grootste invoering van de BIM-wet van 4 februari 2010 is de invoering van drie 

categorieën inzake de inlichtingenmethoden. Dit zijn de gewone, bijzondere en uitzonderlijke 

methoden.344 De methoden voor het verzamelen van de in de wet bedoelde gegevens door de 

VSSE kunnen niet worden gebruikt met het doel de individuele rechten en vrijheden te 

verminderen of te belemmeren.345 De VSSE mag, om zijn opdrachten te vervullen, slechts 

dwangmiddelen gebruiken onder de voorwaarden die door de wet worden bepaald.346 Een 

strikt kader wordt hier dus opgelegd aan de VSSE waarbinnen zij hun opdrachten moeten 

vervullen en waarbinnen zij de verschillende methoden kunnen aanwenden. De VSSE kan 

hierdoor buiten hetgeen haar wettelijk toegestaan is, geen enkele activiteit ontplooien. De 

primauteit van de rule of law heeft voorrang op alles.347 

 

                                                
342 P. DE HERT en T. DECAIGNY, « De nieuwe wet op inlichtingendiensten in België. Ruime en nieuwe 
bevoegdheden voor geheime diensten », Computerrecht 2010, 105.  
343 A. WINANTS, « Drie jaar  BIM-wet : een eerste analyse », in F. DERUYCK, Strafrecht in een breed 
spectrum, Brugge, Die Keure, 2014, 183. 
344 F. SCHUERMANS, « Grondwettelijk Hof ziet geen graten in BIM », Juristenkrant 12 oktober 2011, nr. 235, 
1. 
345 Art. 2, §1, lid 2 W.I&V van 30 november 1998. 
346 Art. 12 W.I&V van 30 november 1998. 
347 H. VANDENBERGHE EN T. VAN ONGEVAL, o.c., 2010, 27. 
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182. De gewone methoden zijn diegene waarover de inlichtingendienst reeds beschikte en 

die relatief gezien een minimale schending van de privacy met zich meebrengen.348  

 

183. De specifieke en uitzonderlijke methoden349 zijn middelen die worden gebruikt om de 

inlichtingen te vergaren en die steeds een groter wordende inbreuk op de privacy met zich 

meebrengen, hetgeen zich dan ook uit in een toenemend systeem van toezicht en controle op 

de aanwending ervan. Essentieel hierbij is dat deze methoden steeds enkel kunnen worden 

ingezet met respect voor het proportionaliteits- en subsidiariteitsprincipe.350 Proportionaliteit 

betekent dat de gehanteerde methode in verhouding moet staan met de ernst van de dreiging. 

Subsidiariteit betekent dat meer ingrijpende en dwingende maatregelen enkel kunnen worden 

ingezet wanneer minder ingrijpende maatregelen niet dezelfde resultaten zouden opleveren.351 

 

184. Eveneens moet de wet voldoende bescherming bieden aan hen die het voorwerp 

vormen van het inlichtingenonderzoek door het wettelijk organiseren van toezicht en 

beroepsmogelijkheid. 352  De BIM-commissie, bestaande uit drie leden353 , heeft als taak 

toezicht te houden op de aanwending van de specifieke en uitzonderlijke methoden. Gaat het 

om een specifieke methode, dan zal de controle enkel a posteriori gebeuren, terwijl voor het 

inzetten van uitzonderlijke methoden de voorafgaande toestemming van deze commissie 

vereist is, hetgeen dus een controle a priori veronderstelt.354 Daarenboven wordt het Vast 

Comité I belast met de controle a posteriori van de wettelijkheid van de beslissing met 

betrekking tot de specifieke en uitzonderlijke methoden, hieronder begrepen het 

proportionaliteits- en subsidiariteitsprincipe. 355  Deze controlebevoegdheden doen 

daarenboven niets af aan de algemene opdracht van het Vast Comité I zoals vastgelegd in de 

                                                
348 Art. 14-18 W.I&V van 30 november 1998. 
349 D. BOSLY en B. VANDERMEERSCH, « Droit de la procédure pénale », Die Keure/La charte, 2014, 572. 
350 Art. 18/1-18/18 W.I&V van 30 november 1998. ; A. WINANTS, « Drie jaar  BIM-wet : een eerste analyse », 
in F. DERUYCK, Strafrecht in een breed spectrum, Brugge, Die Keure, 2014, 188.; Art. 2, §1, lid 3 W.I&V van 
30 november 1998. 
351 R. LANDUYT en S. BEKAERT, « De gevolgen van de nieuwe inlichtingenwet voor het strafprocesrecht en 
de positie van de advocaat, RW 2010-11, nr. 2, 51. 
352 M. VANDERMEERSCH, « De wet op de bijzondere inlichtingenmethode : een reparatiewet vermeden ? », T. 
Strafr. 2012/6, 412. 
353 D. BOSLY en B. VANDERMEERSCH, o.c., 2014, 572. 
354 R. LANDUYT en S. BEKAERT, « De gevolgen van de nieuwe inlichtingenwet voor het strafprocesrecht en 
de positie van de advocaat, RW 2010-11, nr. 2, 51.; EHRM, Iordachi en anderen t. Moldavië, 14 september 
2009, nr. 25198/02, §40.; EHRM, Schimovolos t. Rusland, 21 juni 2011, nr. 30194/09, §68. 
355 D. BOSLY en B. VANDERMEERSCH, o.c., 2014, 573. ; M. VERMEULEN, « Koning Eenoog in het land 
der blinden. De BIM-wet gezien door het oog van de VN Mensenrechtenraad,  De orde van de dag december 
2011, afl. 56, 116. 
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Toezichtwet van 18 juli 1991.356 De bottom line is dat als je van gewone naar specifieke en 

naar uitzonderlijke methodes gaat, je steeds meer moet motiveren en steeds meer controle 

moet ondergaan.357 

 

3.2. De BIM-commissie 

 

3.2.1. Samenstelling358 

 

185. De commissie handelt volledig onafhankelijk in de uitoefening van haar 

controleopdrachten. Zij staat ook in voor het opstellen van haar Huishoudelijk Reglement. De 

commissie beraadslaagt slechts geldig als alle effectieve leden, of bij verhindering hun 

respectievelijke plaatsvervanger, aanwezig zijn. Zij beslist met een meerderheid van 

stemmen.  

 

186. De commissie is samengesteld uit drie effectieve leden. Voor elk effectief lid wordt 

een plaatsvervanger aangewezen.359 De effectieve leden en hun plaatsvervangers hebben de 

hoedanigheid van magistraat. Onder de effectieve leden heeft één lid de hoedanigheid van lid 

van het openbaar ministerie en hebben beide anderen de hoedanigheid van rechter, waarvan 

één deze van onderzoeksrechter. De plaatsvervangende leden hebben dezelfde hoedanigheid 

als het effectief lid dat zij vervangen. Met uitzondering van de voorzitter, die voldoende 

kennis van het Frans en het Nederlands moet hebben, behoren de twee overige effectieve 

leden elk tot een verschillende taalrol. De plaatsvervangende leden moeten tot dezelfde taalrol 

behoren als de effectieve leden die zij vervangen. Het voorzitterschap van de commissie 

wordt uitgeoefend door de magistraat die de hoedanigheid van onderzoeksrechter heeft. 

 

187. Op het ogenblik van hun aanwijzing dienen de effectieve en plaatsvervangende leden 

van de commissie de volgende voorwaarden te vervullen: 
                                                
356 A. WINANTS, o.c., 2014, 189-190. 
357 P. DE HERT en T. DECAIGNY, « De nieuwe wet op inlichtingendiensten in België. Ruime en nieuwe 
bevoegdheden voor geheime diensten », Computerrecht 2010, 105.  
358 Art. 43/1 W.I&V van 30 november 1998. 
359 De huidige BIM-commissie bestaat uit: P. VAN SANTVLIET (voorzitter), B. CLAUDE (lid) en V. DECKMYN 
(lid); KB 21 december 2010 houdende samenstelling van de bestuurlijke Commissie door de inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten belast met het toezicht op de specifieke en uitzonderlijke methoden voor het verzamelen van 
gegevens, BS 24 december 2010.; KB 20 september 2012 houdende samenstelling van de Bestuurlijke 
Commissie door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten belast met het toezicht op de specifieke en uitzonderlijke 
methoden voor het verzamelen van gegevens, BS 10 januari 2012. 
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- De leeftijd van veertig jaar hebben bereikt. 

- Minstens vijf jaar nuttige ervaring hebben inzake één van de dreigingen die de inzet 

van uitzonderlijke methoden kunnen rechtvaardigen. 

- 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. 

- Gedurende de periode van vijf jaar voorafgaand aan de aanwijzing geen lid geweest 

zijn van het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten, noch van het Vast 

Comité van toezicht op de inlichtingendiensten, noch van een politiedienst, noch van 

een inlichtingen- en veiligheidsdienst. 

 

188. De magistraten worden aangewezen voor een termijn van vijf jaar. Dit mandaat kan 

tweemaal worden hernieuwd. 

 

189. De effectieve leden oefenen hun functie bij de commissie voltijds uit. Gedurende de 

duur van hun opdracht handelen de effectieve leden, evenals hun plaatsvervangers, in 

volstrekte onafhankelijkheid tegenover hun korps van herkomst of tegenover hun 

hiërarchische overste. 

 

190. Ook hier is er een verschuiving gekomen van de bevoegdheden van de Senaat naar de 

Kamer van Volksvertegenwoordigers door de Zesde Staatshervorming.360 De Kamer bepaalt 

nu jaarlijks, op voorstel van de commissie, haar begroting, die wordt ingeschreven op de 

begroting van de dotaties, opdat de commissie zou kunnen beschikken over de menselijke en 

materiële middelen die nodig zijn voor de goede werking ervan. 

 

3.2.1.1. Secretariaat 

 

191. De commissie wordt ondersteund door een secretariaat, dat is samengesteld uit 

personeelsleden die door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten worden gedetacheerd 

volgens de door de Koning te bepalen nadere regels. De Koning bepaalt tevens het statuut van 

                                                
360 Art. 16 Wet van 6 januari 2014 tot wijziging van diverse wetten ten gevolge van de hervorming van de 
Senaat, BS 31 januari 2014. 
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deze leden, zonder afbreuk te doen aan hun oorspronkelijke administratieve en geldelijke 

statuut. 

 

3.2.2. Controleopdrachten361 

 

192. De bestuurlijke commissie is belast met het toezicht op de in artikel 18/2 W.I&V van 

30 november 1998 bedoelde specifieke en uitzonderlijke methoden voor het verzamelen van 

gegevens door de Staatsveiligheid. 

 

193. Zowel de specifieke als de uitzonderlijke methoden worden steeds gemachtigd door 

het diensthoofd van de inlichtingendienst, nooit door de commissie. Wel zijn én deze 

toelating én de daadwerkelijke aanwending van de methoden aan preliminaire voorwaarden 

en modaliteiten onderworpen, waarbinnen de commissie een niet onbelangrijke plaats 

inneemt. De bevoegdheden en taken van de Commissie zijn deels hetzelfde, deels 

gediversifieerd naargelang de categorie waartoe de methode behoort.362 

 

3.2.2.1. De specifieke methoden 

 

194. De specifieke methoden bestaan uit363: 

 

- 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. 

 

- 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. 

 

                                                
361 Art. 43/1 W.I&V van 30 november 1998. 
362 P. DE SMET, « Checks and balances. A priori en a posteriori controle », in W. VAN LAETHEM, D. VAN 
DAELE en B. VANGEEBERGEN, De wet op de bijzondere inlichtingenmethoden, Antwerpen-Oxford, 
Intersentia, 2010, 97. 
363 Art. 18/2, §1 W.I&V van 30 november 1998. 
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- Het kennisnemen van de identificatiegegevens van de afzender of de geadresseerde 

van post of van de titularis van een postbus. 

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

dienst van elektronische communicatie of van het gebruikte elektronische 

communicatiemiddel. 

 

- De maatregelen tot opsporing van de oproepgegevens van elektronische 

communicatiemiddelen en de lokalisatie van de afkomst of de bestemming van 

elektronische communicatie. 

 

195. Rekening houdend met een potentiele dreiging zoals bedoeld in artikel 18/1 W.I&V 

van 30 november 1998 kunnen de specifieke methoden voor het verzamelen van gegevens 

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. De specifieke methode moet worden gekozen in functie 

van de graad van ernst van de potentiele dreiging waarvoor ze wordt aangewend. 

 

196. Voor de specifieke methode wordt een drievoudige controle ingesteld. In eerste 

instantie 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 ervan. In tweede instantie is er toezicht op de uitvoering van de specifieke methode 

door de bestuurlijke commissie en in derde instantie364 tijdens en na de afloop door het Vast 

Comité I.365  

 

De specifieke methode kan slecht worden aangewend na een schriftelijke en met reden 

omklede beslissing van het diensthoofd en na kennisgeving van deze beslissing aan de 

commissie. Het diensthoofd mag dus de beslissing tot aanwending van een specifieke 

methode nemen zonder voorafgaande machtiging zoals bij de uitzonderlijke methoden, omdat 

zij minder indringend zijn dan de uitzonderlijke methoden en de wetgever terecht een zekere 

soepelheid heeft willen laten in de operationele werking van de inlichtingendiensten.366 De 

                                                
364 Zie infra. 
365 M. VANDERMEERSCH, “De wet op de bijzondere inlichtingenmethoden: een reparatiewet vermeden?”, 
T.Strafr. 2012, afl. 6, 417-418. 
366 F. SCHUERMANS, « Grondwettelijk Hof ziet geen graten in BIM », Juristenkrant 12 oktober 2011, nr. 235, 
3. 
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specifieke methoden kunnen slecht worden aangewend ten opzichte van een advocaat, een 

arts of een journalist, of van hun communicatiemiddelen die ze voor beroepsdoeleinden 

gebruiken, op voorwaarde dat de inlichtingen-en veiligheidsdienst vooraf over ernstige 

aanwijzingen beschikt dat de advocaat, de arts of de journalist persoonlijk en actief meewerkt 

of heeft meegewerkt aan het ontstaan aan de ontwikkeling van de potentiële bedreiging en 

nadat de commissie, overeenkomstig artikel 18/10 W.I&V van 30 november 1998 een 

eensluidend advies uitgebracht heeft op voorstel van het diensthoofd. De leden van de 

commissie oefenen hun controle uit vanaf de machtiging tot op het moment van het 

beëindigen van de methode. 367 

 

De inlichtingenofficier die is aangesteld om de specifieke methode voor het verzamelen van 

gegevens aan te wenden, informeert het diensthoofd regelmatig over de uitvoering van deze 

methode. 368  De inlichtingenofficier kan zich wel laten bijstaan door andere 

inlichtingenagenten.369 

 

Op het einde van elke maand wordt, per specifieke methode, een lijst van de uitgevoerde 

maatregelen overgemaakt aan de commissie. De leden van de commissie kunnen op elk 

ogenblik een controle uitoefenen op de wettigheid van de maatregelen, hierbij inbegrepen de 

naleving van de principes van subsidiariteit en proportionaliteit. Zij kunnen daartoe de 

plaatsen betreden waar de gegevens betreffende de specifieke methode door de 

Staatsveiligheid in ontvangst wordt genomen of bewaard, zich alle nuttige stukken toe-

eigenen en de leden van de dienst horen.370 

 

De gegevens verkregen in omstandigheden die de vigerende wettelijke bepalingen niet 

naleven, worden onder het toezicht van de commissie bewaard overeenkomstig de door de 

Koning bepaalde nadere regels en termijnen, na advies van de commissie voor de 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De commissie verbiedt de VSSE deze gegevens 

te exploiteren en schorst de aangewende methode indien deze nog lopende is. De commissie 

stelt het Vast Comité I op eigen initiatief en onverwijld in kennis van haar beslissing.371 

                                                
367 P. DE SMET, o.c., 2010, 98. 
368 Art. 18/3, §1 W.I&V van 30 november 1998. 
369 W. VAN LAETHEM, « Een revolutie in de Belgische inlichtingensector », De orde van de dag 2011, afl. 56, 
33. 
370 Art. 18/3, §2 W.I&V van 30 november 1998. 
371 Art. 18/3, §2 W.I&V van 30 november 1998. 
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197. De specifieke methode kan enkel verlengd of hernieuwd worden mits een nieuwe 

beslissing van het diensthoofd, die voldoet aan de voorwaarden zoals hierboven 

omschreven.372 

 

3.2.2.2. De uitzonderlijke methoden 

 

198. De uitzonderlijke methoden omhelzen373: 

 

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

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

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

een lokaal aangewend voor beroepsdoeleinden of als woonplaats van een advocaat, 

een arts of een journalist. 

 

- 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 artikel 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. 

 

- 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. 

 

- Het openmaken en het kennisnemen van de al dan niet aan een postoperator 

toevertrouwde post. 

 

- Het verzamelen van gegevens betreffende bankrekeningen en bankverrichtingen 

 

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

middelen, valse signalen, valse sleutels of valse hoedanigheid. 
                                                
372 Art. 18/3, §4 W.I&V van 30 november 1998. 
373 Art. 18/2, §2 W.I&V van 30 november 1998.  
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199. De uitzonderlijke methoden voor het verzamelen van gegevens kunnen worden 

aangewend door de Staatsveiligheid, wanneer er ernstige bedreigingen bestaan voor de 

inwendige veiligheid van de Staat en het voortbestaan van de democratische en 

grondwettelijke orde, de uitwendige veiligheid van de Staat en de internationale betrekking of 

het wetenschappelijk of economisch potentieel en wanneer die bedreigingen betrekking 

hebben op een activiteit die verband houdt met spionage, terrorisme, hieronder begrepen het 

radicaliseringsproces, de proliferatie, schadelijke sektarische organisaties en de criminele 

organisaties.374 

 

200. Bij uitzondering en rekening houdend met een potentiele bedreiging kunnen de 

uitzonderlijke methoden voor het verzamelen van gegevens slechts aangewend worden indien 

de gewone en de specifieke methoden voor het voor het verzamelen van gegevens 

ontoereikend worden geacht om de informatie te verzamelen die nodig is om de 

inlichtingenopdracht te volbrengen.375 

 

201. Voor wat de uitzonderlijke methoden voor het verzamelen van gegevens betreft, geldt 

een viervoudige controle.  

In eerste instantie dient - net zoals bij de specifieke methoden - de inlichtingenofficier die is 

aangesteld om de uitzonderlijke methode aan te wenden, zijn diensthoofd regelmatig te 

informeren over de uitvoering ervan. 

 

 In tweede instantie wordt, anders dan bij de specifieke methoden, ten aanzien van de 

uitzonderlijke methoden voor het verzamelen van gegevens wettelijk voorzien dat zodra de 

bedreigingen die haar wettigden, weggevallen zijn of wanneer de methode niet langer nuttig is 

voor het doel waarvoor zij werd beslist door het diensthoofd, verplicht is om de uitvoering 

van de uitzonderlijke methode te beëindigen en de uitvoering ervan te schorsen indien hij een 

onwettigheid vaststelt.  

 

In derde instantie is er toezicht van de bestuurlijke commissie en in tenslotte376 is er nog 

toezicht van het Vast Comité I tijdens en na de afloop.377 

                                                
374 Art. 18/9, §1 W.I&V van 30 november 1998. 
375 Art. 18/9, §2 W.I&V van 30 november 1998. 
376 Zie infra. 
377 M. VANDERMEERSCH, “De wet op de bijzondere inlichtingenmethoden: een reparatiewet vermeden?”, 
T.Strafr. 2012, afl. 6, 419. 
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202. Het diensthoofd mag de aanwending van een uitzonderlijke methode slechts 

machtigen na eensluidend advies van de commissie.378 Het diensthoofd ontwerpt zijn ontwerp 

van machtiging aan het eensluidend advies van de commissie. Dit schriftelijk ontwerp dient 

op ‘straffe van onwettigheid’ te zijn gedagtekend en moet bepaalde gegevens bevatten.379 De 

commissie onderzoekt of de wettelijke bepaling voor het aanwenden van de uitzonderlijke 

methode voor het verzamelen van gegevens, de gewone en de specifieke methoden 

ontoereikend blijken te zijn 380  en de bepaalde principes van proportionaliteit en 

subsidiariteit381 zijn nageleefd.382  Dit fiat behelst geen opportuniteitsbeoordeling doch louter 

een (eerste) wettigheidsnazicht.383 De facto beschikt de commissie dus over een vetorecht 

aangezien een negatief advies tot gevolg heeft dat de methode niet mag worden aangewend.384 

Ook hier worden weer verstrengde regels ingevoerd indien het gaat om een advocaat, een arts 

of een journalist.385  

 

203. De commissie verleent haar eensluidend advies binnen de vier dagen na ontvangst van 

het voorstel tot machtiging. Indien de commissie een negatief advies uitbrengt, mag de 

uitzonderlijke methode voor het verzamelen van gegevens door de betrokken dienst niet 

worden aangewend. Indien de commissie geen advies uitbrengt binnen de termijn van vier 

dagen, kan de betrokken dienst de bevoegde minister aanzoeken, die al dan niet toelating 

geeft. In geval van uiterste hoogdringendheid kan, onder bepaalde voorwaarden, een 

machtiging gebeuren voor de uitzonderlijke methoden voor ten hoogste achtenveertig uur.386  

 

204. Het diensthoofd kan, op voorafgaand eensluidend advies van de commissie, de 

verlenging van de uitzonderlijke methode voor het verzamelen van de inlichtingen machtigen 

voor een nieuwe termijn die niet langer mag zijn dan ten hoogste twee maanden, 

onverminderd zijn verplichting om de methode te beëindigen zodra de bedreiging die haar 

wettigden weggevallen zijn of wanneer de methode niet langer nuttig is voor het doel 

waarvoor zij werd beslist. Een tweede en elke volgende verlenging van de uitzonderlijke 
                                                
378 Art. 18/9, §2 W.I&V van 30 november 1998. 
379 Art. 18/10, §2 W.I&V van 30 november 1998. 
380 Art. 18/9, §2 W.I&V van 30 november 1998. 
381 Art. 18/9, § 3 W.I&V van 30 november 1998. 
382 Art. 18/10, § 1 W.I&V van 30 november 1998. 
383 P. DE SMET, o.c., 2013, 282. 
384 J. VANDERBORGHT en B. VANGEEBERGEN, o.c., december 2011, 13. 
385 Art. 18/9, § 4 W.I&V van 30 november 1998. 
386 Art. 18/10, § 4 W.I&V van 30 november 1998. 
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methode voor het verzamelen van inlichtingen is slechts mogelijk indien er bijzondere 

omstandigheden aanwezig zijn, die de verlenging van het gebruik van deze methode 

noodzaken.387 

 

205. Het diensthoofd is verplicht de uitzonderlijke methode te beëindigen zodra de 

bedreiging die haar wettigden, weggevallen zijn of wanneer de methode niet langer nuttig is 

voor het doel waarvoor zij werd beslist. Hij schorst de methode indien hij een onwettigheid 

vaststelt.388 

 

206. De leden van de commissie kunnen op elk ogenblik controle uitoefenen op de 

wettigheid van de uitzonderlijke methoden voor het verzamelen van gegevens, met de 

naleving van de principes van subsidiariteit en proportionaliteit. Zij kunnen daartoe de 

plaatsen betreden waar de gegevens die met de uitzonderlijke methoden verzameld werden, in 

ontvangst genomen of bewaard worden, zich alle nuttige stukken toe-eigenen en de leden van 

de dienst horen. De commissie beëindigt de uitzonderlijke methode voor het verzamelen van 

gegevens wanneer zij vaststelt dat de bedreiging die haar wettigden, is weggevallen of 

wanneer de uitzonderlijke methode niet meer nuttig blijkt te zijn voor het doel waarvoor ze 

werd aangewend, of schorst de uitzonderlijke methode ingeval van onwettigheid. De 

gegevens verkregen in omstandigheden die de vigerende wettelijke bepaling niet naleven, 

worden onder het toezicht van de commissie bewaard overeenkomstig de door de Koning 

bepaalde regels en termijnen, na advies van de commissie voor de bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer. De commissie verbiedt de inlichtingen- en veiligheidsdiensten deze 

gegevens te exploiteren.389 

 

207. In bepaalde gevallen zijn er nog bijkomende plichtplegingen in acht te nemen. Dit met 

betrekking tot enkele uitzonderlijke methoden, ten aanzien van sommige beroepscategorieën 

en in het kader van de samenloop met strafrechtelijke onderzoeken.390  

 

                                                
387 Art. 18/10, § 5 W.I&V van 30 november 1998. 
388 Art. 18/10, § 1 W.I&V van 30 november 1998. 
389 Art. 18/10, § 6 W.I&V van 30 november 1998. 
390 P. DE SMET, o.c., 2010, 102. 
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208. De commissie stelt het Vast Comité I op eigen initiatief in kennis van de 

machtigingsaanvraag van de Staatsveiligheid, van haar eensluidend advies, van een eventuele 

verlenging en van de beslissing tot beëindiging of schorsing.391 

 

3.2.3. Andere bevoegdheden 

 

3.2.3.1. De samenloop met het opsporings- of het gerechtelijk onderzoek392 

 

209. De VSSE waakt erover geen onderzoeken te voeren die een bewuste aantasting 

uitmaken van de bevoegdheden van de procureur des Konings, de federale procureur of de 

onderzoeksrechter en die het goede verloop van een opsporings- of gerechtelijk onderzoek 

kan schaden. Wanneer de VSSE een onderzoek instelt dat een weerslag kan hebben op een 

opsporings- of gerechtelijk onderzoek, mag deze dienst, indien hij de specifieke en 

uitzonderlijke methoden aanwendt, dit gerechtelijk- of opsporingsonderzoek niet schaden.  

 

210. De VSSE brengt de commissie hiervan op de hoogte. De commissie beslist dan in 

overleg met het federaal parket of de bevoegde magistraat en het hoofd van de betrokken 

dienst, volgens welke nadere regels de Staatsveiligheid het onderzoek kan voorzetten. De 

commissie brengt het Vast Comité I op de hoogte van haar beslissing. De VSSE voert zijn 

opdracht uit overeenkomstig de beslissing van de commissie. De commissie ziet toe op de 

naleving van haar beslissing. 

 

3.2.3.2. De doorstroom van informatie en strafbare feiten 

 

211. De VSSE kan inlichtingen meedelen aan de betrokken ministers, de betrokken 

gerechtelijke en administratieve overheden, aan de politiediensten een aan alle bevoegde 

instanties en personen.393 

 

212. Wanneer de aanwending van de specifieke of uitzonderlijke methoden ernstige 

verwijzingen aan het licht brengen over het plegen van een misdaad of wanbedrijf of, op 

grond van een redelijke vermoeden wijst op te plegen of reeds gepleegde maar nog niet aan 
                                                
391 Art. 18/10, § 7 W.I&V van 30 november 1998. 
392 Art. 13/2 W.I&V van 30 november 1998. 
393 Art. 19 W.I&V van 30 november 1998. 
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het licht gebrachte strafbare feiten, brengt de VSSE dit onverwijld ter kennis aan de 

commissie met het oog op de toepassing van artikel 29 van het Wetboek van Strafvordering. 

De commissie onderzoekt de verzamelde gegevens ongeacht de drager waarop ze vastgelegd 

werden. Indien de commissie het bestaan vaststelt van ernstige aanwijzingen die kunnen 

leiden tot het plegen van een misdaad of een wanbedrijf of van een redelijk vermoeden van te 

plegen of reeds gepleegde maar nog niet aan het licht gebrachte strafbare feiten, stelt de 

voorzitter daarvan een niet-geclassificeerd proces-verbaal op. Dit proces-verbaal wordt 

onverwijld overgezonden aan de procureur des Konings of aan de federale procureur, nadat 

het diensthoofd vooraf gehoord werd over de voorwaarden van deze overzending. Dit proces 

verbaal dient te preciseren in welke context 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.  

 

213. Over de aanwending van anonieme informatie als bewijs, voorziet de wetgever in een 

antwoord. Dit proces-verbaal mag niet de exclusieve grond, noch de overheersende maatregel 

zijn voor de veroordeling van een persoon.394 De elementen vervat in dit proces-verbaal 

moeten in overheersende mate steun vinden in andere bewijsmiddelen. Het is inderdaad zo dat 

de overgang van inlichtingeninformatie naar strafrechtelijk bruikbaar bewijsmateriaal, een 

zeer delicate aangelegenheid is. Aangezien deze informatie in se niet bedoeld is om te worden 

aangewend als bewijs, geldt de rechtsbescherming van artikel 6 EVRM niet.395  De kwestie of 

anonieme informatie afkomstig uit een inlichtingenonderzoek kan dienen als start- of 

sturingsinformatie van een strafonderzoek of als grond voor het aanwenden van 

dwangmiddelen kan dienen, is in feite “uitgekristalliseerd”. 396  Ingevolge vaste 

cassatierechtspraak wordt algemeen aanvaard dat anonieme informatie aanleiding kan geven 

tot het opstarten van een strafonderzoek en dit onderzoek kan sturen397 en zelfs aanleiding kan  

                                                
394 P. TRAEST, « Hard bewijs : wanneer is de rechter overtuigd ?», in J-P BEAUTHIER, D. FLORE, A. 
MASSET, B. RENARD, P. TRAEST en G. VERMEULEN (eds.), Bewijs in strafzaken, Brussel, Die Keure, 
2011, 72.; D. STANS, o.c., 2013-2014, 52. 
395 A. WINANTS, o.c., 2011, 1005.; M. VANDERMEERSCH, “De wet op de bijzondere inlichtingenmethoden: 
een reparatiewet vermeden?”, T.Strafr. 2012, afl. 6, 421. 
396 M. VANDERMEERSCH, “De wet op de bijzondere inlichtingenmethoden: een reparatiewet vermeden?”, 
T.Strafr. 2012, afl. 6, 421.; B. VANGEEBERGEN en D. VAN DAELE, “De verhouding tussen de inlichtingen- 
en veiligheidsdiensten en de gerechtelijke overheden”, in W. VAN LAETHEM, D. VAN DAELE en B. 
VANGEEBERGEN, De wet op de bijzondere inlichtingenmethoden, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2010, 219-
226. 
397 Cass. 26 maart 1926, Pas. 1926, I, 310; Cass. 12 maart 1974, Pas. 1974, I, 717; Cass. 2 mei 1990, AC 1989-
90, nr. 516; Cass. 15 juli 1997, AC 1997, nr. 314, concl. Adv. Gen. DE RIEMAECKER; Cass. 29 april 1998, 
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geven tot dwangmiddelen zoals de huiszoeking398, een observatie399 en de handhaving van 

een voorlopige hechtenis400. Wel zal telkens een inschatting moeten worden gemaakt van de 

graad van ernst en betrouwbaarheid van de anonieme informatie.401 

 

214. De procureur des Konings of de federale procureur licht de voorzitter van de 

commissie in over de gevolgen die aan de overzending van het proces-verbaal worden 

gegeven. De voorzitter licht op zijn beurt het diensthoofd van de betrokken dienst in.402  

 

3.3. Het Vast Comité I 

 

3.3.1. Samenstelling 

 

215. Voor de samenstelling van het Vast Comité I kan verwezen worden naar Deel I. 

3.3.2. Controleopdrachten 

 

216. Het vast Comité I handelt403: 

- Op eigen initiatief. 

- Op verzoek van de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 

- Op klacht, die op straffe van nietigheid schriftelijk gebeurt en de grieven vermeldt, 

van één ieder die een persoonlijk en rechtmatig belang kan aantonen, tenzij de klacht 

kennelijk niet gegrond is. 

- Telkens als de commissie een specifieke of een uitzonderlijke methode wegens 

onwettigheid heeft geschorst en de exploitatie van de gegevens heeft verboden wegens 

wederrechtelijkheid van een specifieke of uitzonderlijke methode. 

                                                                                                                                                   
JLMB 1999, 230; Cass. 23 maart 2005, JT 2005, afl. 6177, 267, JLMB 2005, 1407, Journ.proc. 2005, afl. 500, 
25, met noot P. TOUSSAINT, Rev.dr.pén. 2005, 928 en RW 2006-07, 829, met noot S. VANDROMME; Cass. 
21 januari 2003, Vigiles 2003, 112, met noot K. VAN CAUWENBERGHE.; M. VANDERMEERSCH, o.c. 
2012, afl. 6, 421. 
398 Cass. 4 april 2001, Rev.dr.pén. 2001, 1005 en T.Strafr. 2002, 89; Cass. 16 januari 2002, Vigiles 2002, 56, met 
noot F. VERSPEELT; Cass. 12 februari 2002, T.Strafr. 2002, 321; Cass. 15 maart 2005, Arr.Cass. 2005, afl. 3, 
613; Cass. 4 januari 2006, JT 2006, afl. 6209, 46, Nullum Crimen 2007, 207 met concl. Adv. Gen. D. VANDER- 
 MEERSCH en T.Strafr. 2006, 90. ; M. VANDERMEERSCH, o.c. 2012, afl. 6, 421. 
399 Cass. 12 maart 2003, AR P.03.0313.F. ; Cass. 4 april 2001, AR P.01.0041.F., nr. 201. 
400 Cass. 1 april 1997, P.97.0414.F. 
401 B. VANGEEBERGEN en D. VAN DAELE, o.c., 2010, 221-222. 
402 Art. 19/1 W.I&V van 30 november 1998. 
403 Art. 43/4 W.I&V van 30 november 1998. 
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- Telkens als de bevoegde minister een beslissing heeft genomen bij gebrek aan tijdig 

advies van de commissie. 

 

217. Onverminderd de bevoegdheden omschreven in de Toezichtwet van 18 juli 1991404, is 

het Vast Comité I ermee belast a posteriori de specifieke en uitzonderlijke methoden voor het 

verzamelen van gegevens door de VSSE, te controleren.405 Hierbij spreekt het Vast Comité I 

zich uit over de wettelijkheid van de beslissing met betrekking tot deze methoden, alsook op 

de naleving van de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit.406 De wetgever noemt 

deze controle a posteriori.407 Dit kan misleidend overkomen. De term slaat immers op de 

machtiging van het diensthoofd (omtrent de genese en uitvaardiging van die machtiging heeft 

het Vast Comité I inderdaad geen enkele voorafgaande zeggenschap), niet op de 

daaropvolgende uitvoering van de gemachtigde methode die zich over een lange termijn kan 

uitstrekken. Hierop is er een quasi real-time controle door het Vast Comité I, nu deze in de 

praktijk van start gaat zodra het Comité kennis krijgt van de maatregel en dit tijdstip zich vrij 

vlug na of soms zelf nog voor de effectieve start van de methode situeert.408 

 

218. Het Vast Comité I kan de leden van de commissie horen, alsook het diensthoofd van 

de betrokken dienst en de leden van de Staatsveiligheid die de specifieke of uitzonderlijke 

methoden voor het verzamelen van gegevens hebben aangewend. Zij worden gehoord buiten 

aanwezigheid van de klager of diens advocaat. De leden van de Staatsveiligheid zijn verplicht 

geheimen waarvan zij kennis hebben aan het Vast Comité I bekend te maken. Indien deze 

geheimen betrekking hebben op een lopend opsporings- of gerechtelijk onderzoek, pleegt het 

Vast Comité I hierover vooraf overleg met de bevoegde magistraat.409 

 

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

werkdagen, het dossier raadplegen.410 

 

                                                
404 Art. 1 Toezichtwet van 18 juli 1991, na de verschillende wijzigingen. 
405 D. STANS, o.c., 2013-2014, 88. 
406 Art. 43/2 W.I&V van 30 november 1998. 
407 D. STANS, o.c., 2013-2014, 141. 
408 P. DE SMET, o.c., 2013, 284.; J. THEUNIS, « De toetsing aan grondrecht door het Grondwettelijk Hof – 
Overzicht van rechtspraak 2011 », TBP 2012/10, 598. 
409 Art. 43/5, §4 W.I&V van 30 november 1998. 
410 Art. 43/5, §3 W.I&V van 30 november 1998. 
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3.3.2.1. De gewone methoden 

 

220. De gewone methoden omsluiten411: 

 

-  Met inachtneming van de wet, op basis van de eventueel afgesloten akkoorden en de 

door hun verantwoordelijke overheid bepaalde regels kunnen de gerechtelijke 

overheden, de ambtenaren en agenten van de openbare diensten, die van de 

politiediensten inbegrepen, uit eigen beweging aan de betrokken inlichtingen- en 

veiligheidsdienst de inlichtingen meedelen die nuttig zijn voor de uitvoering van zijn 

opdrachten.412 

 

- In overeenstemming met artikel 3, §4 van de wet van 8 december 1992 tot 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer 413 , kan de Staatsveiligheid de 

inlichtingen noodzakelijk voor de uitoefening van hun opdrachten, met inbegrip van 

persoonsgegevens, inwinnen bij elke persoon of organisatie die behoort tot de 

privésector.414 

 

- In de uitvoering van zijn opdracht mag de Staatsveiligheid publieke plaatsen en 

private plaatsen die toegankelijk zijn voor het publiek, observeren en doorzoeken 

zonder behulp van technische middelen.415 

 

- In de uitoefening van zijn opdracht kan de Staatsveiligheid onder meer steeds de voor 

het publiek toegankelijke plaats betreden en, met inachtneming van de 

onschendbaarheid van de woning, hotelinrichting en andere logiesverstrekkende 

inrichtingen, bezoeken. Zij kunnen zich door de eigenaars, exploitanten of aangestelde 

van die inrichting de inschrijvingsgegevens van de reizigers doen overleggen.416 

 

- In de uitoefening van zijn opdracht kan de Staatsveiligheid een beroep doen op 

menselijke bronnen voor het verzamelen van gegevens omtrent gebeurtenissen, 
                                                
411 Art. 14-18 W.I&V van 30 november 1998. 
412 Art. 14 W.I&V van 30 november 1998. 
413 Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking 
van persoonsgegevens, BS 18 maart 1993. 
414 Art. 16 W.I&V van 30 november 1998. 
415 Art. 16/1 W.I&V van 30 november 1998. 
416 Art. 17 W.I&V van 30 november 1998. 
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voorwerpen, groeperingen en natuurlijke personen of rechtspersonen die een belang 

vertonen voor de uitoefening van hun opdrachten (informantenwerking), conform de 

richtlijnen van het ministerieel Comité.417 

 

221. Voor de aanwending van de gewone methoden voor het verzamelen van gegevens stelt 

de BIM-wet geen bijzondere voorwaarden. Dit houdt in dat deze methoden kunnen worden 

aangewend: 

- In het kader van alle wettelijke opdrachten, terwijl de aanwending van specifieke en 

uitzonderlijke methoden aan restricties onderworpen zijn.  

 

- Door elke inlichtingenagent kan gestart worden, terwijl de specifieke en uitzonderlijke 

methoden enkel door een zogenaamde inlichtingenofficier 418  kunnen worden 

aangewend.  

 

- Op eigen initiatief, daar waar de specifieke en uitzonderlijke methoden een machtiging 

van het diensthoofd vereisen.  

 

- Zonder tijdsbeperking, hetgeen bij de specifieke en uitzonderlijke methoden niet 

(steeds) het geval is. 

 

- In tegenstelling tot de specifieke en uitzonderlijke methoden419, zowel in België als in 

het buitenland.420  

 

222. De BIM-wet voorziet bewust niet in bijzondere controlemaatregelen ten aanzien van 

de aanwending van de gewone methoden voor het verzamelen van gegevens.421 Er wordt wel 

aangenomen dat de gewone methoden onder het algemeen toezicht vallen van het Vast 

                                                
417 Art. 18 W.I&V van 30 november 1998. 
418 Art. 3,9° W.I&V van 30 november 1998. 
419 Art. 18/1 W.I&V van 30 november 1998: de uitoefening op het grondgebied van het Rijk. 
420 M. VANDERMEERSCH, “De wet op de bijzondere inlichtingenmethoden: een reparatiewet vermeden?”, 
T.Strafr. 2012, afl. 6, 414.; B. VANGEEBERGEN en D. VAN DAELE, “De wet op de bijzondere 
inlichtingenmethoden: een reus op lemen voeten”, Nullum Crimen 2010, 48.; W. VAN LAETHEM, “Een 
evolutie in de Belgische inlichtingensector”, De orde van de dag 2011, afl. 56, 29-30.; P. DE SMET, Het Vast 
Comité I als rechter inzake bijzondere inlichtingenmethoden, in W. VAN LAETHEM en J. VANDERBORHT 
(eds.), Inzicht in toezicht : Twintig jaar democratische controle op de inlichtingendiensten/Regards sur le 
contrôle : Vingt ans de contrôle démocratique sur les services de renseignement, Antwerpen-Cambridge, 
Intersentia, 2013, 280. 
421 Hand. Kamer 2009-2010, 7 januari 2010, nr. 135, 42. 
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Comité I zoals vastgesteld in de wet van 18 juli 1991.422 Binnen deze bevoegdheid kan het 

Vast Comité I enkel adviseren en geen bindende beslissingen nemen.423 

 

3.3.2.2. De specifieke methoden 

 

223. De controle op de specifieke methoden wordt onder meer uitgeoefend op grond van de 

lijsten van de uitgevoerde maatregelen en van elk ander nuttig document dat door de 

commissie wordt verstrekt of waarvan de overlegging door het Vast Comité I wordt 

gevorderd.424 

 

3.3.2.3. De uitzonderlijke methoden 

 

224. De controle op de uitzonderlijke methoden voor het verzamelen van gegevens wordt 

onder meer uitgeoefend op grond van de documenten die door de commissie worden verstrekt 

en de bijzondere registers, dat voortdurend ter beschikking wordt gehouden van het Vast 

Comité I, en op grond van elk ander nuttig document dat door de commissie wordt verstrekt 

of waarvan de overlegging door het Vast Comité I wordt gevorderd.425 

 

3.3.3. De rechtsprekende bevoegdheid 

 

225. Wanneer het Vast Comité I de onwettigheid van de beslissing met betrekking tot 

specifieke of uitzonderlijke methoden voor het verzamelen van gegevens vaststelt, beveelt het 

de stopzetting van de betrokken methode indien deze nog steeds in uitvoering is of indien zij 

werd geschorst door de commissie en beveelt het dat de gegevens die met deze methode 

werden verkregen, niet mogen worden geëxploiteerd en dienen te worden vernietigd. De met 

redenen omklede beslissing wordt onverwijld medegedeeld aan het diensthoofd, aan de 

betrokken minister, aan de commissie en, in voorkomend geval, aan de commissie tot 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Het Vast Comité I kan dus een binding decision 

                                                
422 P. DE SMET, o.c., 2013, 289.; R. LANDUYT en S. BEKAERT, « De gevolgen van de nieuwe 
inlichtingenwet voor het strafprocesrecht en de positie van de advocaat, RW 2010-11, nr. 2, 50. 
423 W. VAN LAETHEM, “Daadwerkelijke rechtsmiddelen na de BIM-wet”, in W. VAN LAETHEM, D. VAN 
DAELE en B. VANGEEBERGEN, De wet op de bijzondere inlichtingenmethoden, Antwerpen-Oxford, 
Intersentia, 2010, 199-200. 
424 Art. 43/5, §1 W.I&V van 30 november 1998. 
425 Art. 43/5, §1 W.I&V van 30 november 1998. 
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nemen in de zin van artikel 13 EVRM. Evenwel kan het geen vergoeding toekennen voor 

eventueel opgelopen schade.426 

 

226. Wanneer het Vast Comité I meent dat een specifieke of uitzonderlijke methode voor 

het verzamelen van gegevens in overeenstemming is met de bepalingen van de W.I&V van 30 

november 1998, terwijl de commissie de exploitatie van de met deze methode verzamelde 

gegevens had verboden, evenals de schorsing van deze methode had opgelegd, heft het Vast 

Comité I het verbod en de schorsing op door middel van een met redenen omklede beslissing 

en licht het onverwijld het diensthoofd, de bevoegde minister en de commissie hierover in.427 

 

227. Ingeval van een klacht wordt van de beslissing kennis gegeven aan de klager onder 

bijzondere voorwaarden.428 

 

228. Tegen de beslissingen van het Vast Comité I is geen beroep mogelijk.429  

 

3.3.4. Het Vast Comité I als adviesverlener 

 

229. Er wordt een bijzondere procedure gecreëerd waarbij de feitenrechter, die 

geconfronteerd wordt met  een niet geclassificeerd proces-verbaal, aan het Vast Comité I een 

advies kan vragen over de wettigheid van de door de inlichtingendiensten aangewende 

methoden die aan de basis van dat proces-verbaal liggen.430  

 

230. Dat advies zal dan een element worden in de beoordeling van de rechtmatigheid van 

het voorliggend bewijs zoals die door de feitenrechter geschied.431 Sinds de inwerkingtreding 

van de BIM-wet van 4 februari 2010 ontving het federaal parket drie niet-geclassificeerde 

processen-verbaal van de zogenaamde BIM-commissie. Het strafdossier waarin deze niet-

geclassificeerde processenverbaal zijn opgenomen, bevinden zich nog niet in de fase van de 

regeling van de rechtspleging of van het vonnisgerecht, zodat tot op heden geen enkele 

                                                
426 W. VAN LAETHEM, o.c., 2010, 201. 
427 Art. 43/6, §1 W.I&V van 30 november 1998. 
428 Art. 43/6, §2 W.I&V van 30 november 1998.; Adv. RvS 47.200/2 bij het wetsontwerp betreffende de 
methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, Parl. St. Kamer, 
2009-2010, nr. 52K2128002, 9. 
429 Art. 43/8 W.I&V van 30 november 1998. 
430 Art. 131bis Sv., art. 189quater Sv. en art. 279bis Sv. 
431 J. VANDERBORGHT en B. VANGEEBERGEN, o.c., december 2011, 17. 
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ervaring te noteren valt met de eventuele toepassing van de nieuwe procedure. In de rand kan 

trouwens worden vermeld dat, bij lectuur van de eerste ontvangen niet-geclassificeerde 

processen-verbaal, de verplichte precisering ‘in welke context de inlichtingenopdracht heeft 

plaatsgevonden’432 in het niet-geclassificeerde processen-verbaal, van die aard kan zijn om 

een (vaak lang) lopend inlichtingenonderzoek ernstig te schaden of in het gedrang te brengen, 

nu dit proces-verbaal deel uitmaakt van een strafdossier waartoe op een bepaald ogenblik alle 

partijen toegang zullen hebben.433 

 

4. Enkele pijnpunten van het Vast Comité I en de BIM-commissie 

 

4.1. De relatie tussen het Vast Comité I en de BIM-commissie 

 

4.1.1. Inleiding 

 

231. Conform artikel 18/3, §2, lid 5 W.I&V van 30 november 1998 stelt de BIM-

commissie het Vast Comité I op eigen initiatief en ‘onverwijld’ in kennis van haar 

beslissing.434 Echter verloopt dit niet altijd even vlot in de praktijk. 

 

232. Hier komt nog eens bij dat de controlebevoegdheden van de BIM-commissie en het 

Vast Comité I soms parallel en verstrengelend verlopen. 

 

4.1.2. De ‘onverwijlde’ mededeling 

 

233. In de praktijk verlopen er heel vaak enkele werkdagen tussen de dagtekening van het 

document en de binnenkomst ervan bij het Vast Comité I. De kennisgeving van de meeste 

documenten dient normaliter onder gedigitaliseerde vorm te geschieden tenzij het Vast 

Comité I daar anders over oordeelt.435 Bij gebreke aan een gehomologeerde en beveiligde 

                                                
432 Art. 19/1 W.I&V van 30 november 1998. 
433 J. DELMULLE en A. FRANSEN, « Enkele aspecten van de relatie tussen het Vast Comité I en het gerecht », 
in W. VAN LAETHEM en J. VANDERBORHT (eds.), Inzicht in toezicht : Twintig jaar democratische controle 
op de inlichtingendiensten/Regards sur le contrôle : Vingt ans de contrôle démocratique sur les services de 
renseignement, Antwerpen-Cambridge, Intersentia, 2013, 376. 
434 D. STANS, o.c., 2013-2014, 146. 
435 Art. 11 KB 12 oktober 2010 houdende de uitvoering van diverse bepalingen van de wet van 30 november 
1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, BS 11 augustus 2010. 
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verbinding, is dergelijke transfertwijze echter uit den boze. Nochtans bestaat een dergelijke 

verbinding, maar door stugheid van de betrokken administratieve overheid wordt aan het Vast 

Comité I de aansluiting geweigerd. Vandaar dat de overzending node per drager gebeurt. 

Evenwel ligt hier niet de reden voor vertraging. Het is in wezen louter een kwestie van 

organisatie binnen de BIM-commissie. Stricto jure is dit niet problematisch voor de controle. 

Maar voor de uitvoering van de door het Vast Comité I getroffen stopzettinsbeslissing, in het 

geval waar de BIM-commissie geen schorsingsbeslissing heeft genomen, heeft elke 

vertraging wel degelijk consequenties. Immers des te langer dergelijke beslissing uitblijft, des 

te meer inlichtingen de VSSE heeft ingewonnen en des te verder de verspreiding van de 

daaruit verwerkte informatie uitgroeit in allerlei nationale en internationale databanken. In dat 

geval wordt de naleving van het ‘verbod op exploitatie’ en van ‘bevel tot vernietiging’ geen 

evidentie. Er is geen enkele reden om de wettelijke verplichting van onmiddellijke 

doorzending geen gestand te doen temeer inmiddels alles op kruissnelheid is gekomen en de 

voorzitter van de BIM-commissie dit eveneens als pijnpunt erkend.436  

 

4.1.3. De parallelle controlebevoegdheden 

 

234. Voorafgaandelijk aan hun aanwending behoeven de specifieke methoden een 

kennisgeving aan de BIM-commissie en uitzonderlijke methoden haar eensluidend advies. Dit 

is wat genoemd wordt de controle a priori. Maar de BIM-commissie levert ook machtiging af 

tot het plegen van misdrijven 437 , heeft een coördinerende rol bij de samenloop van 

inlichtingen- en justitiële onderzoeken438, is gelast met de opmaak van een niet geclassificeerd 

proces-verbaal439 indien de uitvoering van een methode ernstige aanwijzingen of een redelijk 

vermoeden van een (gepleegd of te plegen) delict aan het licht brengt en tenslotte dient een lid 

van BIM-commissie aanwezig te zijn bij de door het Vast Comité I bevolen vernietiging van 

wederrechtelijk verkregen gegevens. 

 

235. Het merendeel van haar taak is echter de wettigheidscontrole van de methoden tijdens 

de uitvoering ervan. De commissie kan methoden schorsen, de exploitatie van de ermee 
                                                
436 P. DE SMET, « Het vast Comité I als rechter inzake bijzondere inlichtingenmethoden », in W. VAN 
LAETHEM en J. VANDERBORHT (eds.), Inzicht in toezicht : Twintig jaar democratische controle op de 
inlichtingendiensten/Regards sur le contrôle : Vingt ans de contrôle démocratique sur les services de 
renseignement, Antwerpen-Cambridge, Intersentia, 2013, 288. 
437 Art. 13/1, §2 W.I&V van 30 november 1998. 
438 Art. 13/2 W.I&V van 30 november 1998. 
439 Art. 19/1 W.I&V van 30 november 1998. 
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verkregen data verbieden en deze alsdan voorlopig bewaren in afwachting van een beslissing 

van het Vast Comité I. Dit luik van haar bevoegdheid, is volledig gelijklopend met de a 

posteriori controle van het Vast Comité I. In de rechtsleer is hier al op gewezen. Er is echter 

nog een andere kant aan het verhaal. De beslissing van de BIM-commissie is slechts 

‘voorlopig’ en deze van het Vast Comité I ‘definitief’. Deze laatste bepalen dan ook evident 

de te volgen richting. Dat de standpunten tussen de beide controleorganen afwijken, heeft zich 

ten andere reeds meer dan eens voorgedaan en is een hypothese die expliciet in de BIM-wet 

werd voorzien. Het standpunt lijkt ingegeven vanuit een gevoel van concurrentie. Beide 

controleorganen kunnen immers slechts optimaal functioneren middels samenwerking.440 

 

236. Daarenboven bestaat soms de indruk dat andere factoren dan legaliteit, subsidiariteit 

en proportionaliteit een rol spelen.441 Het is nochtans van in het begin duidelijk en ook zo 

herhaaldelijk gesteld, dat de controle geen opportuniteitscontrole mocht worden, laat staan 

een intentieproces, hetgeen soms wel lijkt.442 

 

237. De BIM-wet van 4 februari 2010 bepaalt dat een beroep niet mogelijk is tegen de 

beslissing van het Vast Comité I.443 A contrario kan dan worden afgeleid dat het Vast Comité 

I, in tegenstelling tot bijna alle andere rechtscolleges, onfeilbaar is. 444  Dit lijkt 

onwaarschijnlijk. 

 

4.2. De verhouding tussen de gewone, specifieke en uitzonderlijke methoden 

 

4.2.1. Inleiding 

 

238. De bijzondere inlichtingenmethoden bestaan uit de gewone, specifieke en 

uitzonderlijke inlichtingenmethoden. Hierbij gaat de wetgever ervan uit dat respectievelijk de 

inmenging in de rechten en de vrijheden van burgers wordt vergroot. Dit heeft als gevolg dat 

naarmate de methode een grote inbreuk heeft, er een strengere controleprocedure moet 

worden doorlopen.445 

                                                
440 P. DE SMET, o.c., 2013, 290-291. 
441 D. STANS, o.c.,2013-2014, 144. 
442 A. WINANTS, o.c., 2014, 203.; P. DE SMET, o.c. 2010, 97. 
443 Art. 43/8 W.I&V van 30 november 1998. 
444 A. WINANTS, o.c., 2014, 203. 
445 Zie supra. 
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239. Echter is dit niet altijd het geval. Een kritische reflectie dringt zich op over de 

classificatie van de verschillende methoden in hun ‘hokje’. 

 

4.2.2. De indeling tussen de inlichtingenmethoden 

 

240. Na de inwerkingtreding van de BIM-wet van 4 februari 2010 zijn er knelpunten naar 

voor gekomen in de wet. Het betreft onder meer de vraag of de identificatie van 

abonneenummers (die het gros van de gemachtigde bijzondere methoden uitmaakt) onder het 

regime van de specifieke methoden moet blijven ressorteren. Immers dergelijke operatie is 

weinig intrusief doordat via open bronnen het mogelijk is de naam en het adres van de 

abonnee te achterhalen, terwijl ze wel een grote administratieve inspanning vergt van de 

diensten.446 Eenzelfde kan worden gesteld met betrekking tot de uitzonderlijke methode voor 

het verzamelen van gegevens betreffende bankrekeningen en bankverrichtingen die ook 

eerder zou dienen te worden ondergebracht in de specifieke methoden.447 

 

241. Eveneens merkwaardig is dat de VSSE niet beschikt over een wettelijke basis om 

uitzonderlijke methoden te gebruiken voor het inzamelen van gegevens in geval van 

extremisme en inmenging. Daar waar de BIM-wet de toepassing van de gewone en de 

specifieke methoden toelaat voor alle opdrachten , wordt er met betrekking tot de 

uitzonderlijke methoden een beperking ingevoerd.448 Uit de opsomming van de activiteiten 

die een bedreiging uitmaken volgt namelijk dat de inmenging en het extremisme hieruit zijn 

weggelaten, zodat de uitzonderlijke methoden voor bedreiging niet kunnen worden ingezet. 

 

242. Het is niet duidelijk waarom deze beperking wordt ingevoerd en de voorbereidende 

werkzaamheden geven hierover ook geen informatie. Blijkbaar gaat het om een politieke 

keuze, misschien ingeboezemd door de vrees dat drukkingsgroepen, vakbonden of andere 

groepering in het vizier van de VSSE zou belanden. Reeds meerdere malen werd benadrukt 

dat dit geen targets zijn van de VSSE, maar de uitsluiting van extremisme en inmenging heeft 

wel nadelige gevolgen. De inmenging is één van de meest actuele bedreigingen voor het 

wetenschappelijk en economisch potentieel en de ontdekking ervan kan bijzonder moeilijk 

                                                
446 VAST COMITÉ I, Activiteitenverslag 2011, 108.; P. DE SMET, o.c., 2013, 288. 
447 A. WINANTS, o.c., 2014, 202. 
448 Zie supra. 
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zijn, zeker wanneer er een verbod is om de uitzonderlijke methoden vb. telefoontap of 

binnendringen in een informaticasysteem, te gebruiken. Dezelfde opmerking geldt voor het 

extremisme. Waar men nu reeds stemmen hoort opgaan die vinden dat bepaalde 

extremistische bijeenkomsten verboden moeten kunnen worden, ontzegt men aan de VSSE de 

mogelijkheid om desgevallend via uitzonderlijke methoden, de nodige elementen die een 

aanwijzing van extremisme zouden kunnen zijn, te verzamelen.449 

 

243. Eén van de meer ingewikkelde regelingen in de BIM-wet heeft betrekking op de 

observatie, omdat deze methode eigenlijk transversaal is en al naargelang de omstandigheden, 

een gewone, specifieke of uitzonderlijke methode is450, hetgeen een impact heeft op de 

regelgeving. De verschillende bepalingen maken het bijzonder ingewikkeld, verwarrend en 

dus een bron van verschillende interpretaties door de dienst zelf, door de BIM-commissie en 

door het Vast Comité I.451 

 

4.2.3. De controle op de gewone inlichtingenmethoden. 

 

244. Een gewone methode kenmerkt zich door het meest soepel regime: elke 

inlichtingenagent mag een dergelijke methode hanteren, te allen tijde, overal, ten aanzien van 

iedereen, in het kader van nagenoeg alle wettelijke opdrachten en zonder specifieke 

controle.452 Er is dus geen check van de BIM-commissie. Natuurlijk is er het reguliere 

toezicht van het Vast Comité I.  

 

245. In de meeste gevallen volstaat dit. Bijvoorbeeld waar deze methoden het zonder 

dwang verkrijgen of inwinnen van informaties betreffen. Of nog, bij de betreding, de 

observatie en de doorzoeking zonder technische middelen van publieke en private plaatsen 

toegankelijk voor het publiek. Deze behoeven geen onmiddellijke interventiemogelijkheid 

door een gebrek aan specifieke intrusiviteit, temeer nu er in hoofde van de aangezochte 

                                                
449 A. WINANTS, o.c., 2014, 200-201. 
450 B. VAN GEEBERGEN en D. VAN DAELE, « De observatie en doorzoeking van plaatsen », in W. VAN 
LAETHEM, D. VAN DAELE en B. VAN GEEBERGEN (eds.), De wet op de bijzondere inlichtingenmethoden, 
Antwerpen, Intersentia, 2010, 65. 
451 A. WINANTS, o.c., 2014, 202. 
452 Zie supra. 



 106 

particulier geen medewerkingsplicht bestaat en ook voor de overheidsdiensten in een 

weigeringsgrond is voorzien.453  

 

246. Aan de andere kant kan de gewone methode wel vrij intrusief zijn. Zo is een 

maandenlange observatie op publieke plaatsen van een persoon (wat een gewone methode is) 

veel ingrijpender dan een eenmalige identificatie van diens gsm nummer (wat een specifieke, 

en meer gecontroleerde, methode is). Dat is het spijtige gevolg van het feit dat de frequentie 

of de duur van een methode geen criterium vormt om een maatregel, als gewoon, specifiek of 

uitzonderlijk te beschouwen.454 

 

247. Ook de als gewone methode gecatalogeerde HUMINT of het beroep doen op 

menselijke bronnen, kan gebruikt worden zonder enige controle. Omwille van het belang van 

deze methoden en de risico’s die eraan verbonden zijn, had het Vast Comité I aangedrongen 

op een omvattende regeling. De BIM-wetgever kwam echt niet verder dan het gebruik te 

regelen conform de richtlijn van het  Ministerieel Comité voor inlichtingen en veiligheid (nu: 

de Nationale Veiligheidsraad)455.456 In dezelfde context moet men denken hoe het gesteld is 

met infiltratie. Er is bijvoorbeeld een dunne grens tussen het gebruik maken van een 

informant, het ‘sturen’ van een informant en het infiltreren in de organisatie. Als ze gebruikt 

zou worden, dan kan men zich vragen stellen over de legaliteit.457 

 

4.2.4. De start van een bijzondere inlichtingenmethode 

 

248. Een tweede onduidelijkheid in de BIM-wet van 4 februari 2010 is de drempel van 

verdenking die nodig is om het gebruik van een methode te starten. In Nederland bijvoorbeeld 

heeft de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst458 als taak organisaties en personen te 

onderzoeken die aanleiding geven tot ‘ernstig vermoeden’ dat zij een gevaar vormen voor de 

                                                
453 P. DE SMET, o.c., 2013, 289. 
454 W. VAN LAETHEM, « Een revolutie in de Belgische inlichtingensector », De orde van de dag december 
2011, afl. 56, 29. 
455 L. LEMMENS, « Nationale Veiligheidsraad vervangt Ministerieel Comité voor Inlichting en Veiligheid, 3 
februari 2015. ; KB 28 januari 2015 tot oprichting van de Nationale Veiligheidsraad, BS 30 januari 2015. 
456 W. VAN LAETHEM, « Een revolutie in de Belgische inlichtingensector », De orde van de dag december 
2011, afl. 56, 32. 
457 M. VERMEULEN, « Koning Eenoog in het land der blinden. De BIM-wet gezien door het oog van de VN 
Mensenrechtenraad,  De orde van de dag december 2011, afl. 56, 114. 
458 Verder : AIVD. 
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nationale veiligheid.459 Eenzelfde taalgebruik wordt niet gehanteerd in de BIM-wet, maar dat 

komt waarschijnlijk omdat het mandaat van de VSSE niet geformuleerd is ten opzichte van 

personen en groeperingen, maar tegenover ‘activiteiten’. Hoewel dat niet noodzakelijk een 

slechte formulering is, worden deze activiteiten breed gedefinieerd in de wet. Daarin wordt 

bijvoorbeeld iedere activiteit verstaan die ‘bedreigt of zou kunnen bedreigen’ die ‘verband 

kan houden’ met terrorisme ‘daarbij inbegrepen de verspreiding van propaganda, de 

aanmoediging of de rechtstreekse of onrechtstreekse steun’. 

 

249. De beslissingsbevoegdheid voor het starten van zo een activiteit ligt in ieder geval bij 

de VSSE, aangezien er geen autorisatie van buitenaf nodig is.460 

 

4.3. Een gebrekkige controle  

 

4.3.1. Inleiding 

 

250. In een wereld waar de grenzen tussen de landen sterk vervagen, is een samenwerking 

nodig van verschillende inlichtingendiensten om het hoofd te bieden aan de hedendaagse 

uitdagingen. Ook omgekeerd moet de mogelijkheid bestaan voor de nationale 

inlichtingendienst om buitenlandse diensten te controleren wanneer operaties worden 

uitgevoerd op het Belgische grondgebied. De Staatsveiligheid moet dus kunnen samen 

werken en controle kunnen uitoefenen met betrekking tot buitenlandse inlichtingendiensten. 

Dit lijkt vanzelfsprekend, maar niet zo in de juridische wereld. 

 

251. Doordat deze regeling nog niet is ingeschreven in de wet, gaat de Staatsveiligheid met 

de buitenlandse inlichtingendiensten eerder arbitrair om. Dit vormt logischerwijs een groot 

probleem voor de controlemechanismen. Een gefundeerde wijze voor het uitoefenen van een 

controle ontbreekt hierdoor. 

 

 

                                                
459 Art. 6, 2, a. Wiv 2002. 
460 M. VERMEULEN, « Koning Eenoog in het land der blinden. De BIM-wet gezien door het oog van de VN 
Mensenrechtenraad,  De orde van de dag december 2011, afl. 56, 114-115. 
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4.3.2. Geen onbekend probleem 

 

252. In zijn activiteitenverslag van 2013 schrijft het Vast Comité I dat het met klem blijft 

herhalen dat er nu dringend uitvoering moet worden gegeven aan de verplichtingen gesteld in 

artikelen 19 en 20 W.I.&V461, om de informatie-uitwisseling en de samenwerking van de 

Belgische inlichtingendiensten met andere (ook buitenlandse) overheden, nader te regelen.  

 

253. Ook al in zijn activiteitenverslag van 2006462 drong het Vast Comité I aan op een 

reflectie hieromtrent. Het wetsontwerp waarbij de bijzondere inlichtingenmethode (de huidige 

BIM-wet)463 zou worden omschreven, bood hiertoe een uitgelezen kans. De wetgever heeft 

evenwel van deze opportuniteit geen gebruik gemaakt. In 2007 herhaalde het Comité 

nogmaals zijn aanbevelingen.464 In 2008 gebeurde hetzelfde, door eveneens te verwijzen naar 

de Nederlandse en Duitse regeling ter zake.465 Zo bepaalt de Nederlandse wetgeving op de 

inlichtingen- en veiligheidsdiensten  expliciet de bevoegdheden om gegevens mee te delen 

aan onder meer inlichtingen- en veiligheidsdiensten van andere landen en internationale 

beveiligings- en inlichtingenorganen. 466  Tevens wordt de regel van de derde dienst 

geëxpliciteerd en worden de voorwaarden daaromtrent vastgelegd. Er zijn bovendien 

bijzondere bepalingen gewijd aan de externe verstrekking van minder recente data of van 

gegevens waarvan de juistheid niet kan worden vastgesteld. Vermeldenswaard is tevens dat 

van de informatieoverdracht aantekeningen moeten worden gehouden.467 In Duitsland werd 

een gelijkaardige regeling uitgewerkt in het Bundesverfassungsschutzgesetz468 . Zo is bepaalt 

dat het Bundesamt für Verfassungsschutz persoonsgegevens mag verstrekken aan 

buitenlandse, internationale en supranationale overheden en instanties indien dit nodig is voor 

de uitvoering van zijn taken of voor de bescherming van essentiële veiligheidsbelangen van 

die ontvangende overheid of instantie. Het doorgeven van data wordt stopgezet indien de 

                                                
461 Wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst, BS 18 december 
1998. 
462 VAST COMITÉ I, Activiteitenverslag 1996, 4 en 132. 
463 Wet van 4 februari 2010 betreffende de methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten, BS 10 maart 2010. 
464 VAST COMITÉ I, Activiteitenverslag 2007, 73-74. 
465 VAST COMITÉ I, Activiteitenverslag 2008, 6, 109-110. 
466 Art. 36, lid 1, d Wiv 2002. 
467 Art. 34, lid 7, a Wiv 2002. 
468 Gesetz über die Zusammenarbeit des Bundes und der Länder in Angelegenheiten des Verfassungsschutzes 
und über das Bundesamt für Verfassungsschutz (Bundesverfassungsschutzgesetz), DS 20 december 1990. 
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belangen van de Duitse federale republiek of de belangen van de betrokken persoon zwaarder 

doorwegen. Alle verstrekkingen moeten geregistreerd worden. De ontvangende instantie 

wordt verwittigd van het feit dat de gegevens alleen voor het doel mogen worden gebruikt 

waarvoor ze worden verstrekt. Tenslotte is uitdrukkelijk voorzien dat het Bundesamt für 

Verfassungsschutz informatie mag opvragen over het voorziene gebruik van de gegevens.  

 

254. In 2009 poneerde het Vast Comité I dat de afwezigheid van een richtlijn  de 

informatiestroming discutabel maakt vanuit legaliteitsoogpunt.469 

 

255. In het activiteitenverslag van 2010470, 2011471  en 2012472 wordt aangehaald dat de 

Belgische inlichtingendiensten opereren op aangeven van buitenlandse diensten waaraan 

persoonsgegevens kunnen doorgegeven worden. Het Vast Comité I blijft dan ook hameren op 

de delicate kwestie en vraagt voor wetgeving hieromtrent.473 

 

4.3.3. Een recent initiatief van de wetgever 

 

256. De wetgever blijft niet stilzitten en komt met een voorstel dat ertoe strekt de 

inlichtingen- en veiligheidsdiensten de bevoegdheid te verlenen, toezicht uit te oefenen op de 

activiteiten op Belgische grondgebied van de buitenlandse inlichtingendiensten, alsook hun de 

mogelijkheid te bieden om bij dat toezicht de methoden voor het verzamelen van gegevens te 

gebruiken.474 Hierin wordt verwezen dat in het activiteitenverslag van het Vast Comité I475 

erop wordt gewezen dat er buitenlandse inlichtingendiensten actief zijn in België.  

 

257. Dit valt toe te schrijven aan de aanwezigheid van de Europese instellingen en de 

NAVO, alsmede aan de belangstelling, die bij die buitenlandse inlichtingendiensten bestaat 

voor het spitstechnologisch onderzoek dat wordt gevoerd bij ruimtevaartprogramma’s en in 

de Belgische wapenindustrie. Tot slot volgen sommige buitenlandse inlichtingendiensten de 

                                                
469 VAST COMITÉ I, Activiteitenverslag 2009, 106-107. 
470 VAST COMITÉ I, Activiteitenverslag 2010, 3-4. 
471 VAST COMITÉ I, Activiteitenverslag 2011, 5-6. 
472 VAST COMITÉ I, Activiteitenverslag 2012, 2 en 95. 
473 VAST COMITÉ I, Activiteitenverslag 2013, 4-5. 
474 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten, aangaande het toezicht op de activiteiten in België, Parl. St. Kamer 2014-2015, nr. 
54K0553001, 1. 
475 VAST COMITÉ I, Activiteitenverslag 2012, 14-21. 
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activiteiten van de uit hun landen afkomstige gemeenschappen. Op verzoek van de Senaat476 

heeft het Vast Comité I in 2001 een toezichtsonderzoek verricht om na te gaan hoe de 

Belgische inlichtingendiensten de activiteiten volgen, die eventueel op Belgisch grondgebied 

worden ontplooid, door de inlichtingendiensten van landen die niet tot de EU behoren.477 

 

258. Er werd besloten het toezichtsonderzoek toe te spitsen op de follow up van de follow 

up van dertien diasporagevallen die in het verslag niet worden vermeld, gelet op de 

vertrouwelijkheid van de in het onderzoek vervatte informatie. Daaruit is gebleken dat één 

van de vaakst gebruikte methodes om de diaspora van een land in het oog te houden , de 

oprichting behelst van een vriendenkring (groeperingen die landgenoten de mogelijkheid 

bieden elkaar te ontmoeten), alsook de uitbouw van een informantennetwerk om toezicht op 

die gemeenschappen uit te oefenen en erin te infiltreren. 

 

259. De buitenlandse inlichtingendiensten ontplooien echter vaak verstrekkender 

activiteiten dan louter informatievergadering. In het activiteitenverslag van 2012 beklemtoont 

het Vast Comité I dat naast het inwinnen van informatie en inlichtingen, inlichtingendiensten 

ook actiever blijken op te treden door allerhande acties te ondernemen.478  

 

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

veiligheidsdienst479 verleent de VSSE niet uitdrukkelijk de bevoegdheid om die buitenlandse 

diensten te controleren, ook al oefenen de Belgische inlichtingendiensten de facto een bepaald 

toezicht uit op de activiteiten van de buitenlandse geheime diensten, via een informele 

uitbreiding van de bevoegdheden die hun bij de W.I&V. van 1998 zijn toegewezen. 

 

261. Het Vast Comité I pleit hierdoor dat in de W.I&V. van 1998 wordt bepaald dat de 

VSSE de duidelijke bevoegdheden krijgen om de activiteiten van de buitenlandse diensten op 

ons grondgebied, te controleren. Deze aanbeveling van het Vast Comité I wordt ook gesteund 

door de secretaris generaal van de Raad van Europa en door het Europees parlement.480 

                                                
476 Nog voor de Zesde Staatshervorming 
477 Activiteitenverslag 2012 van het Vast Comité I, Parl. St. Senaat 5-246/1, 4. 
478 VAST COMITÉ I, Activiteitenverslag 2012, 16. 
479 Wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst, BS 18 december 
1998.: verder de W.I&V. van 1998 
480 VAST COMITÉ I, Activiteitenverslag 2012, 17.; Verslag over verondersteld gebruik door de CIA van 
Europese landen voor het vervoer en illegaal vasthouden van gevangen, Europees Parlement, 2006/2200 (INI), 
30 januari 2007, punten 48 en 188 en 204. 
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Het voorstel strekt ertoe in de W. I&V van 1998 deze bevoegdheid uitdrukkelijk toe te wijzen 

aan de VSSE. 

 

262. Eveneens mag de VSSE, zoals de wet nu luidt, de methoden voor het verzamelen van 

gegevens niet toepassen voor het controleren van de buitenlandse geheime diensten. In artikel 

18/9 van de W.I&V komt inmenging immers niet voor in de lijst van bedreigingen waarvoor 

de VSSE uitzonderlijke methoden mag aanwenden. Terwijl bepaalde activiteiten van de 

buitenlandse inlichtingendiensten in België niet anders dan inmenging kunnen worden 

genoemd, is het de VSSE dus niet toegestaan enige uitzonderlijke methode toe te passen. Het 

Vast Comité I ziet geen enkel argument dat die situatie rechtvaardigt en meent dat dit euvel 

moet worden verholpen.481 Dit is de tweede doelstelling van het wetsvoorstel.482 

 

263. Dat het voorstel dringend moet worden aangenomen behoeft hier geen betoog. Zoals 

duidelijk blijkt is er een grote nood aan een wettelijke conforme relatie met de buitenlandse 

inlichtingen- en veiligheidsdiensten, zodat ook de Commissie en het Vast Comité I zijn 

controle op de VSSE kan uitoefenen. 

 

4.4. De primauteit van de gerechtelijk overheden 

 

264. Voor de volledigheid kan hier nog kort melding worden gemaakt van de primauteit 

van de gerechtelijke overheden. De finaliteit van een inlichtingendienst is niet politioneel en 

gerechtelijk. Uiteraard kan het mogelijk zijn da bepaalde verzamelde inlichtingen van belang 

zijn voor de politie- en gerechtelijke diensten. Het is vanzelfsprekend dat in die gevallen de 

gerechtelijke overheden in kennis dienen te worden gesteld van deze inlichtingen en dit is dan 

ook voorzien in de BIM-wet van 4 februari 2010.483 Anderzijds dient er toch ook op gewezen 

te worden dat het niet de bedoeling is en dat het ook niet wenselijk zou zijn dat de politionele 

en gerechtelijke overheden enerzijds en de inlichtingendiensten anderzijds terechtkomen in 

een toestand van splendid isolation.484 Nochtans is het duidelijk dat de gerechtelijke- of 

                                                
481 VAST COMITÉ I, Activiteitenverslag 2012, 20. 
482 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en 
veiligheidsdienst, aangaande het toezicht op de activiteiten in België, Parl. St. Kamer 2014-2015, nr. 
54K0553001, 3-5. 
483 Zie supra. 
484 A. WINANTS, “De Veiligheid van de Staat en de gerechtelijke en politionele overheden: raak-, pijn- en 
discussiepunten, in F. DERUYCK, E. GOETHALS, L. HUYBRECHTS, J-F. LECLERCQ, J. ROZIE, M. 
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politionele aanpak primeert op de VSSE. Men kan er zich niet van de indruk ontdoen in 

België de nadruk steeds ligt op de strafrechtelijk aanpak die lijkt geprivilegieerd te worden ten 

opzicht van de intelligence werkwijze. Indien de uiteindelijke keuze dient gemaakt te worden 

tussen hetgeen primeert, te weten een strafrechtelijke veroordeling of de belangen van de 

VSSE, op het risico dat sommige misdrijven niet zouden worden berecht, kiest het Belgisch 

systeem voor het strafrecht. Dit komt tot uiting in de regelgeving betreffende de 

informatieovergang naar het gerechtelijke niveau die, wanneer het gaat om de aanduiding dat 

er strafbare feiten werden gepleegd, verplicht is.485 

 

4.5. De VSSE en de ADIV op één target 

 

265. Wanneer uit de controle van de machtiging blijkt dat zowel de VSSE als de ADIV op 

eenzelfde target werken, kan het Vast Comité I daaraan amper verhelpen. De reden is dat de 

machtigingen geclassificeerd zijn en mag de inhoud ervan niet worden onthuld, ook niet aan 

een andere inlichtingendienst. Ook het door de BIM-wet van 4 februari 210 ingestelde 

beroepsgeheim verzet zich hiertegen. Nochtans kunnen dergelijke gelijklopende operaties 

problematisch zijn in het licht van de schaarsheid van de menselijke en materiele middelen 

van beide inlichtingendiensten. Het openen van een toezichtonderzoek brengt hier geen 

soelaas aangezien de classificatie een rem blijft op het doorspelen van gegevens. 

 

266. Het Vast Comité I heeft zich, in de zeldzame gevallen waarin het zich voordeed, 

moeten beperken tot het eenvoudig signaleren aan de diensten van het feit dat er mogelijk 

overlappend wordt gewerkt. Als gevolg daarvan pleegden de twee inlichtingendiensten 

overleg. Echter blijft deze manier van werken helemaal niet adequaat.486 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   
ROZIE, P. TRAEST, R. VERSTRAETEN, Amicus Curiae: liber amicorum Marc De Swaef, Antwerpen, 
Intersentia, 2013, 550. 
485 A. WINANTS, « BIM BAM, BOM : De verhouding tussen de inlichtingendiensten, politiediensten en 
gerechtelijke overheden : symfonie of kakofonie », in A. DE NAUW, F. DERUYCK (eds.), Het strafrecht 
bedreven : liber amicorum Alain De Nauw, Brugge, Die Keure, 2011, 1004. 
486 P. DE SMET, o.c., 2013, 290. 
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4.6. De onafhankelijkheid van de BIM-commissie 

 

267. De BIM-commissie wordt ondersteund door een secretariaat, dat is samengesteld uit 

personeelsleden die van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten worden gedetacheerd.487 Het 

is zeker interessant om mensen uit de VSSE zelf aan boord te hebben, maar het zou de 

onafhankelijkheid van de commissie nog vergroten indien haar secretariaat ook met personen 

zou worden versterkt die niet uit die diensten komen.488 

 

268. Tenslotte wordt de BIM-commissie gehuisvest in de lokalen van de VSSE.489 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
487 Art. 43/1, §5 W.I&V van 30 november 1998. 
488 M. VERMEULEN, « Koning Eenoog in het land der blinden. De BIM-wet gezien door het oog van de VN 
Mensenrechtenraad,  De orde van de dag december 2011, afl. 56, 116. 
489 J. VANDERBORGHT en B. VANGEEBERGEN, « De wet op de bijzondere inlichtingenmethoden : ‘la clé 
de voute’ van de wettelijke omkadering voor de inlichtinendiensten ? », De orde van de dag december 2011, afl. 
56, 116.; H. BOS-OLLERMANN, “Gluren bij de buren”, in W. VAN LAETHEM en J. VANDERBORHT 
(eds.), Inzicht in toezicht : Twintig jaar democratische controle op de inlichtingendiensten/Regards sur le 
contrôle : Vingt ans de contrôle démocratique sur les services de renseignement, Antwerpen-Cambridge, 
Intersentia, 2013, 454. 
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NEDERLAND 

 

 

1. Inleiding 

 
269. Nederland heeft net zoals België twee soorten diensten. Er is de Algemene 

Inlichtingen- en Veiligheidsdienst490 en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst491.492 

Deze vallen respectievelijk onder de Minister van Binnenlandse Zaken en de Minister van 

Defensie.493  De AIVD kan het best vergeleken worden met onze VSSE. De aandacht gaat 

hierdoor enkel uit naar de eerste. 

 

270. Nederland heeft een systeem van controle uitgewerkt. Een primordiale rol is 

weggelegd voor de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en 

Veiligheidsdiensten494, dat optreedt als een onafhankelijk orgaan in haar functioneren.495  In 

mindere mate wordt eveneens een controle, op basis van een toestemming, uitgeoefend door 

de Minister. Tevens kan een controle gebeuren door de Algemene Rekenkamer Financieel 

Toezicht en de rechter. Op deze twee laatsten gaan we echter niet dieper op in. 

 

2. De Nederlandse Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en 

Veiligheidsdienst. 
 

2.1. Ontstaan 

  

271. In een tweetal uitspraken in de zaken Van Baggum en Valkenier heeft de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State op 16 juni 1994 geconcludeerd, dat de Wet 

                                                
490 AVID 
491 MIVD 
492 Art. 1, a Wiv 2002.; R.J.I. DIELEMANS, “Wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten/Wet 
veiligheidsonderzoek”, DJ 2011/7197, 1. 
493 Art. 1, c Wiv 2002. 
494 CTIVD.; Art. 64 ev. Wiv 2002. 
495 Commissie – DESSENS, Evaluatie Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdienst 2002, Tweede Kamer 2013-
2014, 33820, nr. 1, 59. 
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inlichtingen- en veiligheidsdienst496 naar haar oordeel in een aantal opzichten niet volledig  is. 

De Raad van State oordeelt dat de Wiv van 1987 onvoldoende duidelijk maakt wanneer 

persoonsgegevens mochten worden verzameld en geregistreerd. Ook maakt de Wiv van 1987 

onvoldoende duidelijk welke bevoegdheden de toenmalige Binnenlandse Veiligheidsdienst497 

daarbij mocht inzetten. Dit was volgens de Raad van State in strijd met artikel 8, tweede lid 

EVRM.498 

 

272. Als reactie op deze rechterlijke uitspraken kondigt het kabinet in 1995 aan dat de Wiv 

van 1987 zou worden uitgebreid met een nadere omschrijving van de middelen die diensten 

mogen inzetten. Drie jaar later wordt een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer, dat 

een bijna geheel nieuwe Wiv behelst.499 

 

273. Het wetsvoorstel krijgt veel aandacht in de Tweede Kamer. Het is drie jaar in 

behandeling, onder andere omdat de regering in 1999 nog een uitgebreide nota van wijziging 

indient waarover zij advies aan de Raad van State500 vroeg. In juni 2001 werd het ondertussen 

op vele punten gewijzigde wetsvoorstel met een grote meerderheid aangenomen door de 

Tweede Kamer.501 In de Eerste Kamer kost de behandeling een half jaar. In februari 2002 

wordt het door de Eerste Kamer aangenomen zonder stemming.502 

 

                                                
496 Wet van 3 december 1987 houdende regels betreffende de inlichtingen – en veiligheidsdiensten, NS 7 januari 
1988. ; Verder: Wiv 1987.; W. TINNEMANS, “Wie controleert de BVD?”, DJ 1986/3175, 1. 
497 P.H.A.M. ABELS en R. WILLEMSE, “Veiligheidsdienst in verandering. De BVD/AIVD sinds het einde van 
de Koude Oorlog”, JV 2004, 30e ,jrg. 30, nr., 10-42. 
498 RvS AB, 9 juni 1994, 1995/238, Zaak Van Baggum, Noot A.A.L. BEERS.; B. VAN DER SLOOT, “Privacy 
in het post NSA-tijdperk. Tijd voor een fundamentele herziening?”, NJB 2014/866, 1.; A.H. EKKER, “Het 
onderscheppen van telecommunicatie door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten”, Computerrecht 2002, 77.; 
H. BOS-OLLERMANN, “Gluren bij de buren”, in W. VAN LAETHEM en J. VANDERBORHT (eds.), Inzicht 
in toezicht : Twintig jaar democratische controle op de inlichtingendiensten/Regards sur le contrôle : Vingt ans 
de contrôle démocratique sur les services de renseignement, Antwerpen-Cambridge, Intersentia, 2013, 450. 
499 Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten, 
Tweede Kamer 1997-1998, 25877, nrs. 1 en 2, 1-33. 
500 Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten, 
Tweede Kamer 1999-2000, 25877, nr. B, 1-13. 
501 Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten, Hand. 
Tweede Kamer 2000-2001, nr. 94, 5883-5886. 
502 Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten, 
Hand. Eerste Kamer 2001-2002, nr. 18, 933-949. ; Commissie – DESSENS, Evaluatie Wet op de inlichtingen- 
en veiligheidsdienst 2002, Tweede Kamer 2013-2014, 33820, nr. 1, 23-27.; A.H. EKKER, “Het onderscheppen 
van telecommunicatie door de inlichtingen-en veiligheidsdiensten”, Computerrecht 2002, 77.; A.H. EKKER, 
“Het onderscheppen van telecommunicatie door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten”, DJ 2002/7172, 1. 
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274. De uitbreidingen van de Wiv  van 2002 zit voor een groot deel in hoofdstuk 3, dat een 

uitputtende regeling bevat van de bevoegdheden om gegevens te verzamelen503, die in de Wiv 

van 1987 nog geheel ontbrak. Andere belangrijke vernieuwingen zijn de oprichting van de 

Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, de 

notificatieplicht, de plicht om een openbaar jaarverslag uit te brengen, de koppeling van de 

taken van de diensten aan het begrip ‘nationale veiligheid’, een eigen regime voor de 

kennisneming van gegevens (inzage), samenwerking tussen de diensten en met andere 

instanties, en het toekennen van een nieuwe taak aan beide diensten, namelijk het verrichten 

van onderzoek betreffende andere landen.504 

 

275. De nieuwe wet verstevigt dus de mogelijkheden voor controle door het parlement en 

andere instanties, aldus de regering505, waarbij vooral de oprichting van de CTIVD met haar 

vergaande onderzoeksbevoegdheden in het oog springt. Het toezicht door de CTIVD was 

mede bedoeld als grondrechtenwaarborg.506 

 

276. De Wiv van 2002 is recent geëvalueerd507, naar aanleiding van de Snowden-affaire. 

Hierin wordt gepleit voor een nieuwe, stevig in de wet verankerde balans tussen het effectief 

kunnen opereren van de diensten en de rechtsstatelijke waarborgen.508 

 

2.2. Samenstelling 

 

2.2.1. Het CTIVD 

 

277. De commissie van toezicht bestaat uit drie leden, onder wie de voorzitter.509 De leden 

worden benoemd bij koninklijk besluit op voordracht de Ministers gezamenlijk voor een 

tijdvak van zes jaar en kunnen slechts eenmaal worden herbenoemd.510 

                                                
503 X., « Ruimere bevoegdheden van gegevensverwerking door inlichtingendiensten », Computerrecht 2006, 
118. 
504 Commissie – DESSENS, Evaluatie Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdienst 2002, Tweede Kamer 2013-
2014, 33820, nr. 1, 28. 
505 Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten 
Tweede Kamer 2000-2001, 25877, nr. 14, 3. 
506 Commissie – DESSENS, Evaluatie Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdienst 2002, Tweede Kamer 2013-
2014, 33820, nr. 1, 40. 
507 Commissie – DESSENS, Evaluatie Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdienst 2002, Tweede Kamer 2013-
2014, 33820, nr. 1, 1-196. 
508 R. CHAVANNES en N. VAN DER LAAN, « Kroniek technologie en recht », NJB 2014/1836, 10. 
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278. De leden moet aan de volgende voorwaarden voldoen: 

- De graad Bachelor op het gebied van het recht en tevens de graad Master op het 

gebied van het recht te zijn verleend.511 

- De eed afleggen.512 

- De Nederlandse nationaliteit te bezitten.513 

- Geen betrekking vervullen waarvan de uitoefening ongewenst is met het oog op 

een goede vervulling van hun functie of op de handhaving van hun onpartijdigheid 

en onafhankelijkheid of van het vertrouwen daarin. 

 

279. De CTIVD streeft naar unanimiteit in de besluitvorming, maar beslist zo nodig bij 

meerderheid van stemmen. Bij afwezigheid van slechts twee leden is geldige besluitvorming 

mogelijk. Bij verschil van mening geeft alsdan de stem van de voorzitter de doorslag.514 Bij 

afwezigheid van de voorzitter worden diens taken vervuld door het langst zittende lid dat op 

dat moment aanwezig is.515  

 

2.2.2. Het secretariaat 

 

280. Net zoals het Vast Comité I wordt de CTIVD ondersteund door een secretariaat. De tot 

het secretariaat behorende personen worden bij koninklijk besluit op voordracht van de 

betrokken Ministers gezamenlijk, op aanbeveling van de voorzitter van de commissie 

benoemd, geschorst en ontslagen.516 

 

                                                                                                                                                   
509 Art. 65, lid 1 Wiv 2002.; de huidige commissie bestaat uit: H.N. BROUWER (voorzitter van de Commissie), 
S.J.E. HORSTINK-VON MEYENFELDT (lid van de Commissie) en A.J. MEIJBOOM (lid van de Commissie), 
zie http://www.ctivd.nl/?Over_de_CTIVD. 
510 Art. 65, lid 2 Wiv 2002. 
511 Art. 65, lid 4 Wiv 2002. 
512 Art. 65, lid 5 Wiv 2002. 
513 Art. 65, lid 6 Wiv 2002. 
514 Art. 3 Regl. van orde Commissie van Toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, 
Staatscourant 2012, nr. 20512. 
515 Art. 4 Regl. van orde Commissie van Toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, 
Staatscourant 2012, nr. 20512. 
516 Art. 69 Wiv. 
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2.3. Opdrachten 

 
2.3.1. Inleiding 
 

281. Net zoals het Vast Comité I bezit het CTIVD verschillende opdrachten. Deze kunnen 

grosso modo ingedeeld worden in vier klassen.517  

 

282. Ten eerste oefent het CTVID een toezicht op de rechtmatigheid van de uitvoering van 

hetgeen bij of krachtens de Wiv van 2002 is gesteld.518 Ten tweede gaat het gevraagd en 

ongevraagd adviseren aan de betrokken ministers aangaande de door de commissie 

geconstateerde bevindingen. Desgewenst kan de commissie de CTIVD de betrokken 

Ministers vragen om deze inlichtingen en adviezen ter kennis brengen van één of beide 

kamers der Staten Generaal. Ten derde brengt het een advies uit aan de ministers ter zake van 

het onderzoeken en beoordelen van klachten. Tenslotte brengt het ongevraagd advies uit 

omtrent de uitoefening van enkele bijzondere bevoegdheden. 

 

2.3.2. Toezicht op de inzet van de bijzondere methoden 
 
2.3.2.1. Inleiding 
 
283. Heden ten dage beschikken zowel de Nederlandse als de Belgische inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten over een uitgebreid arsenaal bijzondere methoden om inlichtingen te 

verzamelen.  

 

284. Het valt op dat de omvang en de inhoud van de toegekende bijzondere methoden 

grotendeels overeenstemmen. Dit heeft er wellicht mee te maken dat de Belgische wetgever 

nadrukkelijk inspiratie519 heeft gevonden in de Nederlandse Wiv 2002. De opsomming van de 

verschillende inlichtingenmethoden is in beide wel anders vormgegeven. Zo worden in de 

Wiv van 2002 na de algemene bevoegdheid gegevens te verzamelen520, de bijzondere 

bevoegdheden geïntroduceerd521. Tussen de bijzondere bevoegdheden onderling wordt geen 

expliciet hiërarchisch onderscheid gemaakt. De regering achtte de zwaarte van de inbreuk te 

                                                
517 Art. 64, lid 2, a,b,c,d Wiv 2002. 
518 X, « Veiligheidsonderzoeken AIVD grotendeels rechtmatig », NJB 2007, 1. 
519 Wetsvoorstel betreffende de methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten, Parl. St. Senaat 2008-2009, nr. 4-1053/1, 11-12. 
520 Art. 17 Wiv 2002. 
521 Art. 18-33 Wiv 2002. 
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zeer afhankelijk van de concrete omstandigheden van het geval.522 Om te garanderen dat de 

diensten niet direct grijpen naar het zwaarste middel, heeft ieder bijzondere bevoegdheid zijn 

eigen toestemmingsregime. Voor de inzet van bevoegdheden die worden gezien als een zware 

inbreuk op het privéleven is de toestemming van de minister nodig. Daarnaast schrijft de Wiv 

van 2002 voor dat de inzet niet alleen getoetst wordt aan de beginselen van noodzakelijkheid 

en proportionaliteit, maar ook aan het beginsel van subsidiariteit.523 Zo worden ook de 

Nederlandse diensten gedwongen te zoeken naar de lichtste inbreuk op het privéleven.524 

 

2.3.2.2. Toezicht vooraf 
 

285. Onafhankelijk toezicht voorafgaand aan de inzet van bijzondere bevoegdheden bestaat 

niet in Nederland. Enkel voor het openen van brieven, een wat achterhaalde 

inlichtingenmethode in deze gedigitaliseerde samenleving, is een rechterlijke machtiging 

nodig. Dit is een overblijfsel uit een oude grondwettelijke bepaling. 

 

286. In de Wiv van 2002 wordt per bijzondere bevoegdheid aangegeven wat het 

toestemmingsniveau is. Voor een aantal bijzondere bevoegdheden moet de minister 

persoonlijk toestemming geven. Het gaat de afluisterbevoegdheid525, de veiligheidsinterceptie 

(Signals Intelligence)526 en het doorzoeken van de woning527. 

 

287. Voor andere bevoegdheden geldt dat de minister of het hoofd van de inlichtingen- en 

veiligheidsdienst de toestemming tot op verschillende ambtelijke niveaus kan mandateren.528 

 
2.3.2.3. Toezicht tijdens en nadien 
 

288. De CTIVD ziet het als één van haar belangrijkste taken529 om de inzet van bijzondere 

bevoegdheden te toetsen op rechtmatigheid. Bij het toezicht speelt zowel het toezicht op de 

rechtmatigheid als het toezicht op de doelmatigheid. In eerste instantie lijkt het onderscheid 

tussen deze twee vormen van toezicht helder. De rechtmatigheid ziet toe op het optreden 
                                                
522 Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten, 
Tweede Kamer 1997-1998, 25877, nr. 3, 29. 
523 Artt. 18, 31 en 32 WIV 2002. 
524 H. BOS-OLLERMANN, o.c., 2013, 451-453. 
525 Art. 25, lid 2 Wiv 2002. 
526 SIGINT ; Art. 27, lid 4 Wiv 2002.; X, “Privacybescherming”, Computerrecht 2004, 265. 
527 Art. 22, lid 4 Wiv 2002. 
528 H. BOS-OLLERMANN, o.c., 2013, 455. 
529 Art. 64, lid 2, a Wiv 2002. 
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binnen de juridische kaders, de doelmatigheid ziet toe op de effectiviteit van het beleid, van 

de inzet van middelen en capaciteit. Toch komen deze vormen van toezicht in de praktijk 

vaak dicht bij elkaar. Dit blijkt ook uit het feit dat de discussie over (de toedeling) van het 

onderscheid tussen toezicht op de rechtmatigheid en op de doelmatigheid in de loop der jaren 

steeds weer terugkeert.530 

 

289. Maar het blijft de keuze van de CTIVD aan welke bijzondere bevoegdheid zij 

aandacht besteed en hoe de uitvoering en diepgaand haar onderzoek is. De CTIVD ontvangt 

niet standaard een overzicht van de inzet van de bijzondere bevoegdheden door de diensten. 

Zodra een onderzoek is ingesteld, heeft zij onbeperkt toegang tot de dossiers.531 De CTIVD 

selecteert zelf een recente periode waar het onderzoek zich op richt en verricht een steekproef 

en/of benoemt aandachtspunten. Dergelijke onderzoek wordt afgesloten met een 

toezichtrapport waarin de CTIVD conclusies en aanbevelingen opneemt.532 De CTIVD kan 

niet bindend besluiten dat de inzet van een methode beëindigd moet worden, zij kan dit enkel 

aanbevelen.533 

 

290. Echter bestaat de kritiek dat de CTVID als het gaat om een afweging tussen privacy, 

mensenrechten en het algemeen belang bij twijfel doorslaat naar de kant van de geheime 

dienst waardoor een geheime en dus oncontroleerbare afweging door dor veiligheidsdiensten 

plaatsvinden.534 

 
2.3.3. Klachtmogelijkheden535 
 
291. Eén ieder heeft het recht bij de Nationale ombudsman een klacht in te dienen over het 

optreden of het vermeende optreden van de Ministers en de hoofden van de diensten. 

Alvorens een klacht in te dienen bij de Nationale ombudsman, stelt de klager de betrokken 

Minister wie het aangaat in kennis van de klacht en stelt hij deze in de gelegenheid diens 

zienswijze daarop te geven.536  

 
                                                
530 Commissie – DESSENS, Evaluatie Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdienst 2002, Tweede Kamer 2013-
2014, 33820, nr. 1, 62. 
531 Art. 73 Wiv 2002. 
532 Art. 79 Wiv 2002. 
533 H. BOS-OLLERMANN, o.c., 2013, 460-461. 
534 R. VAN DEN HOVEN VAN GENDEREN, Toezicht op de nationale inlichtingen- en veiligheidsdiensten, DJ 
2014/1230, 1. 
535 Art. 83 Wiv 2002. 
536 N. VERHOEVEN, « Geheimen zijn niet altijd geheim », NJB 2009/2079, 1. 
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292. De betrokken Minister wint, alvorens zijn zienswijze te geven, omtrent de klacht het 

advies in van de CTIVD. In deze bestuurlijke klachtenprocedure is de CTIVD dus een 

adviesorgaan. Zij neemt de behandeling van de klacht geheel van de Minister over en geeft de 

Minister zijn onafhankelijk oordeel over de klacht.537 

 

2.3.4. De CTIVD en het Parlement 

 

293. In Nederland houden drie parlementaire Commissies zich met de inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten bezig. Het openbare debat over de MIVD wordt met de Minister van 

Defensie gevoerd door de Vast Commissie voor Defensie en het openbare debat over de 

AIVD wordt met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties gevoerd door de 

Vast Commissie voor Binnenlandse Zaken. Om parlementaire controle op de geheime 

aspecten van het werk van de AIVD en de MIVD mogelijk te maken is er bovendien de 

Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Commissie IVD). Deze Commissie 

bestaat uit de fractievoorzitters van de in de Tweede Kamer vertegenwoordigde politieke 

partijen. De staatsgeheimen die in de Commissie IVD worden besproken, mogen de 

fractievoorzitters niet delen met hun fractie.538 

 

294. De CTVID is opgericht juist om deze beperkte informatiepositie van het Parlement te 

versterken.539 In de Wiv van 2002 wordt vrij weinig beschreven over de verhouding tussen de 

CTIVD en het Parlement. Haar toezichtrapporten en adviezen zendt de CTVID aan de 

betrokken Minister. De Minister is vervolgens verplicht om de toezichtrapporten met zijn 

reactie daarop aan het Parlement door te sturen.540 

 

295. Er is geen sprake van directe aansturing of controle door het Parlement. De CTIVD is 

geheel vrij in de keuze van de onderwerpen die zij wil onderzoeken.541 

                                                
537 H. BOS-OLLERMANN, o.c., 2013, 462-463. 
538 Commissie – DESSENS, Evaluatie Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdienst 2002, Tweede Kamer 2013-
2014, 33820, nr. 1, 57-60.; C. FIJNAUT, « Het toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten : de noodzaak 
van krachtiger samenspel. De vertrekpunten en uitkomsten van een gespreksronde», 2012,  3 en 77. 
539 C. FIJNAUT, « Het toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten : de noodzaak van krachtiger 
samenspel. De vertrekpunten en uitkomsten van een gespreksronde», 2012, 79. 
540 Art. 79 Wiv 2002.; Commissie – DESSENS, Evaluatie Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdienst 2002, 
Tweede Kamer 2013-2014, 33820, nr. 1, 58.; F.J.W.M. VAN DOOREN en Y.M. VAN DER VLUGT, “Klagen 
over de inlichtingen- en veiligheidsdiensten”, in P.A.M. MEVIS, J. BOKSEM en J.M. REINTJES (eds.), 
Handboek Strafzaken, 1 juli 2013, 2. 
541 H. BOS-OLLERMANN, o.c., 2013, 467. 
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3. De vergelijking met België 
 

296. Uit het bovenstaande kan men toch in het algemeen concluderen dat België voorziet in 

een strengere en meer onafhankelijke controle. 

 

297. Op het vlak van de controle op de inlichtingenmethoden bestaat reeds een groot 

verschil. Een onafhankelijk voorafgaand toezicht bestaat niet in Nederland. In België 

daarentegen ziet de BIM-commissie toe op de specifieke en de uitzonderlijke methoden. 

Daarbovenop moet voor de uitzonderlijke methoden een a priori toestemming worden 

gevraagd aan de BIM-commissie vooraleer de uitoefening.542 Hierop bestaan wel twee 

uitzonderingen voor Nederland. Voor het openen van brieven is steeds een rechterlijke 

machtiging nodig. Dit is evenwel een achterhaalde inlichtingenmethode. Ook is er voor 

enkele ‘zware’ bijzondere inlichtingenmethoden de toestemming vereist van de Minister. Dit 

kleurt deze ‘controle’ wel zeer politiek in.543 In het toezicht tijdens en nadien van de 

inlichtingenmethoden zit tevens een verschil. In België gebeurt dit door zowel de BIM-

commissie als het Vast Comité I op basis van concrete bevoegdheden en kunnen hier 

bindende beslissingen nemen.544 In Nederland daarentegen verloopt alles via het CTIVD. De 

CTIVD heeft een meer algemene toezichttaak op de inlichtingenmethoden en kan geen 

bindende besluiten nemen. Daar komt nog eens bij dat niet alle bijzondere 

inlichtingenmethoden worden getoetst, maar door haar beperkte middelen enkele gekozen.545 

 

298. Eveneens op de klachtmogelijkheden bestaat een verschil. De klacht aan het Vast 

Comité I gebeurt rechtstreeks.546 In Nederland wordt de CTIVD pas betrokken als een 

individu bij de betrokken Minister een klacht heeft ingediend over het optreden van de AIVD. 

In de opgestarte klachtenprocedure speelt het CTIVD als adviesorgaan en kan, in 

tegenstelling tot het Vast Comité I, geen bindende beslissingen nemen.547 

 

                                                
542 P. DE SMET, o.c., 2010, 97.; Zie supra. 
543 H. BOS-OLLERMANN, o.c., 2013, 459-460. 
544 D. BOSLY en B. VANDERMEERSCH, o.c., 2014, 573. ; M. VERMEULEN, « Koning Eenoog in het land 
der blinden. De BIM-wet gezien door het oog van de VN Mensenrechtenraad,  De orde van de dag december 
2011, afl. 56, 116. 
545 H. BOS-OLLERMANN, o.c., 2013, 461-462. 
546 Art. 34, lid 2-7 Toezichtwet van 18 juli 1991, na de verschillende wijzigingen. 
547 H. BOS-OLLERMANN, o.c., 2013, 463. 
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299. De relatie dat het Vast Comité I heeft met zijn begeleidingscommissie548 is moeilijk te 

identificeren met die tussen de CTIVD en de Tweede Kamer. Er kan worden gesteld dat het 

Vast Comité I als toezichthouder ook actief een controle ondergaat, terwijl in Nederland is dit 

minder het geval.549 

 

4. Een blik naar de toekomst 

 

4.1. Veranderingen onder de rechtspraak van het EHRM 

 

4.1.1. De feiten 

 

300. Het gaat over een klacht van De Telegraaf over het toepassen van bijzondere 

bevoegdheden door de AIVD en het in beslag nemen van staatsgeheime documenten in het 

kader van een strafrechtelijk onderzoek naar de verspreiding van die documenten.550 

 

301. In de eerste procedure voor de Haagse rechtbank op 31 maart 2006551 wees de 

rechtbank bij beschikking het klaagschrift af en oordeelde dat er geen schending was op de 

bronbescherming. Het beroep in cassatie van De Telegraaf werd afgewezen. De Hoge Raad 

oordeelde dat de inbreuk op het recht op bronbescherming gerechtvaardigd was door het 

zwaarwegende maatschappelijke belang dat staatsgeheimen niet in het openbaar mogen 

circuleren. Bovendien kon het openbaar worden van de informatie in kwestie de nationale 

veiligheid en de veiligheid van anderen in gevaar brengen.552 

 

302. Eveneens hadden de journalisten van De Telegraaf in juni 2006 een kort geding 

aangespannen tegen de Staat. Zij eisten dat de AIVD zou worden verplicht de toepassing van 

bijzondere bevoegdheden tegen de twee journalisten (telefoontap en observatie) te staken. In 

kort geding wordt de voorziening toegekend, doorat de bijzondere bevoegdheden in strijd zijn 

                                                
548 Art. 66bis Toezichtwet van 18 juli 1991, na de verschillende wijzigingen. 
549 H. BOS-OLLERMANN, o.c., 2013, 467-468. 
550 Wijziging van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 in verband met de invoering van een 
onafhankelijke bindende toets voorafgaand aan de inzet van bijzondere bevoegdheden jegens journalisten, welke 
gericht is op het achterhalen van hun bronnen, Tweede Kamer 2014-2015, 34027, nr. 3, 1.; X., “Rechtspraak 
EHRM”, DD 2013, 8-12. 
551 Rechtbank te ‘s-Gravenhage 31 maart 2006, nr. RK 06/0469. 
552 HR 25 maart 2008, nr. 02387/06 B. 
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met artikel 10 EVRM.553 In hoger beroep oordeelt het Gerechtshof554 echter dat het gebruik 

van deze bevoegdheden jegens de journalisten pas in strijd met artikel 8 en 10 EVRM kon 

worden geacht vanaf het moment dat anderen dan de journalisten in beeld kwamen. De Hoge 

Raad oordeelde vervolgens dat het Gerechtshof een juiste maatstaf had aangelegd door te 

oordelen dat het gebruik van bevoegdheden die een inbreuk maken op de rechten van artikel 8 

en 10 EVRM jegens journalisten alleen gerechtvaardigd is door een ‘onloochenbare behoefte 

in het algemeen belang’.555  

 

4.1.2. De zaak voor het EHRM 

 

303. Op 22 november 2012 heeft het EHRM uitspraak gedaan in de door De Telegraaf 

aanhangig gemaakte zaak tegen Nederland.556 Het EHRM oordeelt in zijn uitspraak unaniem 

tot het oordeel dat de inzet van bijzondere bevoegdheden door de AIVD tegen de journalisten 

van De Telegraaf een schending oplevert van artikel 8 EVRM en artikel 10 EVRM.557 

 

304. Ten aanzien van het optreden van de AIVD concludeert het EHRM dat het optreden 

gebaseerd is op een wet, in casu de Wiv van 2002 die niet aan de door het EVRM vereiste 

kwaliteitseisen voldoet. Er is namelijk niet voorzien in de aanwezigheid van een 

onafhankelijke toets voorafgaand aan de inzet van bijzondere bevoegdheden jegens 

journalisten ten einde hun journalistieke bronnen te achterhalen.558 

 

305. Het is de derde maal dat Nederland zich in Straatsburg moet verantwoorden of het 

journalistieke brongeheim in Nederland wel voldoende wordt gerespecteerd. Eerder was de 

                                                
553 Rechtbank ‘s-Gravenhage 21 juni 2006, nr. KG 06/691. 
554 Gerechtshof ‘s-Gravenhage 31 augustus 2006, nr. KG 06/821. 
555 HR 11 juli 2008, nr. C06/306HR. ; X., “Rechtspraak EHRM”, DD 2013, 8-9.; X., “Protection of journalistic 
sources”, NJB 2012/2454, 1-2. 
556 EHRM, Telegraaf Media Nederland Landelijke media B.V. en anderen t. Nederland, 22 november 2012, nr. 
39315/06. 
557 X., « Inlichtingendiensten en journalistieke bronnen », NJB 2014/1756, 1. ; DE VOCHT, « Recht op 
eerbiediging van privé, familie en gezinsleven bij : Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de 
mens en de fundamentele vrijheden, Artikel 8 », T&C Strafvordering 2015, 6. ; Rb. Den Haag 23 juli 2014, nr. 
C/09/455437, noot R. VAN DEN HOVEN VAN GENDEREN, 26. 
558 Wijziging van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 in verband met de invoering van een 
onafhankelijke bindende toets voorafgaand aan de inzet van bijzondere bevoegdheden jegens journalisten, welke 
gericht is op het achterhalen van hun bronnen, Tweede Kamer 2014-2015, nr. 34027, nr. 3, 1.; J.H. GERARDS, 
“Kroniek van de grondrechten”, NJB 2013/2113, 4 en 9.; M.M. GROOTHUIS en J.P. LOOF, “Het 
conceptwetsvoorstel voor een nieuw artikel 13 Grondwet”, TvCR 2014, 145. 
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zaak Voskuil559 (de gijzeling van een journalist om achter zijn bron te komen) en de twee 

uitspraken in de zaak Sanamo560 (in beslagneming bij de journalist van beeldmateriaal). 

Evenals de vorige keren constateert het EHRM een verdragsschending.  

 

306. In de zaak Sanoma II pakten zich de donkere wolken al samen. Het EHRM 

concentreerde zich daar immers op de gebrekkige rechtsbescherming bij in beslagneming van 

brongevoelig materiaal. Uit die donkere wolken is een forse regenbui gevallen. Er is daar al 

vastgesteld dat er alleen achteraf toezicht is door een College van Toezicht, die niet bindende 

uitspraken doet. Dit betekent dat de kwaliteit van de wettelijke regeling van de Wiv van 2002 

onvoldoende is.561 

 

307. Kort na de zaak Voskuil nam de Nederlandse regering het besluit een wet voor te 

bereiden tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering, welke wet aangehaald zou 

worden als Wet bronbescherming in strafzaken. De Raad van State bracht begin 2010 advies 

uit, maar tot een indiening bij de Tweede Kamer is het nooit gekomen.562 

 

4.1.3. De toekomstige veranderingen 

 

308. Naar aanleiding van dit arrest van het EHRM is een ‘wijziging van de wet op de 

inlichtingen-en veiligheidsdiensten 2002 in verband met de invoering van een onafhankelijke 

bindende toets voorafgaand aan de inzet van bijzondere bevoegdheden jegens journalisten, 

welke gericht is op het achterhalen van hun bronnen’ naar voorgeschoven.563  

 

309. De wijziging is erop gericht om te voorkomen dat in de toekomst in vergelijkbare 

gevallen, namelijk waarbij door de AIVD bijzondere bevoegdheden jegens journalisten 

worden ingezet, schending van artikel 8 en 10 EVRM wordt vastgesteld. Een wijziging van de 

Wiv van 2002 zal worden bevorderd, die ertoe strekt dat conform de huidige procedure voor 

                                                
559 EHRM, Voskuil t. Nederland, 22 november 2007, nr. 64752/01. 
560 EHRM, Sanoma uitgevers B.V. t. Nederland, 31 maart 2009, nr. 38224/03.; EHRM, Sanoma uitgevers B.V. t. 
Nederland, 14 september 2010, nr. 38224/03. 
561 EHRM, Telegraaf Media Nederland Landelijke media B.V. en anderen t. Nederland, 22 november 2012, nr. 
39315/06, NJB 2013, noot E.J. DOMMERING, 14-15. 
562 W. HINS, « no. 393916/06 : De Telegraaf e.a./Nederland », Mediaforum 2013, jrg. 1, 29-30. 
563 Wijziging van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 in verband met de invoering van een 
onafhankelijke bindende toets voorafgaand aan de inzet van bijzondere bevoegdheden jegens journalisten, welke 
gericht is op het achterhalen van hun bronnen, Tweede Kamer 2014-2015, nr. 34027, nr. 1-5. 
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het openen van brieven564, de rechtbank Den Haag toestemming moet geven voor de inzet van 

bijzondere bevoegdheden jegens journalisten waarbij de inzet gericht is op het, direct of 

indirect, achterhalen van journalistieke bronnen. Op deze wijze wordt tegemoetgekomen aan 

de door het EHRM geformuleerde eis dat er in onderhavige gevallen voorzien dient te zijn in 

een voorafgaande toets door een onafhankelijke instantie met de bevoegdheid de toepassing 

ervan te voorkomen. 565  Dit zou beteken dat er voor journalisten een andere 

beschermingsregime tegen inbreuken op het brief- en telecommunicatiegeheim geldt dan voor 

andere burgers, waarbij afbakeningsproblemen op de loer liggen: wie is er in het huidige 

tijdsgewricht van bloggers, twitteraars etc. niet op één of andere manier aan te merken als 

journalist?566 

 

310. Hoewel de reikwijdte van deze voorgenomen wijziging van de Wiv van 2002 is 

beperkt tot journalisten, gaan er wel weer stemmen op om in zijn algemeenheid de 

afwezigheid van onafhankelijk toezicht op de inzet van de afluisterbevoegdheden te 

heroverwegen. Zo zijn er verschillende instanties die pleiten in de hoek van een op voorhand 

onafhankelijke rechterlijke beoordeling vooraleer de toepassing van de bijzondere 

methoden.567 De toekomst zal moeten uitwijzen hoe de wetgever hierop zal reageren. 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

                                                
564 Art. 23 Wiv 2002. 
565 Wijziging van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 in verband met de invoering van een 
onafhankelijke bindende toets voorafgaand aan de inzet van bijzondere bevoegdheden jegens journalisten, welke 
gericht is op het achterhalen van hun bronnen, Tweede Kamer 2014-2015, nr. 34027, nr. 3, 6. 
566 M.M. GROOTHUIS en J.P. LOOF, “Het conceptwetsvoorstel voor een nieuw artikel 13 Grondwet”, TvCR 
2014, Issue 2, 145. 
567 H. BOS-OLLERMANN, o.c., 2013, 457. ; College voor de Rechten van de Mens, 6 februari 2013, zie 
http://www.mensenrechten.nl/berichten/college-adviseert-over-conceptwetvoorstel-aanpassing-artikel-13-
grondwet .; Nederlandse Vereniging voor de Rechtspraak, 5 februari 2013, zie http://www.nvvr.org/bibliotheek-
11.php?action=view&Content_Id=1530 .; Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten, 20 december 
2012, zie http://www.njcm.nl/site/comments/list?page=2 . 
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CONCLUSIE 
 
De opzet van deze masterproef bestond eruit te onderzoeken of de controlemechanismen 

sensu stricto in hun relatie met de VSSE, een voldoende waarborg bieden voor de Belgische 

democratische rechtsstaat en de individuele rechten en vrijheden van de burgers. Grosso 

modo kan bevestigend worden geantwoord. Drie primordiale wetten spelen hierin een rol. 

Dit zijn de Toezichtwet van 18 juli 1991, de W.I&V. van 30 november 1998 en de BIM-wet 

van 4 februari 2010. De drie wetten zetten een fatsoenlijk systeem neer. Natuurlijk is het 

systeem niet onfeilbaar en moet er duurzaam rekening worden gehouden met de individuele 

rechten en vrijheden. Kritische kanttekeningen werden gestipuleerd bij enkele bepalingen. 

 

De Toezichtwet van 18 juli 1991 is er gekomen onder de impuls om het vertrouwen van de 

publieke opinie in de inlichtingen- en veiligheidsdiensten te versterken. Door deze wet wordt 

het Vast Comité I opgericht, met als opdracht de controle op de VSSE. Er kan niet genoeg 

worden aangehaald dat dit een bizar fenomeen was van de wetgever. Omdat de noodzaak 

volgens haar groot was, voorzag de wet in de oprichting van een controleorgaan dat een 

overheidsdienst moest controleren, zonder dat deze laatste wettelijk bestond. Aan dit 

probleem werd tegemoetgekomen door de W.I&V. van 30 november 1998. Het Vast Comité I 

kan nu in het kader van haar wet aan de hand van verschillende bevoegdheden, een adequate 

controle uitoefenen op de VSSE. De W.I&V van 30 november 1998 drong zich niet alleen op 

om een deugdelijke controle te voorzien, maar ook om te voldoen aan de eisen gesteld door 

het EHRM.  

Om deze controle degelijk uit te oefenen, is wel de medewerking van de VSSE vereist. Het 

kan nog herhaaldelijk worden vastgesteld dat dit ontbreekt. Evenzeer verloopt de werking van 

het Vast Comité I  volgens haar Huishoudelijk Reglement. Om toekomstige interne 

problemen te vermijden is echter een deugdelijke update van dit Reglement onmisbaar. 

De Toezichtwet van 18 juli 1991 regelt niet alleen de controle door het Vast Comité I op de 

VSSE, maar mede de relatie die het Vast Comité I heeft met de Begeleidingscommissie. Sinds 

de Zesde Staatshervorming is deze bevoegdheid overgeheveld van de Senaat naar de Kamer 

van Volksvertegenwoordigers. Het is de Begeleidingscommissie die de uiteindelijke controle 

heeft op de werking van het Vast Comité I en toezicht op de inachtneming van de bepaling 

voorzien in de Toezichtwet van 18 juli 1991, met als doel een democratische waarborging. Op 

de relatie tussen het Vast Comité I en de Begeleidingscommissie is er toch wel een belangrijk 

pijnpunt. In het kader van de uitoefening van hun bevoegdheden, beschikken de leden van het 
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Vast Comité I over een veiligheidsmachtiging. Door deze veiligheidsmachtiging kan het Vast 

Comité I beschikken over geclassificeerde gegevens van documenten doorgestuurd door de 

VSSE. Doordat de Begeleidingscommissie is samengesteld uit de voorzitters van de politieke 

fracties willen deze niet onderworpen worden aan een veiligheidsmachtiging wegens een 

strijdigheid met hun freedom of speech. Hoewel er recent hiertoe een belangrijke aanzet is 

gegeven om de veiligheidsmachtiging te ondergaan, mocht het niet baten. Ten gevolge van 

deze regeling kan het Vast Comité I enkel geclassificeerde informatie doorgeven aan de 

Begeleidingscommissie, wat nadelig is voor de democratische waarborg.  

 

Sinds de W.I&V van 30 november 1998 komt duidelijk naar voor dat de VSSE niet over 

voldoende inlichtingenmethoden beschikt om het hoofd te bieden aan de hedendaagse 

uitdagingen. De wetgever komt hieraan tegemoet met de BIM-wet van 4 februari 2010. Met 

respect voor de mensenrechten geeft de wet aan de VSSE nieuwe inlichtingenmethoden. Dit 

zijn de gewone, specifieke en uitzonderlijke methoden. De methoden zijn respectievelijk 

onderverdeeld naargelang een grotere inbreuk op de privacy. De BIM-wet van 4 februari 2010 

geeft niet alleen nieuwe methoden aan de VSSE, maar voorziet ook in de oprichting van de 

BIM-commissie. Eveneens geeft deze wet nieuwe bevoegdheden aan het Vast Comité I. De 

BIM-commissie en het Vast Comité I zijn vanaf nu belast met de controle op de verschillende 

methoden. Hierin oefent de BIM-commissie op het vlak van de specifieke en uitzonderlijke 

methoden eerder een a priori controle. Vervolgens wordt deze controle nog aangevuld door 

het Vast Comité I, die dan optreedt a posteriori. De controle van het Vast Comité I speelt zich 

af in real time. Dit betekent dus vanaf dat de methode van start gaat tot het einde en achteraf. 

Ook op dit ingestelde controlesysteem zijn er enkele punten die een lacune vormen in de 

gewaarborgde individuele rechten en vrijheden. 

Volgens de wet moet de BIM-commissie haar beslissing onverwijld meedelen aan het Vast 

Comité I. In de praktijk wordt vastgesteld dat dit niet altijd vlot verloopt. Voor de uitvoering 

van de door het Vast Comité I getroffen stopzettingsbeslissing, in het geval waar de BIM-

commissie geen schorsingsbeslissing heeft genomen, heeft elke vertraging intense 

consequenties. Immers des te langer een dergelijke beslissing uitblijft, des te meer 

inlichtingen de VSSE heeft ingewonnen en des te verder de verspreiding van de daaruit 

verwerkte informatie uitgroeit, in allerlei nationale en internationale databanken. Uit deze 

problematiek vloeit een andere voort. De wetgever voorziet in een a priori en a posteriori 

systeem. Desalniettemin is de scheidingslijn tussen de bevoegdheden van de BIM-commissie 

en het Vast Comité I flinterdun. Om die reden kan verwarring groeien of het Vast Comité I de 
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VSSE controleert of de BIM-commissie. Een belangrijk onderscheid is dat de BIM-

commissie ‘voorlopige’ maatregelen neemt en het Vast Comité I ‘definitieve’. 

Daarenboven dringt zich een beschouwing op betreffende de verdeling van de verschillende 

methoden. De indeling tussen de gewone, specifieke en uitzonderlijke methoden is 

achterhaald. Zo is de identificatie van een abonneenummer nog steeds een uitzonderlijke 

methode, terwijl dit kan worden opgezocht aan de hand van open bronnen. Bovendien zijn 

enkel de specifieke- en de uitzonderlijke methoden gecontroleerd. De gewone methoden 

ontsnappen aan een degelijke controlevorm. Dit kan aanleiding geven tot misbruiken. De 

wetgever organiseert overigens niets over hoe bepaalde inlichtingenmethoden moeten worden 

gebruikt in relatie met de buitenlandse homologe diensten. 

 

Als we rechtsvergelijkend gaan kijken naar Nederland, kunnen we algemeen stellen dat het 

Belgische systeem beter ‘scoort’ en betere waarborgen heeft ingebouwd. Nederland voorziet 

niet in een voorafgaandelijke controle. Hierop is wel een uitzondering voor bepaalde 

ingrijpende bijzondere inlichtingenmethoden, die een voorafgaande, meer politiek 

ingekleurde, toestemming nodig hebben van de minister. Maar dienovereenkomstig op vlak 

van het toezicht tijdens en achteraf kan de CTIVD geen bindende beslissing nemen en worden 

niet alle methoden onderworpen aan een controle. Indien een klacht wordt ingesteld tegen de 

inlichtingendienst voorziet de Wiv van 2002, dat het CTIVD optreedt als adviesorgaan. Het 

Belgische Vast Comité I behandelt daarentegen de klacht rechtstreeks. Niettemin blijft het 

interessant Nederland te volgen, want veranderingen zijn op komst. 

 

Om aan deze pijnpunten tegemoet te komen, kunnen hier een aantal voorstellen worden 

geformuleerd. In se zijn geen grote maatregelen nodig om de pijnpunten te verhelpen. Maar 

‘geen grote maatregelen’ mag hier zeker niet synoniem staan voor ‘eenvoudig’. Dit bewijst 

zich stellig op het vlak van de Begeleidingscommissie in de Kamer van 

Volksvertegenwoordigers. Het zou de democratie ten goede komen indien de politici zich 

zouden onderwerpen aan een veiligheidsmachtiging. Immers in Nederland werkt dit systeem. 

De bevoegdheden tussen de BIM-commissie en het Vast Comité I moeten beter worden 

afgelijnd. Een hedendaagse actualisering van de communicatiemiddelen tussen deze twee 

controlemechanismen en de diensten onderling, zou al een grote bijdrage leveren. 

Aan de  indeling van de verschillende inlichtingenmethoden kan evenzeer worden geschaafd. 

Niet alleen moet er duidelijkheid komen rond bepaalde methoden en de start van de 

methoden, maar moet men ook afstappen van de klassieke indeling tussen de verschillende 
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inlichtingenmethoden. De wetgever zou kunnen komen tot een betere indeling tussen de 

verschillende methoden, indien meer aandacht gaat naar de frequentie en/of de duur van de 

methode om het te beschouwen als een gewone, specifieke of uitzonderlijke methode. 

Uit het voorgaande kan men concluderen dat een reparatiewet zich opdringt. 

Tenslotte blijkt, in de verschillende activiteitenverslagen van het Vast Comité I, dat jaarlijks 

identieke aanbevelingen rond enkele belangrijke pijnpunten opnieuw naar voorkomen. Het 

parlement kan er goed aan doen deze aanbevelingen sneller om te zetten in wetten, zodat 

belangrijke hiaten worden vermeden. 
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