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INLEIDING 

 

1. Terrorisme, extremisme en radicalisme. Deze woorden wekken bij de meeste mensen afschuw 

en gruwel op. De wereld werd al talloze keren opgeschrikt door verschillende terroristische 

gebeurtenissen. Denk maar aan: de Verenigde Staten (11 september 2001), Madrid (11 maart 2004) 

Londen (7 juli 2005), Parijs (13 november 2015) en Brussel (22 maart 2016). Dit zijn slechts enkele 

voorbeelden in een reeks van verschrikkelijke aanslagen die een diepe indruk nalieten. Daar vroeger 

terrorisme en extremisme “ver-van-mijn-bed” fenomenen waren komen ze nu, zeker na de aanslagen 

van 22 maart 2016 te Brussel, akelig dichtbij.1  

 

2. Na de aanslagen in Parijs op 13 november 2015 werd België door de internationale pers met de 

vinger gewezen. De gemeente Molenbeek werd aangewezen als draaischijf van terrorisme. Om het met 

de woorden van president D. Trump te zeggen: “Brussels? It's like living in a hell hole!". In talrijke 

artikelen werd geschreven over “de mislukkingen van de Belgische diensten, de naïviteit van België ten 

aanzien van het terrorisme, de onachtzaamheid van de speurders, de zwakke plekken, de flagrante 

leemten, het amateurisme in hun werk.”2  

 

3. Welke diensten staan in België in voor de veiligheid? Hoe ziet de inlichtingen- en 

veiligheidsstructuur in België eruit? Is de werking van deze diensten, zoals de (internationale) pers doet 

uitschijnen, effectief zo zorgwekkend?  

Het veiligheidslandschap in België kent vele spelers. In deze masterscriptie wordt de focus gelegd op 

één orgaan: het Coördinatieorgaan voor de Dreigingsanalyse (hierna: OCAD).3 Het OCAD werd opgericht 

in 2006 en verving de toenmalige Antiterroristische Gemengde Groep (hierna: AGG). Het OCAD heeft 

als slagzin “connecting the dots” maar slaagt deze dienst daar ook in?  

 

4. Deze masterscriptie beoogt een antwoord te geven op de volgende vragen: (1) Hoe kwamen de 

AGG en het OCAD tot stand? (2) In welke mate vervangt het OCAD de toenmalige AGG? In welke mate 

vervangt het wettelijk kader van het OCAD dat van de AGG? (3) Hoe vervult het OCAD vandaag haar rol?  

                                                           
1 Nochtans toont onderzoek van het Institute for Economics and Peace aan dat in 2014, 78% van alle 
terrorismedoden vielen in onder ander: Afghanistan, Nigeria, Pakistan, Syrië en Irak 
(http://economicsandpeace.org/wp-content/ uploads/2015/11/2015-Global-Terrorism-Index-Report.pdf.). 
2 PARLEMENTAIR ONDERZOEK belast met het onderzoek naar de omstandigheden die hebben geleid tot de 
terroristische aanslagen van 22 maart 2016 in de luchthaven Brussel-Nationaal en het metrostation Maalbeek te 
Brussel, met inbegrip van de evolutie en de aanpak van de strijd tegen het radicalisme en de terroristische dreiging, 
Parl.St Kamer 15 juni 2017, doc. 54 nr. 1752/008, 24 (hierna: PARLEMENTAIR ONDERZOEK belast met onderzoek 
naar de aanslagen van 22 maart 2016 te Brussel, doc. 54 nr. 1752/008, 15 juni 2017, 24). 
3 In het Frans: Organe de Coordination pour l’Analyse de la Menace (OCAM), in het Engels: Coordination Unit for 
Threat Analysis (CUTA) en in het Duits: KoordinierungsOrgan für die BedrohungsAnalyse (KOBA). 
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Op deze vragen wordt een antwoord geformuleerd aan de hand van een grondige literatuurstudie.  

In het eerste deel zal worden ingegaan op de historiek van beide organen (1.1. en 1.2.). Vervolgens 

wordt in het tweede deel de wettelijke basis van beide diensten behandeld (2.1. en 2.2.). Het wettelijk 

kader van de AGG zal eveneens worden vergeleken met dat van het OCAD (2.3.). Tevens wordt ingegaan 

op een eventuele wetswijziging  (2.4.).  

In het derde luik zal de rol van het OCAD worden besproken. Hierbij wordt ingegaan op de bevoegdheid, 

opdrachten, structuur etc. van het OCAD en worden tevens een aantal knelpunten aangehaald. 

Vooreerst zal worden aangetoond hoe groot de belangstelling vandaag is omtrent inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten en het OCAD (3.1.). Daarna wordt de structuur van het OCAD en het toezicht op het 

OCAD behandeld (3.2.). Verder worden de opdrachten van het OCAD besproken (3.3.). Hierbij wordt 

enerzijds ingegaan op de bevoegdheid van het OCAD (3.3.1.), anderzijds op de opdrachten van het OCAD 

die ze krijgt toegewezen bij wet (3.3.2.) en de opdrachten die het OCAD door de jaren heen kreeg 

toegewezen (3.3.3.). Vervolgens wordt de werking van het OCAD geanalyseerd (3.4.). Hierbij wordt 

dieper ingegaan op: het inzamelen van relevante inlichtingen (3.4.1.), het opstellen van analyses (3.4.2.), 

het bepalen van dreigingsniveaus (3.4.3.), de Algemene Directie Crisiscentrum als bestemmeling van de 

analyses van het OCAD (3.4.4.), de gegevensbank waarover het OCAD beschikt (3.4.5.) en de 

embargoprocedure (3.4.6.). Als voorlaatste punt in het derde luik komen de aanslagen van 22 maart 

2016 in België aan bod (3.5.). Deze aanslagen lieten een diepe indruk op België na. Een parlementaire 

onderzoekscommissie werd belast met het onderzoek naar deze gebeurtenissen. Het is dan ook van 

groot belang dit aan te halen. Tenslotte worden, aan de hand van de theoretische vaststellingen 

besproken in de masterscriptie, enkele aanbevelingen geformuleerd met betrekking tot de toekomstige 

werking van het OCAD (3.6.).  

De conclusie omtrent de masterscriptie wordt besproken in het vierde en laatste deel. 
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HOOFDSTUK 1. HISTORIEK  

 

1.1. Ontstaan van de Antiterroristische Gemengde Groep 

 

5. Op 8 mei 1972 vertrok Sabena-Boeing 00-SJG vlucht 571 met ongeveer 100 mensen aan boord 

na tussenlanding vanuit de luchthaven van Wenen richting Tel Aviv, Israël. Nog geen 20 minuten later 

werd het vliegtuig gekaapt door 4 terroristen van de Palestijnse groep Zwarte September. Zij eisten de 

vrijlating van een 300-tal Palestijnse gevangenen.4  

 

6. Op dat ogenblik kwam België voor het eerst in aanraking met het Palestijns-Israëlitisch conflict. 

België was dan ook reeds in 1975 van mening dat: “het voor de regering van essentieel belang was dat 

deze kan beschikken over inlichtingensyntheses die vereist zijn opdat zij de dreiging zou kunnen schatten 

waaraan de nationale veiligheid bloot staat en zou kunnen beslissen welke maatregelen moeten worden 

getroffen om ertegen te reageren”5.  

Later, in de jaren 80 werd België nog een aantal keer opgeschrikt door aanslagen tegen Israëlitische en 

joodse doelwitten. Zo gooide, in 1981, een Palestijnse terrorist, lid van de Aboe Nidal-beweging, een 

granaat richting joodse schoolkinderen, in 1982 ontplofte een bomauto voor een synagoge in de 

Diamantwijk van Antwerpen en in datzelfde jaar schoot een lid van de Aboe Nidal-beweging zijn 

automatisch wapen leeg op een aantal gelovigen die uit een synagoge kwamen in Brussel.6  

 

7. Onderzoeken naar deze gebeurtenissen werden gestart, maar leverden niet de verhoopte 

resultaten. Het toenmalig institutionele kader, dat bestond uit de Veiligheid van de Staat (hierna: VSSE, 

burgerinlichtingendienst), de Algemene Dienst Inlichtingen en Veiligheid (hierna: ADIV, militaire 

inlichtingendienst) en de politie bood onvoldoende waarborgen tegen deze nieuwe gebeurtenissen 

inzake terrorisme. Vooral de coördinatie tussen de drie diensten liep niet altijd van een leien dakje.7 De 

behoefte aan een doeltreffende aanpak van dit extreem geweld drong zich dan ook op. Toenmalig 

minister van Justitie, Jean Gol, kwam met het voorstel om een, zoals reeds in Frankrijk bestaand8,  

                                                           
4 https://www.theguardian.com/world/2015/nov/11/sabena-flight-571-hijack-plane-black-september-film. 
5 W. VAN LAETHEM, “Het coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse: een punctuele analyse”, Vigiles 2007, 4, 
109.   
6 D. STEVENS, “Van AGG naar coördinatieorgaan voor dreigingsanalyse” in Geheime diensten in België, de VS en 
over de wereld. Tweede congresboek: geheime diensten, Brugge, Die Keure, 2006, 32. 
7 W. VAN LAETHEM en J. VANDERBORGHT, Inzicht in toezicht, Antwerpen, Intersertia, 2013, 331.   
8 De toenmalige « cellule anti-terroriste bij het Elysée » dat vandaag UCLAT, Unité de Coördination pour la lutte 
Antiterrorisme wordt genoemd.  
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coördinatieorgaan op te richten. Deze dienst zou de zogenaamde “operationele gemengde groep” 

worden. Het orgaan werd al snel omgedoopt tot de Antiterroristische Gemengde Groep.9   

Naar aanleiding van dat initiatief kwamen in september 1982 een aantal diensthoofden samen: onder 

meer die van de VSSE, de Rijkswacht, de gerechtelijke politie, de ADIV alsook een aantal deskundigen 

met betrekking tot terrorisme.10 Met de tot de verbeelding sprekende FBI in het achterhoofd werd 

gebrainstormd over de oprichting van een orgaan dat instond voor de coördinatie van informatie van 

alles wat zich afspeelde op terroristisch vlak.  

 

8. Naast de oprichting van de AGG leek het tevens aangewezen een beleidsorgaan te voorzien. In 

1982 werd dan ook het College voor de strijd tegen terrorisme opgericht. Deze dienst kreeg de opdracht 

“de regering in te lichten over elke dreiging en maatregelen voor te stellen tegen het terrorisme”11. Dit 

bleek geen succesverhaal te zijn: samenkomsten werden zeldzaam en het college “vervaagde”12. In 1996 

werd, op aanbeveling van het Vast Comité I, het Ministerieel Comité voor Inlichtingen en Veiligheid 

(hierna: M.C.I.V.) opgericht13. Dit orgaan moest het College voor de strijd tegen terrorisme vervangen. 

Het M.C.I.V. bestond uit alle ministers die betrokken waren bij het veiligheidsbeleid: de ministers van 

Binnenlandse Zaken, Justitie, Landsverdediging, Buitenlandse Zaken en Mobiliteit. Het Comité werd 

voorgezeten door de Eerste Minister.14 Dit orgaan bepaalde het algemeen veiligheidsbeleid, de 

prioriteiten van de VSSE en van de ADIV en coördineerde tevens hun activiteiten.15 Het M.C.I.V. nam 

ontwerpen van Koninklijk besluit of voorontwerpen van wet aan zodat de aansluitende Ministerraad 

enkel de beslissing diende over te nemen of, indien nodig, de beslissing enkel nog moest behandelen 

wat de begroting betrof.16 

Hiernaast werd ook een College voor Inlichtingen en Veiligheid (hierna: C.I.V.) opgericht bij KB van 21 

juni 199617. Deze dienst werd belast met de voorbereiding en de gecoördineerde uitvoering van 

                                                           
9 G. BOURDOUX en A. VANDOREN, “Het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse”, Het politiejournaal 2008, 7. 
10 D. STEVENS, “Van AGG naar coördinatieorgaan voor dreigingsanalyse” in Geheime diensten in België, de VS en 
over de wereld. Tweede congresboek: geheime diensten, Brugge, Die Keure, 2006, 32.  
11 G. BOURDOUX en A. VANDOREN, “Het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse”, Het politiejournaal 2008, 
7. 
12 D. STEVENS, “Van AGG naar coördinatieorgaan voor dreigingsanalyse” in Geheime diensten in België, de VS en 
over de wereld. Tweede congresboek: geheime diensten, Brugge, Die Keure, 2006, 32.  
13 Geregeld door het KB houdende de oprichting van een ministerieel Comité voor inlichting en veiligheid van 21 
juni 1996, BS 5 september 1996.  
14 P. PIETERS, “De strijd tegen het terrorisme, het extremisme en het radicalisme”, Panopticon 2005, 5, 68. 
15 G. BOURDOUX en A. VANDOREN, “Het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse”, Het politiejournaal 2008, 
7. 
16 P. PIETERS, “De strijd tegen het terrorisme, het extremisme en het radicalisme”, Panopticon 2005, 5, 68. 
17 KB houdende de oprichting van een College voor inlichtingen en veiligheid van 21 juni 1996, BS 5 september 
1996. 
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beslissingen van het M.C.I.V.  Het C.I.V. bestond uit hoge ambtenaren van diensten die van belang waren 

voor het veiligheidsbeleid en kabinetsleden.18  

Het M.C.I.V. werd op zijn buurt omgevormd tot de Nationale Veiligheidsraad (hierna: NVR), opgericht 

bij KB van 28 januari 201519. Ook het C.I.V. bestaat vandaag niet meer. Dit orgaan werd vervangen door 

het Coördinatiecomité voor Inlichtingen en Veiligheid (hierna: C.C.I.V.) opgericht bij KB van 2 juni 201520.  

 

9. Ondanks het gedachtegoed een nieuw orgaan op te richten dat zowel werkzaam zou zijn op het 

terrein als zou instaan voor de analyse van de dreiging21 werd het takenpakket van de AGG beperkt tot 

het verzamelen, analyseren en evalueren van alle inlichtingen die noodzakelijk zijn voor het nemen van 

maatregelen van bestuurlijke en gerechtelijke politie ten aanzien van daden van terrorisme tegen België 

of tegen de Belgische burgers of belangen in het buitenland.22 

Ook de samenstelling van de AGG was niet vanzelfsprekend. Tot 1982 maakte zich niemand echt zorgen 

over het fenomeen terrorisme, van experten in het vak was dus geen sprake. De AGG werd dan ook 

gevormd door een aantal gedetacheerde deskundigen vanuit de toenmalige Rijkswacht, de ADIV, de 

VSSE, de gerechtelijke politie en de gemeentepolitie.23 

 

10. Het orgaan voldeed in zijn beginjaren niet aan de verwachtingen. De AGG werd door de 

bestaande politie- en inlichtingendiensten, die al een lange geschiedenis kenden, niet hartelijk 

verwelkomd. De reeds bestaande diensten zagen de AGG eerder als concurrerende instelling dan als 

een volwaardige dienst. Iets wat gezien de tijdsgeest niet ongewoon was: samenwerking, transparantie 

en uitwisseling van informatie was ongezien. Inlichtingen- en veiligheidsdiensten werden als afzonderlijk 

beschouwd en werkten eerder naast elkaar dan met elkaar. Zoals D. STEVENS zei: “persoonlijke 

successen waren belangrijker dan resultaten”24. Wat deze wrevel ook niet ten goede kwam was het feit 

dat de AGG zijn kantoren had binnen de gebouwen van de toenmalige Rijkswacht. Iets wat de 

onafhankelijkheid van dit orgaan in het gedrang kon brengen. Later, in het geval van het OCAD, zal dit 

gelukkig niet meer het geval zijn.25  

                                                           
18 P. PIETERS, “De strijd tegen het terrorisme, het extremisme en het radicalisme”, Panopticon 2005, 5, 68. 
19 KB tot oprichting van de Nationale Veiligheidsraad van 28 januari 2015, BS 30 januari 2015. 
20 KB tot oprichting van het Strategisch Comité en Coördinatiecomité voor inlichting en veiligheid van 2 juni 2015, 
BS 5 juni 2015.  
21 D. STEVENS, “Van AGG naar coördinatieorgaan voor dreigingsanalyse” in Geheime diensten in België, de VS en 
over de wereld. Tweede congresboek: geheime diensten, Brugge, Die Keure, 2006, 32.  
22 Artikel 1 KB over de Antiterroristische Gemengde Groep van 17 oktober 1991, BS 8 november 1991 (hierna: KB 
AGG).  
23 Artikel 5, 2° KB AGG.  
24 D. STEVENS, “Van AGG naar coördinatieorgaan voor dreigingsanalyse” in Geheime diensten in België, de VS en 
over de wereld. Tweede congresboek: geheime diensten, Brugge, Die Keure, 2006, 31.  
25 BELGIAN STANDING COMMITTEE I (ed.), Fusion Centres troughout Europe – All Source Threat Assessments in the 
Fight against Terrorism, Antwerpen, Intersentia, 2010, 16.     
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11. Op 17 september 1984 ging de AGG officieel van start. Toen op 2 oktober 1984 de linkse 

actiegroep CCC (Cellules Communistes Combattentes) aan zijn reeks terroristische aanvallen begon, 

diende de werking van de AGG op kruissnelheid te komen. Eindelijk volbracht de AGG de taak die ze zou 

moeten volbrengen: resultaten van onderzoekdaden werden door hen gecoördineerd en 

activiteitenverslagen werden vergeleken, samengevoegd en geanalyseerd.26 Eveneens diende een 

intensievere samenwerking tot stand te komen. De leden van de AGG werden gedwongen verder samen 

te werken, niet enkel binnen hun eigen dienst maar ook met verschillende buitenlandse diensten. Daar 

men vroeger van mening was dat terrorisme een intern eigen probleem was bleek nu uit onderzoek dat 

verschillende terroristische groeperingen samenwerkten over de landsgrenzen heen.27  

 

12. Tijdens latere decennia was de AGG de spilfiguur inzake het werven van informatie en 

inlichtingen omtrent het terrorisme. Doch stuitte de AGG nog op tal van moeilijkheden. Vooral het feit 

dat zij bestond uit een beperkt aantal diensten en ze volledig afhankelijk was van “de goodwill” van 

politie- en inlichtingendiensten voor het verkrijgen van informatie was problematisch.28  Bovendien 

functioneerde de AGG lange tijd zonder enig wetgevend kader. Hoewel de AGG van start ging in 1984 

werd ze pas formeel opgericht bij KB van 17 oktober 1991 over de Antiterroristische Gemengde Groep 

(hierna: KB AGG).  

 

1.2. Ontstaan van het Coördinatieorgaan voor de Dreigingsanalyse  

 

13. Vanaf de jaren 90 werd de wereld geconfronteerd met de internationalisering van terrorisme. 

Niet enkel joodse doelwitten waren het slachtoffer van Palestijns- en moslimterrorisme maar ook de 

rest van de wereldbevolking werd getroffen. Als meest indrukwekkende gebeurtenis 11 september 

2001 waarbij het noordoosten van de Verenigde Staten werd opgeschrikt door vier terroristische 

aanvallen met behulp van gekaapte passagiersvliegtuigen. Niet enkel het Amerikaanse continent kreeg 

te maken met gruwelijke gebeurtenissen, ook Europa bleef niet gespaard. Zo vonden op 11 maart 2004 

in Madrid een aantal bomexplosies plaats aan boord van vier treinen. Ook Londen werd tijdens de 

ochtendspits van 7 juli 2005 getroffen door vier bomexplosies in de metro en een bus. Vanaf dat 

                                                           
26 D. STEVENS, “Van AGG naar coördinatieorgaan voor dreigingsanalyse” in Geheime diensten in België, de VS en 
over de wereld. Tweede congresboek: geheime diensten, Brugge, Die Keure, 2006, 34.  
27 D. STEVENS, “Van AGG naar coördinatieorgaan voor dreigingsanalyse” in Geheime diensten in België, de VS en 
over de wereld. Tweede congresboek: geheime diensten, Brugge, Die Keure, 2006, 34.  
28 D. STEVENS, “Van AGG naar coördinatieorgaan voor dreigingsanalyse” in Geheime diensten in België, de VS en 
over de wereld. Tweede congresboek: geheime diensten, Brugge, Die Keure, 2006, 39.  
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ogenblik was terrorisme voor Europa niet langer een “ver-van-mijn-bed” fenomeen maar werd het een 

prioritair probleem op de nationale en internationale agenda dat een daadkrachtige aanpak vergde. 29   

Daarom stelde, op 25 maart 2004, de Europese Raad een verklaring betreffende de bestrijding van 

terrorisme op. Hierin werd o.a. een Europees coördinator30 inzake terrorismebestrijding aangesteld.31 

De Europese Raad riep tevens op aan de lidstaten ervoor te zorgen dat “de wetshandhavingsinstanties 

(o.a. veiligheidsdiensten, politie en douane) met elkaar zouden gaan samenwerken en dat alle, voor 

terrorismebestrijding relevante, informatie in zo ruim mogelijke mate zou worden uitgewisseld”.32  Ook 

de toenmalige secretaris-generaal van de Raad van de Europese Unie33 had opgeroepen tot “een 

verbeterde uitwisseling van inlichtingen tussen de lidstaten en de partners, omdat een 

gemeenschappelijke dreigingsevaluatie de beste basis vormt voor een gemeenschappelijk optreden”.34  

Gevolg was dat de focus in de strijd tegen terrorisme in menig Europees land werd gelegd op coördinatie 

en informatie-uitwisseling. Hierdoor zagen tal van coördinatieorganen het levenslicht. Zo werd in 2003 

in het Verenigd Koninkrijk het Joint Terrorism Analyses Centre (J.T.A.C.) opgericht. Ook Duitsland en 

Nederland kregen hun eigen coördinatieorgaan genaamd Gemeinsames Terrorismusabwehrzentrum 

(G.T.A.Z.) (2004) en Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (N.C.T.b.) (2005).35 Alle 

coördinatieorganen binnen Europa zullen later gegroepeerd worden in de zogenaamde Club van 

Madrid.  

 

14. In België werden eveneens tal van maatregelen getroffen. Naar aanleiding van de Europese 

aanbevelingen en naar voorbeeld van andere Europese landen groeide binnen de regering dan ook het 

besef dat “een integrale en geïntegreerde aanpak door de verschillende relevante actoren fundamentele 

bouwstenen waren van een efficiënt veiligheidsbeleid. Daartoe waren performante beeldvorming, 

punctuele en strategische evaluaties van de dreiging en de omgeving van het fenomeen en de 

samenwerking tussen de betrokken partners (o.a. het federaal parket, de VSSE, de ADIV en de 

gespecialiseerde politiediensten) noodzakelijk.”36   

                                                           
29 D. STEVENS, “Van AGG naar coördinatieorgaan voor dreigingsanalyse” in Geheime diensten in België, de VS en 
over de wereld. Tweede congresboek: geheime diensten, Brugge, Die Keure, 2006, 35.  
30 De heer Gijs De Vries werd aangesteld als Europees coördinator in de strijd tegen terrorisme.  
31 Verklaring van de Europese Raad betreffende de bestrijding van terrorisme, 25 maart 2004, 5. 
32 Verklaring van de Europese Raad betreffende de bestrijding van terrorisme, 25 maart 2004, 13. 
33 De toenmalige secretaris-generaal van de Raad van de Europese Unie was de heer Javier Solana.  
34 WETSONTWERP betreffende de analyse van de dreiging, Parl.St. Kamer 2005-06, doc. 51 nr. 2032/001, 6. 
35 W. VAN LAETHEM, “Het coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse: een punctuele analyse”, Vigiles 2007, 4, 
111.   
36 WETSONTWERP betreffende de analyse van de dreiging, Parl.St. Kamer 2005-06, doc. 51 nr. 2032/001, 8-9. 
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In dat licht pleitte toenmalig minister voor Justitie, Laurette Onkelinckx, voor de oprichting van een 

nieuw orgaan de “algemene inlichtingsdienst veiligheidsbedreigingen (A.I.V.)”. Deze dienst diende de 

bestaande inlichtingendiensten (de VSSE en de ADIV) te overkoepelen en te coördineren.37  

Dit idee werd al snel van de baan geschoven en de toenmalige regering koos ervoor om de AGG te laten 

overgaan in een nieuw orgaan en het zo te versterken. Het was geenszins de bedoeling om een derde 

inlichtingendienst te creëren maar wel een zogenaamde tweedelijnsdienst of fusion center.38 Om te 

voorkomen dat door de creatie van een nieuw orgaan deze in het vaarwater zou komen met de 

opdrachten van de reeds bestaande organen werd dan ook besloten om de bestaande structuren te 

hervormen.39  

 

15. Ook in de Kadernota Integrale Veiligheid (KIV) (goedgekeurd op de Ministerraad van 30 en 31 

maart 2004) stelde de toenmalige regering dat de AGG in de toekomst onderworpen zou worden aan 

een grondige “reflectie”. Daarbovenop haalde de regering in haar beleidsverklaring van 12 oktober 2004 

aan dat de AGG diende versterkt te worden.40 Eind 2004 stelde het M.C.I.V. eveneens voor de AGG “te 

hervormen en uit te breiden tot een orgaan dat in staat is om alle inlichtingen aangaande mogelijke 

dreigingen samen te brengen en te analyseren”.41 Hetzelfde voorstel werd enkele maanden later ook 

gedaan door het toenmalige C.I.V.  

Dit idee werd besproken op de Ministerraad van 23 december 2004. Hier werd besloten tot de 

goedkeuring van een algemene oriëntatienota inzake de hervorming van de AGG en de oprichting van 

een Werkgroep Beleidscoördinatie. Deze Werkgroep werd o.a. belast met het opstellen van een 

voorontwerp van wet betreffende de analyse van de dreiging dat voorziet in de oprichting van een 

nieuw orgaan, dat de AGG zal opslorpen.42  

 

16. Zo gezegd, zo gedaan. Het voorontwerp van wet werd opgesteld en bepaalde onder meer dat 

“onder de benaming « Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse » (hierna « CODA » genoemd) een 

administratieve autoriteit met rechtspersoonlijkheid zou worden ingesteld, belast met de evaluatie van 

de dreiging”.43 Zoals hierboven reeds werd aangehaald was het geenszins de bedoeling te breken met 

het verleden, maar was het de bedoeling de bestaande situatie te versterken en uit te breiden. Dit 

                                                           
37 H. MATTHIJS, Geheime diensten – a licence to kill?, Brugge, Die Keure, 2007, 92.  
38 Fusion center kan in deze context gedefinieerd worden als een platform waar verschillende diensten 
samenwerken om dreigingen te bestrijden aan de hand van het inzamelen van informatie bij verschillende 
autoriteiten.  
39 WETSONTWERP betreffende de analyse van de dreiging, Parl.St. Kamer 2005-06, doc. 51 nr. 2032/001, 9. 
40 WETSONTWERP betreffende de analyse van de dreiging, Parl.St. Kamer 2005-06, doc. 51 nr. 2032/001, 7. 
41 H. MATTHIJS, Geheime diensten – a licence to kill?, Brugge, Die Keure, 2007, 93. 
42 Punt 15 VERSLAG MINISTERRAAD, 23 december 2004.  
43 Artikel 5 Voorontwerp wet betreffende de analyse van de dreiging, Parl.St. Kamer 2005-06, nr. 2032/001, 36. 
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orgaan zou dan ook de toenmalige AGG volledig opslorpen en zijn rol en taken overnemen (voor zover 

dit in overeenstemming zou zijn met de doelstellingen van het nieuwe orgaan).44  

Het voorontwerp van wet werd op 25 maart 2005 voorgelegd aan de Ministerraad en werd 

goedgekeurd. Tevens werd bepaald dat dringend advies van de Commissie voor de bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer diende ingewonnen te worden.45  

 

17. Het advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer werd 

afgeleverd op 25 mei 2005 en stelde dat: “de Commissie de wil van de regering om een wettelijke basis 

te verlenen aan de verwerkingen van gegevens, die door verschillende overheden uitgevoerd worden in 

het raam van de analyse van de dreiging, en aldus te beantwoorden aan de regels die op dit vlak worden 

opgelegd door het Europees Verdrag en de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de 

Mens en die algemeen erkend zijn, verwelkomde. Een gunstig advies werd dan ook verleend door de 

Commissie op voorwaarde dat rekening werd gehouden met een aantal gemaakte opmerkingen. In het 

bijzonder dienden in de tekst zelf van het wetsontwerp de volgende elementen te worden bepaalt: (1) de 

doeleinden van de verwerkingen van persoonsgegevens; (2) de beoordelingscriteria voor de gegevens 

die moeten doorgegeven worden aan het CODA alsook verduidelijkingen met betrekking tot het 

onderscheid tussen de bevoegdheden van enerzijds de inlichtingen politiediensten en anderzijds de 

deelnemende diensten; (3) de referenties bij de veiligheidsmaatregelen die gepaard gaan met de 

verwerking van de bedoelde gegevens; (4) en de waarborgen die de internationale uitwisseling van 

persoonsgegevens omringen.”46 

 

18. De toenmalige minister van Justitie vroeg op 13 juli 2005 eveneens advies omtrent het 

voorontwerp aan de afdeling wetgeving van de Raad van State. Op 11 augustus 2005 formuleerde het 

administratief rechtscollege een aantal opmerkingen, meer bepaald omtrent: het toezicht op het 

nieuwe orgaan, de rechtspersoonlijkheid van de nieuwe dienst en de wijze waarop de 

persoonsgegevens zullen worden verwerkt.47  

 

19. De federale regering legde op 17 oktober 2005 haar finaal wetsontwerp betreffende de analyse 

van de dreiging48  neer bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers.  

                                                           
44 WETSONTWERP betreffende de analyse van de dreiging, Parl.St. Kamer 2005-06, doc. 51 nr. 2032/001, 7-8. 
45 Punt 44 VERSLAG MINISTERRAAD, 25 maart 2005 en WETSONTWERP betreffende de analyse van de dreiging, 
Parl.St. Kamer 2005-06, nr. 2032/001, 35-53. 
46 WETSONTWERP betreffende de analyse van de dreiging, Parl.St. Kamer 2005-06, doc. 51 nr. 2032/001, 101. 
47 WETSONTWERP betreffende de analyse van de dreiging, Parl.St. Kamer 2005-06, doc. 51 nr. 2032/001, 54-65. 
48 WETSONTWERP betreffende de analyse van de dreiging, Parl.St. Kamer 2005-06, doc. 51 nr. 2032/001, 60-90. 
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Dit wetsontwerp beoogt met de oprichting van een nieuw orgaan een dubbele finaliteit: enerzijds wenst 

ze “de uitbouw van de coördinatie van de organisatie van de informatiestromen tussen de diverse 

diensten en overheden in België” te verzekeren en anderzijds beoogt ze “de opmaak van een 

gemeenschappelijke dreigingsevaluatie” mogelijk te maken.49 Opnieuw werd aangehaald dat de 

oprichting van een nieuw orgaan geenszins een breuk met het verleden betekende.50 

 

20. Amendementen werden ingediend op 18 januari 200651, op 25 januari 200652 en 15 februari 

200653.  

Zo werd bijvoorbeeld omtrent de naam van het nieuwe orgaan hevig gediscussieerd. Oorspronkelijk zou 

het orgaan de volgende naam toegewezen krijgen: “Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse”, 

afgekort als CODA. Deze afkorting kwam in het vaarwater met de afkorting van het Centrum voor 

Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie, die namelijk ook CODA was. Om verwarring te 

vermijden werd een nieuwe afkorting gezocht. Eerst werd geopteerd om enkel het Franse benaming 

OCAM54 te gebruiken voor beide landsdelen maar uiteindelijk werd, na amendement het definitieve 

Nederlandse letterwoord OCAD aanvaard.55 

 

21. Bij de bespreking van dit wetsontwerp werden ook verschillende vertegenwoordigers van 

bepaalde diensten gehoord omtrent de oprichting van het OCAD.  

 

22. Het Comité I verwees naar zijn activiteitenverslag van 1995 waarbij het voorstelt “een 

coördinator op het gebied van de inlichtingen”56 te benoemen. Deze aanbeveling werd nog eens 

herhaald in het activiteitenverslag van 2003.57 Deze rol als coördinator kan dan ook worden 

waargenomen door het OCAD. Het Comité I maakte tevens nog maar eens duidelijk dat dit wetsontwerp 

geen nieuwe inlichtingendienst doet ontstaan.58 

 

                                                           
49 WETSONTWERP betreffende de analyse van de dreiging, Parl.St. Kamer 2005-06, doc. 51 nr. 2032/001, 7. 
50 WETSONTWERP betreffende de analyse van de dreiging, Parl.St. Kamer 2005-06, doc. 51 nr. 2032/001, 7-8. 
51 WETSONTWERP betreffende de analyse van de dreiging, Parl.St. Kamer 2005-06, doc. 51 nr. 2032/003. 
52 WETSONTWERP betreffende de analyse van de dreiging, Parl.St. Kamer 2005-06, doc. 51 nr. 2032/004. 
53 WETSONTWERP betreffende de analyse van de dreiging, Parl.St. Kamer 2005-06, doc. 51 nr. 2032/005. 
54 Organe de Coordination pour l’analyse de la Menace. 
55 WETSONTWERP betreffende de analyse van de dreiging, Parl.St. Kamer 2005-06, doc. 51 nr. 2032/003, 1. 
56 VAST COMITÉ I, Activiteitenverslag 1995, 98.  
57 VAST COMITÉ I, Activiteitenverslag 2003, 14. 
58 WETSONTWERP betreffende de analyse van de dreiging en VOORSTEL VAN RESOLUTIE betreffende de 
terrorismebestrijding, Parl.St. Kamer 2005-06, doc. 51 nr. 2032/006, 15-16. 
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23. Het Comité P had enkele kleine artikelsgewijze opmerkingen en adviseerde het wetsontwerp 

aan te vullen om de link tussen het OCAD en het Comité P te versterken.59  

 

24. De ADIV verklaarde kort maar krachtig geen enkel probleem te hebben met het wetsontwerp. 

Twee verbindingsofficieren van de ADIV vertegenwoordigden deze dienst reeds bij de AGG vanaf de 

oprichting, dit blijft dan ook het geval bij het OCAD.60  

 

25. De directeur van de toenmalige AGG stelde een aantal gelijkenissen vast tussen de AGG en het 

OCAD. Hij formuleerde tevens twee verbeteringen die worden ingevoerd door het wetsontwerp: 

vooreerst zal het OCAD haar analyses aan al de deelnemende diensten ter beschikking stellen en ten 

tweede zullen de ondersteunende diensten verplicht zijn om hun informatie te leveren (dit was niet 

verplicht bij de toenmalige AGG, cf. infra randnummer 34).61   

 

26. De VSSE stelde dat het vanzelfsprekend was dat “de dienst VSSE de idee steunt en dat het loyaal 

zal meewerken”. Doch formuleerde deze dienst enkele bedenkingen, bijvoorbeeld hoe de maatschappij 

en de media in het bijzonder het werk van de VSSE zouden begrijpen en inschatten aangezien hierover 

nogal wat misopvattingen bestaan. De VSSE uitte tevens zijn bezorgdheid omtrent een aantal punten 

o.a. de zogenaamde regel van de derde dienst (cf. infra randnummer 185).62  

 

27. Het federaal parket verzekerde zijn steun omtrent het wetsontwerp. Dit betekent immers een 

vooruitgang in de strijd tegen het terrorisme waarvoor zij bevoegd is.63   

 

28. Het wetsontwerp werd op 9 maart 2006 aangenomen door de Kamer van 

Volksvertegenwoordigers en werd op 10 maart 2006 overgezonden naar de Senaat. Op 15 maart 2006 

paste de Senaat de evocatieprocedure toe, dit onder meer omwille van de rechtspersoonlijkheid van 

het OCAD en het feit dat “de taalkundige kwaliteit van een aantal bepaling van het ontwerp bijzonder 

ondermaats is, zeker in het Nederlands”.64 Op 15 juni 2006 werd het ontwerp van de Senaat 

                                                           
59 WETSONTWERP betreffende de analyse van de dreiging en VOORSTEL VAN RESOLUTIE betreffende de 
terrorismebestrijding, Parl.St. Kamer 2005-06, doc. 51 nr. 2032/006, 18. 
60 WETSONTWERP betreffende de analyse van de dreiging en VOORSTEL VAN RESOLUTIE betreffende de 
terrorismebestrijding, Parl.St. Kamer 2005-06, doc. 51 nr. 2032/006, 22. 
61 WETSONTWERP betreffende de analyse van de dreiging en VOORSTEL VAN RESOLUTIE betreffende de 
terrorismebestrijding, Parl.St. Kamer 2005-06, doc. 51 nr. 2032/006, 22-23. 
62 WETSONTWERP betreffende de analyse van de dreiging en VOORSTEL VAN RESOLUTIE betreffende de 
terrorismebestrijding, Parl.St. Kamer 2005-06, doc. 51 nr. 2032/006, 23-25. 
63 WETSONTWERP betreffende de analyse van de dreiging en VOORSTEL VAN RESOLUTIE betreffende de 
terrorismebestrijding, Parl.St. Kamer 2005-06, doc. 51 nr. 2032/006, 25. 
64 WETSONTWERP betreffende de analyse van de dreiging, Parl.St. Senaat 2005-06, doc. 3 nr. 1611/3, 16. 
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teruggezonden naar de Kamer van Volksvertegenwoordigers, die het ontwerp op 22 juni 2006 definitief 

aannam. De wet betreffende de analyse van de dreiging die voorziet in de oprichting van het OCAD werd 

gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 20 juli 2006. Deze wet trad in werking op 1 december 200665.  

Het OCAD trad in de rechten en de verplichtingen van de vroegere AGG.66  

 

29. Op 1 december 2006 was het bestaan van het OCAD dus een feit. Toenmalig en laatste directeur 

van de AGG, de heer Luc Verheyden, trad tijdens de eerste jaren van het OCAD op als interim-adjunct-

directeur en de heer Jean-Claude Delepière werd de eerste officiële directeur van het OCAD (cf. infra 

randnummer 90).  Net zoals bij de AGG kon het OCAD in haar beginjaren rekenen op menig tegenstand 

van verschillende diensten. Vooral de VSSE had het moeilijk met de oprichting van het OCAD. Volgens 

de VSSE gedroeg het OCAD zich bij aanvang als een inlichtingendienst en een operationele dienst. Deze 

wrevel is vandaag de dag zo goed als verdwenen.67,68 Het OCAD krijgt vandaag een volwaardige plaats 

en een eigen taak in de veiligheids- en inlichtingenwereld toegewezen. Vandaag kent dan ook iedereen 

de plaats en taak van het OCAD.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
65 KB tot uitvoering van de wet van 10 juli 2006 betreffende de analyse van de dreiging van 28 november 2006, BS 
1 december 2006 (hierna: KB uitvoering W.OCAD).   
66 Artikel 17 wet betreffende de analyse van de dreiging van 10 juli 2006, BS 20 juli 2006 (hierna: W.OCAD).  
67 VOORSTEL tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie of PARLEMENTAIR ONDERZOEK 

belast met onderzoek naar de aanslagen van 22 maart 2016 te Brussel, doc. 54 nr. 1752/001-010. 
68 PARLEMENTAIR ONDERZOEK belast met onderzoek naar de aanslagen van 22 maart 2016 te Brussel, doc. 54 nr. 
1752/008, 15 juni 2017, 153. 
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HOOFDSTUK 2. WETTELIJKE BASIS  

 

2.1. Het Koninklijk besluit van 17 oktober 1984 over de Antiterroristische Gemengde Groep 

 

30. Hoewel de AGG reeds functioneerde vanaf 17 september 1984 liet de wettelijke basis voor de 

AGG lang op zich wachten. Pas op 17 oktober 1991 kwam een referentiekader tot stand door de 

invoering van het KB over de Antiterroristische Gemengde Groep. Dit KB was het resultaat van een hele 

reeks van mondelinge overeenkomsten die tot stand zijn gekomen na de oprichting van de AGG.69  

 

31. Het KB trad in werking de dag van publicatie in het Belgisch Staatsblad namelijk op 8 november 

1991 (met uitzondering van artikel 6 KB AGG dat in werking trad de eerste dag volgend op de 

inwerkingtreding van de wet houdende de uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 1992)70 en zal van 

kracht zijn tot 1 december 2006.  

 

2.1.1. Bevoegdheid  

 

32. De AGG was belast met “het verzamelen, analyseren en het evalueren van de inlichtingen die 

noodzakelijk zijn voor het nemen van maatregelen van bestuurlijke en gerechtelijke politie ten aanzien 

van daden van terrorisme tegen België of tegen de Belgische burgers of belangen in het buitenland”.71 

De AGG was dan ook enkel en alleen bevoegd om op te treden in specifieke situaties gelinkt aan 

terrorisme.  

 

2.1.2. Opdrachten 

 

33. Zoals hierboven reeds werd aangehaald kreeg de AGG als opdracht: “het verzamelen, 

analyseren en evalueren van inlichtingen die noodzakelijk zijn voor het nemen van maatregelen van 

bestuurlijke en gerechtelijke politie.”  

 

34. Om deze taak tot een goed eind te brengen won de AGG inlichtingen in bij de politie- en 

inlichtingendiensten namelijk de VSSE, de ADIV, de Rijkswacht, de gerechtelijke politie bij de parketten 

en de gemeentelijke politie.72  Wat te betreuren viel was dat de AGG volledig op zichzelf aangewezen 

                                                           
69 D. STEVENS, “Van AGG naar coördinatieorgaan voor dreigingsanalyse” in Geheime diensten in België, de VS en 
over de wereld. Tweede congresboek: geheime diensten, Brugge, Die Keure, 2006, 36.  
70 Artikel 7 KB AGG. 
71 Artikel 1 KB AGG. 
72 Artikel 3 KB AGG. 
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was om inlichtingen in te winnen. Met andere woorden “ze moesten iedereen achterna hollen om 

informatie te verkrijgen, rekening houdende met de diversiteit van de verschillende diensten, andere 

finaliteiten en concurrentiestrijd.”73  

 

35. Daarnaast deelde de AGG zowel aan de minister van Binnenlandse Zaken als aan de minister 

van Justitie elke inlichting mee met betrekking tot de voorbereiding of uitvoering van een daad van 

terrorisme of die betrekking heeft op de veiligheid van de Staat inzake terrorisme.74 De betrokken 

minister voerde binnen dit kader de voorschriften uit van de ambtenaar die de leiding heeft van het 

Bestuur van de Algemene Rijkspolitie en het Bestuur van de Veiligheid van de Staat en beantwoordde 

onverwijld iedere vraag om inlichtingen van deze ambtenaar.75 

Indien een vereniging werd gevormd met de bedoeling een daad van terrorisme te plegen of een 

bedreiging werd geuit om een dergelijke daad te plegen, stelde de AGG de magistraat76 in kennis van 

de inlichtingen van gerechtelijke politie die betrekking hebben op een daad.77  

Daarnaast leverde de AGG, ambtshalve of op hun vraag, aan de Rijkswacht, aan de gerechtelijke politie 

bij de parketten, aan de gemeentelijke politie en aan andere politiediensten elke informatie of 

raadgeving nuttig voor hun operationele opdrachten in verband met daden van terrorisme.78  

Naast het inzamelen van inlichtingen (vermeldt in artikel 1 KB AGG en artikel 3 KB AGG) diende de AGG 

dus ook inlichtingen mee te delen. Dit kan volgens de rechtsleer79, worden gezien als een “contradictio 

in terminus”.  

 

36. Tot slot stond de AGG, ambtshalve of op zijn vraag, de ADIV bij in zijn inlichtingsopdracht 

betreffende daden van terrorisme en verzekerde met gelijkwaardige diensten de specifieke 

internationale verbindingen inzake preventie en beteugeling van het terrorisme, overeenkomstig de 

richtlijnen gegeven door verschillende autoriteiten.80 

 

 

                                                           
73 D. STEVENS, “Van AGG naar coördinatieorgaan voor dreigingsanalyse” in Geheime diensten in België, de VS en 
over de wereld. Tweede congresboek: geheime diensten, Brugge, Die Keure, 2006, 37.  
74 Artikel 2, 1° en 2° KB AGG. 
75 Artikel 2, 1° en 2° KB AGG.  
76 De magistraat aangewezen overeenkomstig artikel 15 van het KB betreffende het Commissariaat-generaal van 
de gerechtelijke politie van 2 september 1991, opgeheven door het KB van 17 februari 1998.  
77 Artikel 2, 3° KB AGG.  
78 Artikel 2, 4° KB AGG.  
79 D. STEVENS, “Van AGG naar coördinatieorgaan voor dreigingsanalyse” in Geheime diensten in België, de VS en 
over de wereld. Tweede congresboek: geheime diensten, Brugge, Die Keure, 2006, 37.  
80 Artikel 2, 5° en 6° KB AGG. 
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2.1.3. Organisatie  

 

37. De AGG viel onder het gezag van de minister van Justitie en de minister van Binnenlandse 

Zaken81.  Deze duidden een hoge officier van de Rijkswacht aan, bijgestaan door één adjunct die de 

leiding van de AGG op zich namen.82 Beide Ministers bepaalden het effectief dat ter beschikking stond 

van de directeur van de AGG. Dezelfde bevoegdheid werd toegekend aan de minister van 

Landsverdediging, die wat betreft het personeel dat onder zijn bevoegdheid viel, op dezelfde manier 

handelde.83  

Wat op te merken valt is dat de AGG niet onder het gezag stond van de minister van Landsverdediging 

(aangezien deze niet werd vermeld in artikel 1 KB AGG), hoewel deze minister eveneens betrokken was 

bij de werking van de AGG door de ADIV.84  

 

38. De AGG bestond uit leden van de Rijkswacht, van de gerechtelijke politie van de parketten, van 

de gemeentepolitie, van het bestuur van de VSSE, van de ADIV en uit administratief personeel.85 Bij het 

ontstaan van de AGG telde deze dienst een twintigtal werknemers. Het aantal personeelsleden steeg in 

tijden van crisis, denk aan de aanslagen van de CCC, waardoor het personeelsbestand uitbreidde naar 

een vijftigtal werknemers.86 Het personeel stond onder leiding en het exclusief bevel van de directeur 

van de AGG.87 De leden van het AGG werden gedetacheerd uit hun diensten en zij behielden al hun 

rechten op promotie binnen de dienst waaruit zij gedetacheerd werden.88   

Het personeel van het AGG werd, op advies van de directeur, aangewezen door de bevoegde overheid.89 

De directeur liet zich bijstaan door een directiecomité. Dit directiecomité bestond uit leden van de AGG 

die elk hun eigen dienst vertegenwoordigden.90  

 

 

 

                                                           
81 Artikel 1 KB AGG. 
82 Artikel 4 KB AGG. 
83 Artikel 5, 1° KB AGG. 
84 D. STEVENS, “Van AGG naar coördinatieorgaan voor dreigingsanalyse” in Geheime diensten in België, de VS en 
over de wereld. Tweede congresboek: geheime diensten, Brugge, Die Keure, 2006, 36.  
85 Artikel 5, 2° KB AGG. 
86 D. STEVENS, “Van AGG naar coördinatieorgaan voor dreigingsanalyse” in Geheime diensten in België, de VS en 
over de wereld. Tweede congresboek: geheime diensten, Brugge, Die Keure, 2006, 38.  
87 Artikel 5, 3° KB AGG. 
88 Artikel 5, 4° KB AGG. 
89 Artikel 5, 5° en 6° KB AGG.  
90 Artikel 5, 6° KB AGG.  
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2.1.4. Slotbepalingen  

 

39. De kosten die vereist waren voor de werking van de AGG werden ingeschreven op de begroting 

van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, na advies van de minister van Justitie.91 De uitvoering van 

dit besluit werd gelegd, ieder wat hem betreft, bij zowel de minister van Justitie, de minister van 

Binnenlandse Zaken als de minister van Landsverdediging.92 

 

2.2. De wet van 10 juli 2006 betreffende de analyse van de dreiging  

 

40. Het OCAD werd opgericht bij de wet van 10 juli 2006 betreffende de analyse van de dreiging 

(hierna: W.OCAD), die gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad van 20 juli 2006. Deze wet trad in 

werking op 1 december 2006, ter vervanging van het KB van 17 november 1991 over de AGG. De 

W.OCAD is vandaag nog steeds van kracht.  

 

41. Gezien het feit dat de hervorming van de AGG naar het OCAD steunde op “een integrale en 

geïntegreerde benadering van de dreiging” en hierdoor “verschillende actoren werden gemobiliseerd”, 

was het aangewezen dat een aantal termen en concepten werden gedefinieerd. Dit teneinde ervoor te 

zorgen dat alle diensten zich op dezelfde definitie kunnen baseren.93 De W.OCAD somt dan ook, in 

artikel 2 een aantal definities op. Zo zal onder de term ‘inlichtingen’ moeten worden verstaan: “de 

informatie en gegevens die door de verschillende ondersteunende diensten in het kader van hun 

wettelijke opdrachten worden verwerkt en desgevallend geanalyseerd”.94  

Met het begrip ‘ondersteunende diensten’ wordt bedoeld:  

“a) de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, zoals bedoeld in artikel 2 van de wet van 30 november 

1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, hierna de " wet houdende 

regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten " genoemd; 

b) de politiediensten zoals bedoeld in de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een 

geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus; 

c) de federale overheidsdienst Financiën, in het bijzonder de Administratie der Douane en 

Accijnzen; 

d) de federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer;   

                                                           
91 Artikel 6 KB AGG.  
92 Artikel 8 KB AGG.  
93 WETSONTWERP betreffende de analyse van de dreiging, Parl.St. Kamer 2005-06, doc. 51 nr. 2032/001, 13. 
94 Artikel 2, 1° W.OCAD.  
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e) de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken, in het bijzonder de Dienst 

Vreemdelingenzaken; 

f) de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken; 

g) de door de Koning op voorstel van de Nationale Veiligheidsraad95 aangewezen 

overheidsdiensten.”96 

 

42. Aangezien de te evalueren dreiging kan evolueren in de tijd kan het eventueel nuttig zijn dat in 

de toekomst steun wordt geboden door andere diensten en departementen. De Koning krijgt dan ook 

de mogelijkheid toebedeeld in de wet97de lijst van ondersteunende diensten uit te breiden.98 Zo kan het 

bijvoorbeeld nuttig zijn, indien op een bepaald ogenblik sprake is van een terroristische bedreiging die 

betrekking heeft op de vergiftiging van de voedselketen, het federaal voedselagentschap erbij te 

betrekken zodat ook deze dienst alle relevante informatie in zijn bezit kan doorspelen naar het OCAD.99 

Opvallend is ook dat een aantal, toch wel belangrijke diensten, niet werden opgenomen als 

ondersteunende dienst. Het gaat bijvoorbeeld om de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) of 

het Federal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC), die allebei een specifieke rol spelen in de strijd 

tegen het terrorisme.100 

 

43. Tot de wet van 6 december 2015101 bevatte artikel 2 W.OCAD eveneens de definitie van 

‘Ministerieel Comité’. Dit werd gedefinieerd als: “het Ministerieel Comité Inlichtingen en Veiligheid, zoals 

bedoeld in artikel 3, 1°, van de wet houdende regeling van inlichtingen- en veiligheidsdiensten”.102 Met 

de afschaffing van het M.C.I.V. werd ook deze paragraaf geschrapt uit dit artikel.  

 

2.2.1. Bevoegdheid  

 

44. Het OCAD is belast met de evaluatie en de dreiging overeenkomstig de artikelen 3 en 4 W.OCAD. 

Artikel 3 W.OCAD bepaalt het volgende: “in deze wet worden beoogd, de dreigingen vermeld in artikel 

                                                           
95 Gewijzigd bij artikel 11 van de wet tot wijziging van diverse wetten wat de benaming "Nationale Veiligheidsraad 
betreft" van 6 december 2015, BS 17 december 2015.  
96 Artikel 2, 2° W.OCAD.  
97 In artikel 2, 2° g) W.OCAD. 
98 WETSONTWERP betreffende de analyse van de dreiging, Parl.St. Kamer 2005-06, doc. 51 nr. 2032/001, 14.  
99 D. STEVENS, “Van AGG naar coördinatieorgaan voor dreigingsanalyse” in Geheime diensten in België, de VS en 
over de wereld. Tweede congresboek: geheime diensten, Brugge, Die Keure, 2006, 43. 
100 W. VAN LAETHEM, “Het coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse: een punctuele analyse”, Vigiles 2007, 4, 
117.  
101 Artikel 10 wet tot wijziging van diverse wetten wat de benaming ″Nationale Veiligheidsraad betreft″ van 6 
december 2015.  
102 Het vroegere artikel 2, 3° W.OCAD.  
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8, 1° b) en c) van de wet van 30 november 1998 houdende de regeling van de inlichtingen- en 

veiligheidsdienst103 die de inwendige en uitwendige veiligheid van de Staat, de Belgische belangen en de 

veiligheid van Belgische onderdanen in het buitenland of elk ander fundamenteel belang van het land 

zoals bepaald door de Koning op voorstel van de Nationale Veiligheidsraad, zouden kunnen aantasten”. 

Het OCAD zal dan ook enkel en alleen bevoegd zijn voor deze opgesomde dreigingen. Dit zijn de 

dreigingen betreffende terrorisme en betreffende extremisme. Wat onder beide begrippen dient te 

worden verstaan zal later aan bod komen (cf. infra randnummer 114-115).  

Zoals hierboven aangetoond verwijst de W.OCAD naar artikel 8 van de wet houdende regeling van de 

inlichtingen- en veiligheidsdiensten van 30 november 1998104. De reden hiervoor is zeer eenvoudig, 

concepten en begrippen dienen “transparant en gemeenschappelijk” aan alle diensten te worden 

gedefinieerd, zodat elke dienst kan terugvallen op dezelfde definitie.105   

De Koning kan echter wel de bedoelde dreigingen uitbreiden tot één of meerdere andere dreigingen 

vermeld in artikel 8 van de wet van 30 november 1998 houdende de regeling van de  inlichtingen- en 

veiligheidsdienst.106 Het gaat dan om: spionage, proliferatie, schadelijke sektarische organisaties, 

criminele organisaties etc.107 Net als bij artikel 2 krijgt de Koning hier dus ook de bevoegdheid om de 

wet uit te breiden met dezelfde reden, namelijk om te kunnen inspelen op de evolutie van de aard van 

de dreiging.   

 

45. Het is tevens van belang dat de prioritaire evaluatieopdrachten van het OCAD regelmatig 

worden vastgesteld en kunnen worden bijgestuurd “in functie van de resultaten van de evaluaties die 

zullen worden uitgevoerd”.108 Artikel 4 W.OCAD vertrouwt deze taak dan ook toe aan de Koning, op 

voorstel van de Nationale Veiligheidsraad.109  

 

 

 

                                                           
103 “Elke individuele of collectieve activiteit ontplooid in het land of vanuit het buitenland die verband kan houden 
met terrorisme en extremisme, daarbij inbegrepen de verspreiding van propaganda, de aanmoediging of de 
rechtstreekse of onrechtstreekse steun, onder meer door het verstrekken van financiële, technische of logistieke 
middelen, het versterken van inlichtingen over mogelijke doelwitten, de ontwikkeling van structuren en van 
actiecapaciteit en de verwezenlijking van de nagestreefde doeleinden”.  
104 BS 18 december 1998.  
105 WETSONTWERP betreffende de analyse van de dreiging, Parl.St. Kamer 2005-06, doc. 51 nr. 2032/001, 14-15.  
106 Artikel 3 lid 2 W.OCAD. 
107 Artikel 8, 1° wet houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten van 30 november 1998.  
108 WETSONTWERP betreffende de analyse van de dreiging, Parl.St. Kamer 2005-06, doc. 51 nr. 2032/001, 15. 
109 Artikel 4 W.OCAD.  
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2.2.2. Opdrachten110  

 

46. Het OCAD krijgt door de W.OCAD de opdracht om: (1) op periodieke basis een 

gemeenschappelijke strategische evaluatie uit te voeren die moet toelaten te oordelen of dreigingen, 

bedoeld in artikel 3, zich kunnen voordoen of, indien ze al vastgesteld werden, hoe deze evolueren en 

welke maatregelen in voorkomend geval noodzakelijk zijn; (2) op punctuele basis een 

gemeenschappelijke evaluatie uit te voeren die moet toelaten te oordelen of dreigingen, bedoeld in 

artikel 3, zich voordoen en welke maatregelen in voorkomend geval noodzakelijk zijn; (3) met 

gelijkaardige buitenlandse of internationale diensten specifieke internationale contacten te verzekeren 

overeenkomstig de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad.111 

 

47. Opdat het OCAD haar opdracht überhaupt zou kunnen uitvoeren en deze eveneens tot een 

goed einde kan brengen worden de ondersteunende diensten door de wet verplicht, ambtshalve of op 

vraag van de directeur van het OCAD alle inlichtingen waarover zij in het kader van hun wettelijke 

opdrachten beschikken en die relevant zijn voor het vervullen van bepaald opdrachten van het OCAD 

mee te delen binnen de termijnen en volgens de modaliteiten bepaald door de Koning.112 Wie deze 

verplichting niet nakomt wordt gesanctioneerd want “elke ambtenaar van de ondersteunende diensten 

die willens en wetens informatie, gegevens en inlichtingen achterhoudt waardoor de dienst waartoe hij 

behoort wordt verhinderd de door deze wet opgelegde verplichtingen te voldoen, wordt gestraft met een 

gevangenisstraf van één maand tot zes maanden en met een geldboete van zesentwintig euro tot 

vijfhonderd euro of met één van deze straffen alleen”.113 

 

48. Deze bepalingen tonen nog maar eens aan dat het geenszins de bedoeling van de wetgever was 

om van het OCAD een nieuwe politie- of inlichtingendienst te maken. In tegenstelling tot de bestaande 

politie- en inlichtingendiensten krijgt het OCAD dan ook niet de bevoegdheid om zelf informatie en 

inlichtingen te verzamelen. De wet bepaalt dan ook dat het OCAD voor het opstellen van haar analyses 

zich enkel mag baseren op relevante informatie dat “reeds door de ondersteunende diensten werd 

bewerkt, geanalyseerd en beoordeeld”.114  

 

                                                           
110 Hier wordt kort geschetst wat de wet vermeldt omtrent de opdrachten, gegevensbank, embargoprocedure en 
toezicht van het OCAD. Op al deze elementen wordt later, in het derde hoofdstuk, uitgebreid teruggekomen.  
111 Artikel 8 W.OCAD. 
112 Artikel 6 W.OCAD. 
113 Artikel 14 W.OCAD.  
114 WETSONTWERP betreffende de analyse van de dreiging, Parl.St. Kamer 2005-06, doc. 51 nr. 2032/001, 16.  
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49. Eveneens teneinde de realisatie van de opdrachten van het OCAD wordt binnen dit orgaan een 

informatiesysteem opgericht bestaande uit een gegevensbank en werkbestanden (cf. infra 3.4.5.).115  

 

50. Aangezien de evaluaties opgesteld door het OCAD kaderen binnen een relatieve 

vertrouwelijkheid is het ook van belang om precies te specifiëren en na te gaan wie de bestemmelingen 

van deze evaluaties kunnen zijn.116  

De evaluaties, bedoelt in artikel 8 (1), worden ambtshalve of op vraag van een lid van de regering, 

uitgevoerd en meegedeeld aan de leden van de Nationale Veiligheidsraad, de ondersteunende diensten, 

het lid van de regering die de evaluatie vraagt, de Algemene Directie Crisiscentrum (hierna: ADCC), het 

federaal parket en het lid van het College van procureurs-generaal specifiek belast met terrorisme en 

extremisme.117 

De evaluaties, bedoelt in artikel 8 (2) die op initiatief van het OCAD worden uitgevoerd, worden 

meegedeeld aan de volgende personen en diensten: de leden van de Nationale Veiligheidsraad, de 

ondersteunende diensten, de ADCC, het federaal parket en het lid van het College van procureurs-

generaal specifiek belast met terrorisme en extremisme, de veiligheidsoverheid118 en evenals aan ieder 

lid van de regering waarvan de directeur van het OCAD het noodzakelijk acht hen te informeren.119 

Indien de evaluaties, bedoelt in artikel 8 (2) op vraag van één van de ondersteunende diensten worden 

uitgevoerd, worden deze meegedeeld aan deze dienst, aan de minister waarvan deze afhangt, aan de 

leden van de Nationale Veiligheidsraad, de ADCC en het federaal parket en het lid van het College van 

procureurs-generaal specifiek belast met terrorisme en extremisme, evenals andere personen en 

diensten waarvan zij het noodzakelijk achten deze in te lichten.120 

 

51. Bij het ontstaan van het OCAD maakten een aantal diensten de terechte opmerking dat 

sommige (buitenlandse) inlichtingendiensten eventueel niet langer informatie zouden doorspelen naar 

hun Belgische partners door de verplichte mededeling van informatie aan het OCAD. Als oplossing werd 

de embargoprocedure aangereikt, die tegemoet zou moeten komen aan de zogenaamde regel van de 

derde dienst (cf. infra 3.4.6.). De embargoprocedure wordt ingesteld voor de inlichtingen van 

gerechtelijke aard, waarvan de federale procureur van oordeel is dat de mededeling aan het OCAD de 

uitoefening van de strafvordering of de veiligheid van personen in gevaar kan brengen en/of voor 

                                                           
115 Artikel 9 W.OCAD. 
116 WETSONTWERP betreffende de analyse van de dreiging, Parl.St. Kamer 2005-06, doc. 51 nr. 2032/001, 22.  
117 Artikel 10 §1 W.OCAD. 
118 Bedoeld in artikel 15 van de wet betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten 
en de veiligheidsadviezen van 11 december 1998, BS 7 mei 1999.  
119 Artikel 10 §2 W.OCAD.  
120 Artikel 10 §3 W.OCAD.  
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inlichtingen aangeleverd door de ondersteunende diensten die afkomstig zijn van gelijkaardige 

buitenlandse diensten die uitdrukkelijk gevraagd heeft deze niet aan andere diensten toe te zenden, of 

waarvan de toezending de veiligheid van een menselijke bron in gevaar kan brengen.121  

 

52. De W.OCAD bepaalt eveneens dat het OCAD tweemaal per jaar een evaluatieverslag van de 

activiteiten en de strategische doelstellingen omtrent de activiteiten van het OCAD wordt voorgelegd 

aan de Nationale Veiligheidsraad die dat verslag vervolgens overzendt aan het Vast Comité I en Vast 

Comité P.122 Het OCAD dient dus te voldoen aan een evaluatieverplichting (cf. infra 3.2.3.2.). 

Daarbovenop zal het OCAD voortaan vallen onder de wet tot regeling van het toezicht op politie- en 

inlichtingendiensten en op het coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse van 18 juli 1991123 (hierna: 

W.Toezicht). Dit wil zeggen dat het OCAD zal vallen onder de externe gemeenschappelijke 

controlebevoegdheid van de Vaste Comités I en P (cf. infra 3.2.3.1.). 

 

53. Naast de opdrachten hierboven besproken worden nog tal van andere opdrachten toegekend 

aan het OCAD in verschillende andere wetten en Koninklijke besluiten. Zoals hierboven reeds werd 

aangehaald wordt hier later nog verder op ingegaan (cf. infra 3.3.3.).  

 

2.2.3. Organisatie  

 

54. Het OCAD staat onder het gemeenschappelijk gezag van de minister van Justitie en de minister 

van Binnenlandse Zaken.124  

De oorspronkelijke bedoeling was om van het OCAD een orgaan te maken met “een eigen 

rechtspersoonlijkheid en een sui generis-statuut” teneinde te verzekeren dat het OCAD haar 

evaluatieopdracht kan uitoefenen in volle onafhankelijkheid.125 Aangezien de Raad van State het 

hiermee niet eens was, werd het OCAD opgericht als dienst van de federale staat onder het gezag van 

bovengenoemde ministers. Echter het OCAD is vandaag wel een autonome dienst en is niet 

geïntegreerd binnen een bestaande federale overheidsdienst.126 

 

55. Het OCAD is samengesteld uit een directeur en een adjunct-directeur, deskundigen die worden 

gedetacheerd uit de ondersteunende diensten, specifiek aangeworven analisten en administratief 

                                                           
121 Artikel 11 en 12 W.OCAD. 
122 Artikel 10 §4 W.OCAD. 
123 BS 26 juli 1991.  
124 Artikel 5 W.OCAD. 
125 WETSONTWERP betreffende de analyse van de dreiging, Parl.St. Kamer 2005-06, doc. 51 nr. 2032/001, 16. 
126 WETSONTWERP betreffende de analyse van de dreiging, Parl.St. Kamer 2005-06, doc. 51 nr. 2032/001, 16. 
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personeel.127 De directeur en de adjunct-directeur nemen de dagelijkse leiding en het beheer waar en 

oefenen hun functie voltijds uit, net zoals de deskundigen.128   

 

56. Op gezamenlijk voorstel van de minister van Justitie en de minister van Binnenlandse Zaken 

worden de personeelsleden aangesteld door de Koning. De aanstelling van de gedetacheerde 

ambtenaren gebeurt evenwel op voorstel van de minister bevoegd voor de dienst waaruit de 

betrokkene gedetacheerd wordt. Naast de aanstelling kan de Koning, op gezamenlijk voorstel van de 

minister van Justitie en de minister van Binnenlandse Zaken, eveneens een einde maken aan de 

aanstelling van elk van de personeelsleden wegens een tekortkoming aan hun verplichtingen in de 

schoot van het OCAD.129 In de paragrafen 3, 4 en 5 van artikel 5 bepaalt de wet de voorwaarden die 

personeelsleden op het moment van hun aanstelling dienen te vervullen (cf. infra randnummer 95).  

Ieder lid van het OCAD dat zijn medewerking verleent aan de toepassing van deze W.OCAD zal verplicht 

worden de geheimen te bewaren die hem zijn toevertrouwd in de uitoefening van zijn opdracht of zijn 

medewerking. Het geheim blijft bestaan zelfs wanneer het lid het OCAD heeft verlaten of zijn 

medewerking heeft stopgezet. Artikel 458 Strafwetboek (hierna: Sw.) is dan ook van toepassing.130 

 

2.2.4.  Slotbepalingen  

 

57. Het OCAD treedt in rechten en verplichtingen van de AGG. Het huidige bij de AGG 

gedetacheerde personeel werd overgedragen naar het OCAD voor een periode van vijf jaar, te rekenen 

vanaf de inwerkingtreding van deze wet. Voor een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de 

inwerkingtreding van deze wet werd de functie van adjunct-directeur van het OCAD uitgeoefend door 

de huidige directeur van de AGG.131 In de praktijk is dit dan ook gebeurd. De heer Luc Verheyden, 

toenmalig directeur van de AGG nam de positie in van adjunct-directeur van het OCAD voor iets meer 

dan drie jaar.  

 

2.2.5. Koninklijk besluit van 28 november 2006 tot uitvoering van de wet van 10 juli 2006 betreffende 

de analyse van de dreiging  

 

58. Naast de wet van 10 juli 2006 bestaat tevens een KB tot uitvoering van de wet van 10 juli 2006 

betreffende de analyse van de dreiging van 28 november 2006 (hierna: KB uitvoering W.OCAD). Dit KB 

                                                           
127 Artikel 5 §1 W.OCAD. 
128 Artikel 5 §1 W.OCAD. 
129 Artikel 5 §2 W.OCAD. 
130 Artikel 13 W.OCAD. 
131 Artikel 17 W.OCAD.  
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staat in voor de uitvoering van de W.OCAD en zorgt voor een verdere uitwerking van de wet. Zowel de 

prioritaire assen van de evaluatieopdracht van het OCAD als de gegevensbank die dient worden 

opgericht worden uitvoerig uitgewerkt in dit KB. Ook de mededeling van informatie tussen het OCAD of 

de ondersteunende diensten en regeringsautoriteiten, de embargoprocedure en de uitwisseling van 

gegevens en informatie, van inlichtingen en van evaluaties tussen het OCAD en de ondersteunende 

diensten worden in dit KB verder op punt gesteld. Eveneens zal hierop later worden teruggekomen.   

 

2.3.  De vergelijking van het KB van 17 oktober 1991 over de Antiterroristische Gemende Groep en de wet 

van 10 juli 2006 betreffende de analyse van de dreiging 

 

59. Zoals hierboven reeds werd aangehaald was met de oprichting van het OCAD geenszins de 

bedoeling om de AGG volledig te hervormen. Zo werden “grote lijnen, kerntaken en het basisschema 

van de werking” van de AGG overgedragen naar het OCAD.132 Toch kunnen een aantal essentiële 

verschilpunten worden opgemerkt.  

 

2.3.1. Begrippen  

 

60. In tegenstelling tot het KB AGG gaat de W.OCAD van start met het definiëren van een aantal 

begrippen zoals het begrip ‘inlichtingen’ en het begrip ‘ondersteunende diensten’. 

Daar het AGG enkel kon rekenen op steun vanuit de VSSE, de ADIV, de Rijkswacht, de gerechtelijke 

politie en de gemeentepolitie wordt de ondersteuning van het OCAD uitgebreid met vier nieuwe 

ondersteunende diensten. Deze diensten kunnen eveneens nuttige inlichtingen verschaffen over het 

bestrijden van het terrorisme en het extremisme. Naast de VSSE, de ADIV en de politiediensten vervullen 

o.m. de volgende federale overheidsdiensten de rol als ondersteunende diensten: de FOD Financiën (in 

het bijzonder de Administratie der Douane en Accijnzen), de FOD Mobiliteit en Vervoer, de FOD 

Binnenlandse Zaken (in het bijzonder de Dienst Vreemdelingenzaken) en de FOD Buitenlandse Zaken.  

 

2.3.2. Bevoegdheid  

 

61. Terwijl de AGG als wettelijke opdracht had “het verzamelen, het analyseren en het evalueren 

van de inlichtingen die noodzakelijk zijn voor het nemen van maatregelen van bestuurlijke en 

gerechtelijke politie ten aanzien van daden van terrorisme tegen België of tegen de Belgische burgers 

                                                           
132 G. BOURDOUX en A. VANDOREN, “Het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse”, Het politiejournaal 2008, 
8. 
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of belangen in het buitenland”133 krijgt het OCAD de opdracht "over te gaan tot evaluatie van dreigingen 

(inzake terrorisme en/of extremisme), die de inwendige en uitwendige veiligheid van de Staat, de 

Belgische belangen en aan de veiligheid van Belgische onderdanen in het buitenland of aan elk ander 

fundamenteel belang van het land zouden kunnen aantasten.”134 

Beide organen krijgen dus de opdracht over te gaan tot evaluatie van dreigingen. Het werkveld van de 

AGG was echter beperkt tot het optreden bij terroristische dreigingen. Het OCAD krijgt, daarentegen, 

de bevoegdheid op te treden bij zowel terroristische dreigingen als extremistische dreigingen.  

 

2.3.3. Opdrachten  

 

62. Zoals hierboven reeds werd aangehaald zijn beide organen bevoegd om evaluaties inzake 

bepaalde dreigingen op te stellen.  

 

63. Wat echter veranderde is de informatievergaring, hierbij werd een grote stap voorwaarts 

genomen met oprichting van het OCAD. Daar de AGG moest rekenen op de “goodwill” van de 

verschillende instanties om aan informatie te komen, worden de veiligheids- en inlichtingendienst nu 

wettelijk verplicht om alle relevante informatie door te geven. Doen ze dit niet hangen strafsancties hen 

boven het hoofd.  

 

64. Ook het aantal diensten van wie het OCAD informatie doorgespeeld krijgt werd verruimd. De 

AGG informeerde zich voor het maken van analyses enkel bij de toenmalige politie- en 

inlichtingendiensten. Het OCAD daarentegen baseert zich vandaag op inlichtingen afkomstig van haar 

ondersteunende diensten. Dit zijn zowel de politie- en inlichtingendiensten, als de FOD Financiën (in het 

bijzonder de Administratie der Douane en Accijnzen), de FOD Mobiliteit en Vervoer, de FOD 

Binnenlandse Zaken (in het bijzonder de Dienst Vreemdelingenzaken) en de FOD Buitenlandse Zaken. 

 

65. Teneinde de goede uitvoering van de opdrachten werd binnen het OCAD tevens een 

gegevensbank en werkbestanden opgericht waar het OCAD allerhande gegevens van persoonlijke aard 

kan opslaan. Dit was nog niet zo ten tijde van de AGG.  

 

                                                           
133 Artikel 1 KB AGG. 
134 Artikel 3 W.OCAD.  
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66. Ook de informatieverspreiding wordt verruimd t.o.v. de vroegere AGG.135 Niet enkel de 

betrokken ministers, de inlichtingen- en politiediensten zijn bestemmelingen van de analyses maar ook 

de leden van de Nationale Veiligheidsraad, de ondersteunende diensten, in sommige gevallen 

betrokken ministers en leden van de regering, de ADCC, het federaal parket, de leden van het College 

van Procureurs-Generaal specifiek belast met zaken van terrorisme en indien noodzakelijk de 

veiligheidsoverheid136 krijgen informatie overgemaakt van het OCAD.  

 

67. Ook de embargoprocedure was een nieuw initiatief bij de oprichting van het OCAD. Bij de 

zogenaamde embargoprocedure zal gevoelige informatie slechts worden meegedeeld aan bepaalde 

personen binnen het OCAD teneinde de vertrouwelijkheid van deze inlichtingen te waarborgen en de 

nodige garanties te bieden op vlak van samenwerking met andere (buitenlandse) diensten.  

 

68. Daar het KB AGG geen enkele controle voorzag, werd bij het ontstaat van het OCAD ook een 

controlemechanisme op poten gezet. Het OCAD zal voortaan gezamenlijk worden gecontroleerd door 

de Comités I en P. 

 

2.3.4. Organisatie  

 

69. Zowel de AGG als het OCAD vallen onder het gezag van de minister van Justitie en de minister 

van Binnenlandse Zaken.137 

Zowel het OCAD als de AGG werden opgericht als onafhankelijk orgaan, hoewel de onafhankelijkheid 

van het OCAD vandaag meer gewaarborgd wordt dan ten tijde van de AGG. Dit onder meer omdat de 

AGG zich bevond in de kantoren van de toenmalige Rijkswacht. Hierdoor konden vraagtekens worden 

geplaatst bij de effectieve onafhankelijkheid van de AGG. Dit is bij het OCAD vandaag niet meer het 

geval. Het OCAD is nu gehuisvest in een eigen gebouw.138    

 

70. Beide organen worden geleid door een directeur, bijgestaan door een adjunct-directeur. De 

taak van directeur werd binnen de AGG uitgeoefend door een hoge officier van de Rijkswacht, wat bij 

het OCAD geen vereiste is. Wel vereist is dat de directeur van het OCAD een magistraat is. Zowel de 

                                                           
135 G. BOURDOUX en A. VANDOREN, “Het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse”, Het politiejournaal 2008, 
9. 
136 Bedoeld in artikel 15 van de wet betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten 
en veiligheidsadviezen van 11 december 1998.  
137 Artikel 1 KB AGG en artikel 5 W.OCAD. 
138 BELGIAN STANDING COMMITTEE I (ed.), Fusion Centres troughout Europe – All Source Threat Assessments in 
the Fight against Terrorism, Antwerpen, Intersentia, 2010, 16.   
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directeur als de adjunct-directeur werden bij het AGG gezamenlijk aangewezen door de minister van 

Justitie en de minister van Binnenlandse zaken, dit in tegenstelling tot het OCAD, waar de directeur en 

de adjunct-directeur worden aangesteld door de Koning, weliswaar op gezamenlijk voorstel van de 

minister van Justitie en de minister van Binnenlandse Zaken. 

 

71. Wat de samenstelling betreft kan zoals hierboven reeds werd aangehaald, worden verwezen 

naar het feit dat de ondersteunende diensten van het OCAD werden uitgebreid waardoor ook de 

samenstelling van het OCAD ruimer is dan die van de toenmalige AGG. Naast het gegeven dat ook de 

nieuwe ondersteunende diensten elk één of meerdere gedetacheerde experten leveren worden ook 

een aantal strategische analisten ter beschikking gesteld om de werking van het OCAD te optimaliseren 

en de kwaliteit van de te produceren analyses en evaluaties te verbeteren.139 Deze analisten worden 

rechtstreeks aangeworven door het OCAD in statutair verband.  

Daar de AGG dus enkel was samengesteld uit een directeur, adjunct-directeur, gedetacheerde 

deskundigen en administratief personeel bestaat het OCAD uit een directeur, een adjunct-directeur, 

gedetacheerde deskundigen, analisten en administratief personeel.  

Leden van de AGG werden aangewezen door de bevoegde overheid, op advies van de directeur van de 

AGG. Leden van het OCAD daarentegen worden aangesteld door de Koning op gezamenlijk voorstel van 

de minister van Justitie en de minister van Binnenlandse Zaken. Wat de gedetacheerde ambtenaren 

binnen het OCAD betreft gebeurt het voorstel enkel door de minister bevoegd voor de dienst waaruit 

de betrokkene gedetacheerd wordt. In tegenstelling tot het KB AGG bepaalt de W.OCAD tevens de 

benoemingsvoorwaarden voor alle leden van het OCAD. Daarbovenop onderwerpt de W.OCAD de 

personeelsleden van het OCAD aan het artikel 485 Sw. namelijk de plicht tot het bewaren van geheimen 

die hem zijn toevertrouwd in de uitoefening van zijn opdracht of zijn medewerking, tevens wanneer de 

persoon het OCAD heeft verlaten of zijn medewerking is stopgezet.140 

 

2.4. Wetswijziging in de toekomst?  

 

72. Naar aanleiding van de aanbevelingen die werden geformuleerd door de parlementaire 

onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar de omstandigheden die hebben geleid tot de 

terroristische aanslagen van 22 maart 2016 in de luchthaven Brussel-Nationaal en in het metrostation 

Maalbeek te Brussel, met inbegrip van de evolutie en de aanpak van de strijd tegen het radicalisme en 

de terroristische dreiging (hierna: POC belast met het onderzoek naar de aanslagen van 22 maart 2016 

                                                           
139 WETSONTWERP betreffende de analyse van de dreiging, Parl.St. Kamer 2005-06, doc. 51 nr. 2032/001, 18.  
140 Artikel 13 W.OCAD.  
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te Brussel), werd bepaald in de Algemene Beleidsnota van 8 november 2017 van de minister van Justitie 

Koen Geens dat de organisatie en de bevoegdheden van het OCAD moeten worden bijgewerkt. Dit zal 

gebeuren in samenwerking met de minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid en heeft als doel de 

“werking van het OCAD te verzekeren en de toekomstige dreigingen een hoofd bieden”.141  

 

73. Zoals hierboven reeds werd aangehaald dateert de het wettelijk kader omtrent het OCAD van 

2006 met de W.OCAD. In de periode tussen 2006 en vandaag zijn tal van zaken geëvolueerd zonder dat 

de W.OCAD werd aangepast. Het OCAD kreeg tal van nieuwe opdrachten toegewezen. Door de 

verhoogde dreiging is de werklast behoorlijk gestegen en meer informatie dient verwerkt te worden. 

Daarbovenop werd het personeelsbestand van het OCAD uitgebreid en de organisatie en de interne 

werking werden aangepast. Daarnaast worden ook een aantal nieuwe doelstellingen voorop gesteld: de 

wijze waarop informatie tussen de verschillende ondersteunende diensten en het OCAD wordt 

uitgewisseld moet worden geoptimaliseerd en tal van nieuwe dreigingen steken de kop op, denk maar 

aan o.a. cyberdreigingen, maar ook de huidige dreigingen vragen een steeds verregaandere specialisatie 

in o.a. expertise en talenkennis.142  

 

74. De beleidsnota pleit ervoor dat “het wettelijk kader van het OCAD, zeker wat betreft de 

beleidsondersteuning en opvolgingstaken in het kader van terrorisme, extremisme en radicalisering, 

aangepast moet worden.”143 

 

75. Opgemerkt moet dan ook worden dat de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken in 

2015 gestart met de herziening van de W.OCAD. De werkzaamheden van de belast met het onderzoek 

naar de aanslagen van 22 maart te Brussel heeft dit evenwel doorkruist. Besloten werd om te wachten 

op de aanbevelingen van deze onderzoekscommissie.144 Vandaag ligt echter niets de wetswijziging nog 

in de weg. 

 

 

 

 

 

                                                           
141 ALGEMENE BELEIDSNOTA MINISTER VAN JUSTITIE KOEN GEENS, 8 november 2017, doc. 54 nr. 2708/029, 28.  
142 ALGEMENE BELEIDSNOTA MINISTER VAN JUSTITIE KOEN GEENS, 8 november 2017, doc. 54 nr. 2708/029, 28-
29. 
143 ALGEMENE BELEIDSNOTA MINISTER VAN JUSTITIE KOEN GEENS, 8 november 2017, doc. 54 nr. 2708/029, 29. 
144 PARLEMENTAIR ONDERZOEK belast met onderzoek naar de aanslagen van 22 maart 2016 te Brussel, doc. 54 
nr. 1752/008, 15 juni 2017, 139. 



36 
 

HOOFDSTUK 3. ROL VAN HET COÖRDINATIEORGAAN VOOR DE DREIGINGSANALYSE VANDAAG  

 

3.1. Belangstelling  

 

76. Sinds geruime tijd hangt een geheime sfeer rond de inlichtingen- en veiligheidswereld en zijn 

diensten. Vooral ten tijde van de Koude Oorlog werkten verschillende organen145 in alle beslotenheid146 

en functioneerden ze dan ook zo onopvallend mogelijk.147 Dit fenomeen werd ook na de Koude Oorlog 

doorgetrokken. Zo functioneerde de VSSE vanaf zijn ontstaan (1830) tot 1998 als een zogenaamde 

‘geheime dienst’ aangezien tot die datum geen wettelijk kader voorzien was voor het orgaan. Pas vanaf 

de wet houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (van 30 november 1998) kon de 

VSSE beschouwd worden als een officiële, bij wet functionerende inlichtingendienst. Vandaag 

beschikken zowel de twee bestaande inlichtingendiensten (de VSSE en de ADIV) als het OCAD over een 

wettelijk kader en een bepaald toezichtmechanisme waardoor geenszins meer gesproken kan worden 

van zogenaamde ‘geheime’ diensten.   

 

77. Verschillende wetenschappelijke artikelen trachten deze geheime sfeer te doorbreken maar 

verder dan een algemene toelichting omtrent het wettelijke kader van de verschillende inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten of het OCAD komen de meeste werken niet.  

Wat de VSSE betreft bracht, naast een boek dat reeds werd gepubliceerd in 1993148, het boek “De 

staatsveiligheid: essays over 175 jaar Veiligheid van de staat” hier verandering in. Gezien het ontbreken 

van toonaangevende publicaties in de Belgische literatuur enerzijds en de vraag van buitenaf om meer 

transparantie omtrent het werk van de inlichtingendiensten anderzijds werd in 2005 dit boek 

gepubliceerd. Het boek geeft “een inkijk op de geschiedenis, de functie en het takenpakket van de 

burgerlijke inlichtingendienst” en heeft als doel “de basis leggen voor verder wetenschappelijk 

onderzoek”.149 

Ook in 2016 werd, voor de militaire inlichtingendienst, het boek “1915-2015: Het verhaal van de 

Belgische militaire inlichtingen- en veiligheidsdienst / L'histoire du service de renseignement militaire et 

de sécurité belge” gepubliceerd.  

                                                           
145 Zo was “onder gewezen administrateur-generaal Albert Raes absolute discretie het handelsmerk van de VSSE.” 
(in P. DE BAETS, “Inlichtingendiensten: onbekend maakt onbemind?”, Orde van de dag 2008, 42, 5). 
146 B. DE GRAAF “Inlichtingen- en veiligheidsdiensten in de strijd tegen het terrorisme. Blessing in disguise?”, Orde 
van de dag 2008, 42, 21.   
147 P. DE BAETS, “Inlichtingendiensten: onbekend maakt onbemind?”, Orde van de dag 2008, 42, 5.   
148 C. Carpentier en F. Moser, De staatsveiligheid: geschiedenis van een destabilisatie, Leuven, Kritak, 1994. 
149 M. COOLS, K. DASSEN, R. LIBERT en P. PENSAERTS (eds.), De staatsveiligheid: essays over 175 jaar Veiligheid 
van de staat, Brussel, Politeia, 2005, 9-10. 
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Op deze initiatieven na is dan ook zeer weinig literatuur beschikbaar die uitsluitend de Belgische situatie 

inzake de inlichtingen- en veiligheidswereld en het OCAD belicht.   

 

78. Naast slechts enkele masterproeven150 gepubliceerd omtrent het OCAD, blijft ook binnen 

academische kringen dit orgaan vrijwel onbesproken. In tegenstelling tot andere landen bestaat in 

België geen enkele universiteit die een specifieke academische opleiding aanbiedt binnen het domein 

van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.151 Tevens is geen enkele professor te vinden die zich voltijds 

inzet op dit vlak.152   

 

79. Ondanks de geringe interesse uit wetenschappelijke en academische hoek besteden media en 

maatschappij wel veel aandacht aan de inlichtingen- en veiligheidswereld. Terrorisme, extremisme en 

(het voorkomen van) aanslagen zijn een deel van onze samenleving geworden. Geen dag gaat voorbij 

of een artikel wordt hieromtrent gepubliceerd in een bepaalde krant. Inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten staan in het middelpunt van de belangstelling en de steeds mondiger wordende 

burger eist transparantie. Dit staat echter in schril contrast met de absolute discretie die inlichtingen- 

en veiligheidsdiensten tot voor kort kenden. Deze publieke belangstelling kent eveneens een keerzijde. 

Burgers, de politiek en de maatschappij hebben hoge verwachtingen ten opzichte van inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten en verlangen van deze diensten dat ze aanslagen kunnen voorzien en voorkomen.153 

Dit uit zich vaak in de klassieke vraag na een catastrofale gebeurtenis: ‘hadden de inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten deze gebeurtenis kunnen voorkomen?’.154 Daarbovenop stelt P. DE BAETS vast dat: 

“In deze sterk gemediatiseerde samenleving worden de (al dan niet vermeende) flaters uitvergroot en 

successen meestal onvermeld gelaten”.155  

Ook na de terroristische aanslagen van 22 maart 2016 in de luchthaven van Zaventem en het 

metrostation Maalbeek werd in ons land de vraag gesteld of deze gruwelijke gebeurtenis kon worden 

vermeden. Om een antwoord te bieden werd een parlementaire onderzoekscommissie (POC belast met 

                                                           
150 T. DANAU, Rol en meerwaarde van het Coördinatie Orgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD). Een kritische 
evaluatie, onuitg., Masterproef Master in de Criminologische Wetenschappen, Universiteit Gent, 107.  
M. VAN LANDEGHEM, Het “Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse” als antwoord op het terrorisme, onuitg., 
Masterproef Licentiate in de Criminologische Wetenschappen, Universiteit Gent, 92.  
151 Sinds academiejaar 2017-2018 wordt echter wel een vak “Nationale veiligheid in hedendaags perspectief” 
gedoceerd aan de Faculteit Politieke en Sociale wetenschappen van de Universiteit Gent door professor Dirk 
Debeaussaert.  
152 H. MATTHIJS, Geheime diensten – a licence to kill?, Brugge, Die Keure, 2007, 91.  
153 B. DE GRAAF “Inlichtingen- en veiligheidsdiensten in de strijd tegen het terrorisme. Blessing in disguise?”, Orde 
van de dag 2008, 42, 21.   
154 B. DE GRAAF “Inlichtingen- en veiligheidsdiensten in de strijd tegen het terrorisme. Blessing in disguise?”, Orde 
van de dag 2008, 42, 21.   
155 P. DE BAETS, “Inlichtingendiensten: onbekend maakt onbemind?”, Orde van de dag 2008, 42, 5.  
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het onderzoek naar de aanslagen van 22 maart 2016 te Brussel) ingesteld. Hierop wordt later ingegaan 

(cf. infra 3.5.).  

 

80. Wat de politieke belangstelling betreft kan worden verwezen naar het feit dat de politiek vooral 

de neiging heeft  om “de budgettaire noodzaken omtrent de inrichting en werking van diensten pas te 

zien op of na crisismomenten”. Zo kwamen de budgetten voor de politiehervorming pas nadat Marc 

Dutroux in de jaren 90 vier onschuldige kinderen kon vermoorden, de interesse in de inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten groeide pas na de afschuwelijke aanslagen van 11 september 2001 in de Verenigde 

Staten en de aandacht voor het OCAD kwam pas na het terreuralarm in 2007156.157 Het OCAD werd 

echter opgericht in 2006 met een zeer beperk aantal middelen. Gelet op de kritieken die toen werden 

geuit158 en het terreuralarm van 2007 werd in de begroting van 2008 een grote som geld uitgetrokken 

voor het OCAD. In tegenstelling tot de begroting van 2007 die voorzag in een budget van 454 000 EUR 

werd in de begroting van 2008 een bedrag ter waarde van 1 652 000 EUR ter beschikking gesteld. 159 De 

regering Leterme investeerde met andere woorden massaal160 in het OCAD.  

Ook vandaag is de politieke belangstelling omtrent de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (met inbegrip 

van het OCAD) groot. Aanleiding hiervan zijn de terroristische aanslagen van 22 maart te Brussel (cf. 

infra 3.5.). Te denken valt aan de talloze aanbevelingen die de POC belast met het onderzoek naar de 

aanslagen van 22 maart 2016 te Brussel heeft vooropgesteld (cf. infra 3.5.3.3.): zo pleit deze 

parlementaire onderzoekscommissie nog maar eens tot een versterking van het budget zodat alle 

inlichtingen- en veiligheidsdiensten over voldoende middelen beschikken bij de uitvoering van hun 

takenpakket.161  

 

 

 

 

 

                                                           
156 Tijdens de jaarovergang van 2007-2008 verhoogde het OCAD het dreigingsniveau naar niveau 4 voor het 
Brusselse grondgebied, hierover later meer (cf. infra randnummer 182). 
157 H. MATTHIJS, “Bond versus the Treasury, het verhaal van ‘money, money, money’ en de interesse van de 
politiek voor de inlichtingendiensten”, Orde van de dag 2008, 42, 56.  
158 O.a. door Comité I in zijn activiteitenverslag van 2007.  
159 H. MATTHIJS, “Bond versus the Treasury, het verhaal van ‘money, money, money’ en de interesse van de 
politiek voor de inlichtingendiensten”, Orde van de dag 2008, 42, 56. 
160 Ook namen de personeelskosten toe van 159 000 EUR naar 872 000 EUR en de uitgaven voor informatica 
stegen van 67 000 EUR naar 442 000 EUR. 
161 PARLEMENTAIR ONDERZOEK belast met onderzoek naar de aanslagen van 22 maart 2016 te Brussel, doc. 54 
nr. 1752/008, 15 juni 2017, 132-133.  
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3.2. Structuur en toezicht op het Coördinatieorgaan voor de Dreigingsanalyse 

 

3.2.1. Structuur  

 

3.2.1.1. Plaats van het Coördinatieorgaan voor de Dreigingsanalyse binnen de strijd tegen terrorisme en 

extremisme  

 

81. Het OCAD is niet het enige orgaan dat in België optreedt inzake de strijd tegen terrorisme en 

extremisme.162 Het OCAD neemt dan ook een plaats in binnen het kluwen van de inlichtingen- en 

veiligheidswereld.  

 

82. Het OCAD kan in de eerste plaats rekenen op tal van ondersteunende diensten. Hierbij kunnen 

als voornaamste spelers de twee inlichtingendiensten worden aangehaald. Deze dienen te 

onderscheiden worden van het OCAD aangezien het OCAD werd opgericht als zogenaamd fusion center 

en niet als inlichtingendienst.163 België kent dan ook op vandaag slechts twee inlichtingendiensten: de 

VSSE en de ADIV. De VSSE vertegenwoordigt de burgerlijke inlichtingendienst, de ADIV de militaire 

inlichtingendienst. Beide diensten zijn belast met het inwinnen, analyseren en verwerken van 

inlichtingen die betrekking hebben op o.a. het terrorisme.164 Hun wettelijk kader is terug te vinden in de 

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

De VSSE en de ADIV behoren naast de politiediensten, de federale overheidsdienst Financiën (in het 

bijzonder de Administratie der Douane en Accijnzen), de federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, 

de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken (in het bijzonder de Dienst Vreemdelingenzaken) en 

de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken tot de ondersteunende diensten van het OCAD (cf. 

supra randnummer 41).  

 

83. Naast de ondersteunende diensten bestaan tevens een aantal beleidsorganen die kaderen 

binnen het veiligheidsbeleid in België. Het gaat hier om: de Nationale Veiligheidsraad (NVR)165, het 

                                                           
162 BELGIAN STANDING COMMITTEE I (ed.), Fusion Centres troughout Europe – All Source Threat Assessments in 
the Fight against Terrorism, Antwerpen, Intersentia, 2010, 3-5.    
163 Cf. supra randnummer 14. 
164 Artikel 7 en 11 van de wet houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten van 30 november 
1998.  
165 Opgericht bij KB tot oprichting van de Nationale Veiligheidsraad van 28 januari 2015. 



40 
 

Strategische Comité Inlichtingen en Veiligheid (hierna: S.C.I.V.)166 en het Coördinatiecomité voor 

Inlichtingen en Veiligheid (C.C.I.V.)167.  

Zoals hierboven reeds werd aangehaald bepaalt de NVR  het algemeen inlichtingen- en veiligheidsbeleid, 

bepaalt het de prioriteiten van de inlichtingendiensten (VSSE en ADIV) en verzekert zij de coördinatie 

van hun activiteiten (cf. supra randnummer 8). Het S.C.I.V. daarentegen is belast met: “het onderzoek 

van elk voorstel in het kader van het door de Nationale Veiligheidsraad te bepalen inlichtingen- en 

veiligheidsbeleid, alsook de door het Coördinatiecomité aan de Nationale Veiligheidsraad voor te leggen 

voorstellen van beslissing. Het wordt eveneens belast met het toezicht op de gecoördineerde uitvoering 

van de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad.”168 

Het C.C.I.V. op zijn beurt is bevoegd om: “(1) aan de Nationale Veiligheidsraad, via het Strategisch 

Comité, gecoördineerde voorstellen voor te leggen aangaande het algemeen inlichtingen- en 

veiligheidsbeleid, de coördinatie ervan en de prioriteiten van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, de 

coördinatie van de strijd tegen de financiering van het terrorisme en van de verspreiding van 

massavernietigingswapens, en het beleid inzake de bescherming van gevoelige informatie; (2) 

actieplannen te ontwikkelen voor elke door de Nationale Veiligheidsraad bepaalde prioriteit en deze op 

te volgen of nieuwe prioriteiten voor te stellen; (3) de efficiënte samenwerking en uitwisseling van 

informatie tussen de inlichtingen- en veiligheidsdiensten te bevorderen; (4) en om de gecoördineerde 

uitvoering van de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad te verzekeren”.169 

 

84. Tot slot kunnen ook nog de operationele diensten worden vermeld. Als belangrijkste orgaan kan 

hier het Crisiscentrum worden aangehaald. Hierop wordt later nog verder ingegaan (cf. infra 3.4.4.).  

 

85. Het OCAD fungeert onder de Ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie (cf. supra 

randnummer 54) en het staat onder toezicht van de Vaste Comités I en P. Ook hierop wordt later 

teruggekomen (cf. infra 3.2.3.1.).  

 

                                                           
166 Opgericht bij KB tot oprichting van het Strategisch Comité en Coördinatiecomité voor inlichting en veiligheid 
van 2 juni 2015.  
167 Opgericht bij KB tot oprichting van het Strategisch Comité en Coördinatiecomité voor inlichting en veiligheid 
van 2 juni 2015.  
168 Artikel 3 KB tot oprichting van het Strategisch Comité en Coördinatiecomité voor inlichting en veiligheid van 2 
juni 2015.  
169 Artikel 9 KB tot oprichting van het Strategisch Comité en Coördinatiecomité voor inlichting en veiligheid van 2 
juni 2015.   
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86. Ook op internationaal vlak is het OCAD actief. Het onderhoudt tevens relaties met gelijkaardige 

buitenlandse fusion centers, denk maar aan het Duitse Gemeinsames Terrorismusabwehrzentrum 

(G.T.A.Z.) of de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (N.C.T.b.) van Nederland etc.170  

 

3.2.1.2. Interne structuur van het Coördinatieorgaan voor de Dreigingsanalyse 

 

87. Zoals hierboven reeds werd aangehaald bestaat het OCAD uit een directeur, bijgestaan door 

een adjunct-directeur die instaan voor de dagelijkse leiding van het OCAD, deskundigen, analisten en 

administratief personeel (cf. supra randnummer 55). Het OCAD zelf is ingedeeld in 5 departementen: 

enerzijds bestaat het OCAD uit het departement Strategische Ondersteuning en anderzijds uit een 

departement Coördinatie. Dit laatste departement wordt onderverdeeld in: een departement 

Dossierbeheer en Documentatie, een departement Punctuele Analyse, een departement Strategische 

Analyse en een departement Countering Violent Extremism (CVE).  

 

88. Het departement Strategische Ondersteuning vormt het strategische, functionele en 

administratieve luik binnen het OCAD en staat in voor: de interne en externe communicatie, het budget, 

de boekhouding & aankoop, de logistiek, infrastructuur & onderhoud, vertalingen etc. Ook het 

secretariaat, de dienst ICT en de dienst Human Resources zijn binnen dit departement gevestigd.  

 

89. Zoals hierboven reeds werd aangehaald valt het departement Coördinatie uiteen in vier 

verschillende departementen. Vooreerst kan het departement Dossierbeheer en Documentatie worden 

aangehaald. Deze dienst voorziet in dagpermanentie en staat in voor het opstellen van maandelijkse 

statistieken omtrent bijvoorbeeld Foreign Terrorist Fighters (hierna: FTF’s). Deze dienst huisvest tevens 

de interne gegevensbank en de gegevensbank FTF’s, Homegrown Terrorist Fighters (hierna: HTF’s) en 

Haatpropagandisten. Deze dienst functioneert als het ware als ‘een bibliotheek’ voor het OCAD.  

Hiernaast bestaat tevens een departement Punctuele Analyse. Deze dienst is hoofdzakelijk belast met 

het opstellen van de verschillende punctuele analyses. Dit in tegenstelling tot de dienst Strategische 

Analyse, die zal instaan voor het opstellen van strategische dreigingsevaluaties en de opvolging van 

dreigingsdossiers. Het onderscheid tussen beide analyses komt later nog aan bod (cf. infra 3.4.2.).  

Tot slot bestaat het OCAD tevens uit een departement Countering Violent Extremism (CVE). Dit 

departement vervangt het vroegere Unit R171 en maakt sinds januari 2017 deel uit van het OCAD. Dit 

                                                           
170 BELGIAN STANDING COMMITTEE I (ed.), Fusion Centres troughout Europe – All Source Threat Assessments in 
the Fight against Terrorism, Antwerpen, Intersentia, 2010, inhoudstafel.    
171 In 2013 werd bij het ministerie van Binnenlandse zaken een zogenaamde ‘Unit R’ opgericht. Deze werd in 2015 
opgenomen in het Plan R en maakte deel uit van de NTF (in PARLEMENTAIR ONDERZOEK belast met onderzoek 
naar de aanslagen van 22 maart 2016 te Brussel, doc. 54 nr. 1752/008, 15 juni 2017, 90).  
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departement streeft een geïntegreerde en integrale aanpak na van extremisme en radicalisme aan de 

hand van het Actieplan Radicalisme (hierna: Plan R).172 

 

3.2.2. Personeel  

 

90.     Zoals hierboven reeds een paar keer werd aangehaald voorziet de wet dat het OCAD is 

samengesteld uit een directeur, een adjunct-directeur, deskundigen, analisten en administratief 

personeel (cf. supra randnummer 55). Sinds 1 januari 2016 staat Paul Van Tigchelt aan het hoofd van 

het OCAD. Hij is belast met de dagelijkse leiding van het orgaan. Paul Van Tigchelt, substituut-procureur-

generaal te Antwerpen, volgde André Vandoren op. In 2008 nam André Vandoren de fakkel over van 

Jean-Claude Delepière, advocaat-generaal te Bergen. Hij was de eerste directeur van het OCAD.173 

Opmerkelijk is het feit dat op vandaag het OCAD geen adjunct-directeur in dienst heeft.  

 

91. Daar het OCAD bij het ontstaan een vijftigtal174 personeelsleden telde, bepaalt de wet op 

vandaag dat het OCAD bestaat uit 62 personeelsleden. Dit aangezien bij KB175 werd bepaalt dat het 

OCAD bestaat uit: “1 directeur, 1 adjunct-directeur, 12 analisten van niveau A, 13 deskundigen van 

niveau A en 35 administratieve personeelsleden waarvan 9 van niveau A, 12 van niveau B, 9 van niveau 

C en 5 van niveau D”.176 Vandaag telt het OCAD evenwel meer personeelsleden dan 62, zo werd bij de 

POC belast met het onderzoek naar de aanslagen van 22 maart 2016 te Brussel vastgesteld dat het 

OCAD 72 FTE177 telt.178 Het is dan ook noodzakelijk deze uitbreiding van het personeelsbestand op te 

nemen in de wet.  

 

92. In het activiteitenverslag van Comité I van 2007 geeft het OCAD aan dat een personeelssterkte 

van 75 ideaal zou zijn om in de toekomst optimaal te kunnen functioneren “rekening houdend met de 

verwachte stijgende instroom van inlichtingen” en “een permanente beschikbaarheid te kunnen 

garanderen.”179 Daar het personeelskader van het OCAD in haar beginjaren slechts traag ingevuld 

                                                           
172 Actieplan Radicalisme (cf. infra 3.3.3.1.).  
173 G. BOURDOUX en A. VANDOREN, “Het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse”, Het politiejournaal 2008, 
8.  
174 D. STEVENS, “Van AGG naar coördinatieorgaan voor dreigingsanalyse” in Geheime diensten in België, de VS en 
over de wereld. Tweede congresboek: geheime diensten, Brugge, Die Keure, 2006, 44. 
175 KB betreffende het personeel van het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse van 23 januari 2007, BS 31 
januari 2007 (hierna: KB betreffende het personeel van het OCAD).   
176 Artikel 3 KB betreffende het personeel van het OCAD.  
177 FTE is een rekeneenheid waarmee de omvang van een functie of de personeelssterkte kan worden uitgedrukt. 
FTE staat voor fulltime-equivalent. 
178 PARLEMENTAIR ONDERZOEK belast met onderzoek naar de aanslagen van 22 maart 2016 te Brussel, doc. 54 
nr. 1752/008, 15 juni 2017, 140.  
179 VAST COMITÉ I, Activiteitenverslag 2007, 49. 
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raakte180 kan nu worden gesteld dat het kader van het OCAD zo goed als volledig is ingevuld. Al stelt zich 

de vraag of het ideale personeelskader vandaag nog steeds 75 personen telt en of het OCAD dan ook 

vandaag nog steeds beschikt over de nodige personeelsleden (gezien het stijgende aantal toegewezen 

opdrachten etc., cf. infra randnummer 123)? De POC belast met het onderzoek naar de aanslagen van 

22 maart 2016 te Brussel stelde hieromtrent vast dat: “de onderzoekscommissie akte neemt van het feit 

dat ook de directeur van het OCAD gewaagt van een chronisch gebrek aan middelen”181 (cf. infra 

randnummer 197). In tegenstelling tot deze vaststelling van de POC belast met het onderzoek naar de 

aanslagen van 22 maart 2016 te Brussel is het OCAD zelf vandaag echter wel tevreden met de middelen 

die ze toegewezen krijgt.  

 

93. Zowel de deskundigen als het administratief personeel worden aangeworven door middel van 

detachering, dit in tegenstelling tot analisten, die worden speciaal daartoe aangeworven.182  

De deskundigen worden dus gedetacheerd uit de verschillende ondersteunende diensten. Door hun 

“verschillende benaderingswijzen, kennis en ervaring kunnen ze de evaluaties van het OCAD 

verrijken”.183 Zij vormen tevens een soort verbindingsofficier tussen het OCAD en de ondersteunende 

diensten.  

Daarnaast bestaat het OCAD dus eveneens uit specifiek daartoe aangeworven analisten. Deze 

aanwerving geschied op basis van vergelijkende wervingsselectie, georganiseerd door het 

selectiebureau van de Federale Overheid (SELOR).184 Zowel de analisten als de deskundigen zullen 

instaan voor het opstellen van de dreigingsevaluaties binnen het OCAD.185 

 

94. Alle personeelsleden worden aangesteld door de Koning. De Koning kan eveneens een einde 

maken aan de aanstelling van elke personeelslid. Hij bepaalt eveneens het aantal personeelsleden, de 

functieprofielen en het personeelsstatuut (zonder afbreuk te doen aan hun oorspronkelijk 

administratief en geldelijk statuut ingeval zij gedetacheerd zijn). Om deze taken tot een goed einde te 

brengen wordt de Koning bijgestaan door de minister van Justitie en/of de minister van Binnenlandse 

Zaken.186  

 

                                                           
180 VAST COMITÉ I, Activiteitenverslag 2007, 51.  
181 PARLEMENTAIR ONDERZOEK belast met onderzoek naar de aanslagen van 22 maart 2016 te Brussel, doc. 54 
nr. 1752/008, 15 juni 2017, 140. 
182 Artikel 3 KB betreffende het personeel van het OCAD.   
183 WETSONTWERP betreffende de analyse van de dreiging, Parl.St. Kamer 2005-06, doc. 51 nr. 2032/001, 18. 
184 Artikel 6 en 8 KB betreffende het personeel van het OCAD.  
185 G. BOURDOUX en A. VANDOREN, “Het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse”, Het politiejournaal 2008, 
9. 
186 Artikel 7 §2 W.OCAD.  
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95. De W.OCAD bepaalt ook een aantal voorwaarden om aangesteld te kunnen worden. Deze 

voorwaarden hebben specifiek betrekking op de leeftijd en ervaring waarover de verschillende 

personeelsleden moeten beschikken.187  

Zo zullen de directeur en de adjunct-directeur188  op het ogenblik van hun aanstelling aan de volgende 

voorwaarden moeten voldoen. Vooreerst moeten ze beiden magistraat zijn en de volle leeftijd van 35 

jaar hebben bereikt. Voor de duur van hun detachering handelen deze magistraten volkomen 

onafhankelijk van hun korps van oorsprong. Op te merken valt dat interim-adjunct-directeur Luc 

Verheyden geen magistraat was en toch een vrij lange tijd (namelijk tijdens de beginjaren van het OCAD) 

deze functie heeft uitgeoefend. Zowel de directeur als de adjunct-directeur dienen een voor de 

opdrachten van het OCAD nuttige ervaring te hebben van ten minste vijf jaar. Tot slot dienen ze houder 

te 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. 

Beiden worden aangesteld voor een periode van vijf jaar die tweemaal kan worden verlengd. In geval 

van ontslag wordt zo spoedig mogelijk in de opvolging voorzien teneinde de lopende termijn van de 

aanstelling te vervolledigen.  

Ook voor de gedetacheerde deskundigen en analisten189 zijn een aantal voorwaarden voorzien waaraan 

zij op het ogenblik van hun aanstelling dienen te voldoen. Zij moeten Belg zijn en genot hebben van de 

burgerlijke en politieke rechten. Zij dienen de leeftijd van 30 jaar te hebben bereikt en hun woonplaats 

in België hebben. Ook zij dienen, net zoals de directeur en adjunct-directeur, een voor de opdrachten 

van het OCAD nuttige ervaring hebben van ten minste vijf jaar en houder zijn van een 

veiligheidsmachtiging van het niveau “zeer geheim”.  

Tenslotte dienen de leden van het administratief personeel190  eveneens aan een aantal voorwaarden 

te voldoen. Op het ogenblik van hun aanstellen moeten deze personen Belg zijn, het genot hebben van 

burgerlijke en politieke rechten en tevens houder zijn van een veiligheidsmachtiging van het niveau 

“zeer geheim”.  

 

96. Aangezien het OCAD een tweetalige dienst vormt wordt eveneens ook aandacht geschonken 

aan het taalkundig evenwicht binnen de dienst. Zo wordt in de wet het volgende bepaald: “indien uit 

het diploma van de directeur blijkt dat hij de examens van licentiaat, van master of van doctor in de 

rechten in het Nederlands of in het Frans heeft afgelegd, moet uit het diploma van de adjunct-directeur 

                                                           
187 WETSONTWERP betreffende de analyse van de dreiging, Parl.St. Kamer 2005-06, doc. 51 nr. 2032/001, 18. 
188 Artikel 7 §3 W.OCAD.  
189 Artikel 7 §4 W.OCAD. 
190 Artikel 7 §5 W.OCAD. 
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blijken dat hij de examens van licentiaat, van master of van doctor in de rechten respectievelijk in het 

Frans of in het Nederlands heeft afgelegd”.191  

 

97. Het KB betreffende het personeel van het Coördinatieorgaan voor Dreigingsanalyse van 23 

januari 2007 (hierna: KB betreffende het personeel van het OCAD) bevat nog meer vereisten voor de 

functies van directeur, adjunct directeur, deskundigen en administratief personeel. Daarbovenop bevat 

het KB een zeer uitgebreide en veeleisende functieomschrijving van analisten. Hierop wordt verder niet 

ingegaan. 

 

98. Een speciaal regime gold voor de personeelsleden die op 30 november 2006 gedetacheerd 

waren bij de AGG. Zij werden via een dienstnota op de hoogte gesteld van de via detachering vacante 

betrekkingen binnen het OCAD en lieten binnen de tien dagen weten aan de huidige directeur van de 

AGG of de adjunct-directeur van het OCAD als ze naar het OCAD overgeplaatst wilden worden.192  

De personen die hun wil om naar het OCAD overgeplaatst te worden kenbaar hadden gemaakt, werden 

ernaar overgeplaatst voor een hernieuwbare periode van vijf jaar, te rekenen van 1 december 2006 en 

werden personeelsleden van het OCAD.193 Deze overplaatsingen waren geen nieuwe benoemingen.194 

 

99. Zoals hierboven reeds vermeld dienen alle personeelsleden binnen het OCAD te beschikken 

over een veiligheidsmachtiging “zeer geheim”, dit omdat personeelsleden van het OCAD onvermijdelijk 

geconfronteerd zullen worden met geclassificeerde gegevens volgens de wet van 11 december 1998 

betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen.195 

Deze veiligheidsmachtiging is “een officieel attest, verstrekt op grond van gegevens verzameld door een 

inlichtingen- en veiligheidsdienst, luidens hetwelk een natuurlijke persoon voldoende garanties biedt 

inzake geheimhouding, loyauteit en integriteit, om toegang te krijgen tot gegevens waaraan een zekere 

vertrouwelijkheid is toegekend”.196 Om houder te worden van een veiligheidsmachtiging dient een hele 

procedure te worden doorlopen waar hier verder niet op in wordt gegaan. 

 

100. Wat het personeel betreft, meer bepaald het personeelsstatuut van de medewerkers van het 

OCAD, kunnen een aantal opmerkingen worden gemaakt. Vooreerst merkt het Comité I reeds op in zijn 

                                                           
191 Artikel 7 §4 W.OCAD.  
192 Artikel 131 KB betreffende het personeel van het OCAD. 
193 Artikel 132 KB betreffende het personeel van het OCAD. 
194 Artikel 133 KB betreffende het personeel van het OCAD.  
195 WETSONTWERP betreffende de analyse van de dreiging, Parl.St. Kamer 2005-06, doc. 51 nr. 2032/001, 19.  
196 Artikel 13 wet betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en 
veiligheidsadviezen van 11 december 1998. 
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activiteitenverslag van 2007 dat het OCAD geconfronteerd wordt met een aantal197 verschillende 

statuten wat betreft haar personeelsleden. Reden hiervoor is dat de verschillende werknemers die 

gedetacheerd worden uit de verschillende ondersteunende diensten hun eigen statuut blijven 

behouden. Het Comité I beveelt dan ook aan een regelgevend initiatief te voorzien dat hieraan 

verhelpt.198 

Ook de administrateur-generaal van de VSSE uitte hierover zijn bezorgdheid tijdens de POC belast met 

het onderzoek naar de aanslagen van 22 maart 2016 te Brussel. Zowel de personeelsleden van de VSSE, 

de ADIV en het OCAD beschikken over een verschillend statuut. Hij voert dan ook aan dat de 

ontwikkeling van een eenheidsstatuut voor alle leden van de inlichtingendiensten en het OCAD kan 

verhelpen aan deze complexe situatie.199 

 

3.2.3. Controle en evaluatie 

 

3.2.3.1. Externe controle  

 

101. Het OCAD valt volgens de W.Toezicht onder de gemeenschappelijke controlebevoegdheid van 

de Vaste Comités I en P.200 Deze Comités zijn sinds 1993 bevoegd om de respectievelijk inlichtingen- en 

politiediensten te controleren.201 Met de komst van het OCAD werd deze controlebevoegdheid 

uitgebreid tot het OCAD. De parlementaire controle op het OCAD zal dus worden uitgeoefend door 

beide Comités en heeft als doel “toezicht te houden op de bescherming van de rechten die de Grondwet 

en de wet aan de personen waarborgen, evenals de coördinatie en de doelmatigheid van het OCAD” en 

“toezicht te houden op de wijze waarop de andere ondersteunende diensten voldoen aan de 

verplichting opgenomen in de artikelen 6 en 14 van de W.OCAD”.202  

 

102. Het Vast Comité I heeft vandaag zijn hoofdzetel in Brussel en bestaat uit drie raadsheren, 

waaronder de voorzitter. Het Vast Comité wordt bijgestaan door twee diensten: een dienst 

Administratie en een dienst Enquête. Samen maken ze verslagen op, deze worden gestemd door drie 

                                                           
197 Veertien verschillende statuten volgens VAST COMITÉ I, Activiteitenverslag 2007, 77. 
198 VAST COMITÉ I, Activiteitenverslag 2007, 77.  
199 PARLEMENTAIR ONDERZOEK belast met onderzoek naar de aanslagen van 22 maart 2016 te Brussel, doc. 54 
nr. 1752/008, 15 juni 2017, 271.  
200 Artikel 1 eerste lid, 2° wet tot regeling van het toezicht op de politie- en inlichtingendiensten en op het 
coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse van 18 juli 1991 (hierna: W.Toezicht).   
201 W. VAN LAETHEM, “Het coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse: een punctuele analyse”, Vigiles 2007, 4, 
125.   
202 Artikel 1 eerste lid, 2° en 3° W.Toezicht. 
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raadsheren en doorgespeeld naar het Parlement. De voorzitter van het Comité I is vandaag de heer Guy 

Rapaille, advocaat-generaal bij het hof van beroep te Luik.203  

Het Comité P heeft eveneens zijn hoofdzetel in Brussel en bestaat uit een Vast Comité, een Dienst 

Enquêtes, een dienst Administratie en een Klachtensectie. Het Vast Comité is samengesteld uit vijf 

leden, waaronder één magistraat. De voorzitster van het Comité P is vandaag mevrouw Johanna Erard, 

advocaat-generaal bij het Parket-Generaal van Gent. Het is vooral de dienst Enquêtes die belast is met 

het voeren van toezichtonderzoeken.204  

 

103. Zowel het Vast Comité I als het Vast Comité P werd de opdracht gegeven onderzoeken in te 

stellen naar “de activiteiten en de werkwijze van het OCAD en de ondersteunende diensten, hun interne 

reglementen en richtlijnen, alsmede alle documenten die de handelswijze van de leden van die diensten 

regelen”.205  

Deze bevoegdheid wordt als volgt ingevuld: onderzoeken die betrekking hebben op “de werking van het 

OCAD zelf en de aanlevering van informatie door ondersteunende diensten” gebeuren via 

gemeenschappelijk onderzoek door beide Comités. Beide Comités blijven echter wel bevoegd voor de 

dienst die ze controleren (de werking ervan) maar een gemeenschappelijk onderzoek naar de 

informatiestroom van politiediensten of inlichtingendiensten naar het OCAD is perfect mogelijk. Dit 

aangezien beide Comités bevoegd zijn voor deze twee ondersteunende diensten.206  

 

104. In de beginjaren van het OCAD werden de Vaste Comités eveneens verplicht door de wet 

tweemaal per jaar verslag uit te brengen aan het Parlement.207 Door de inwerkingtreding van de wet 

van 4 februari 2010208 werd deze verplichting afgeschaft en werd ze vervangen door “de verplichting 

voor beide Comités om in hun jaarlijks activiteitenverslag voortaan specifiek aandacht te besteden aan 

de uitvoering van de W.OCAD”.209 Dit heeft als gevolg dat deze verslagen aan bod zullen komen in de 

algemene jaarlijkse activiteitenverslagen van de Comités afzonderlijk en dus geen halfjaarlijkse 

rapportage meer geschied door beide Comités tezamen.210  

 

                                                           
203 Interview met de heer W. VAN LAETHEM (Comité I).  
204 Interview met mevrouw J. ERARD en de heren K. DE PAUW en S. DEMAIFFE (Comité P).  
205 Artikel 9 eerste lid en artikel 33 eerste lid W.Toezicht.  
206 Interview met mevrouw J. ERARD en de heren K. DE PAUW en S. DEMAIFFE (Comité P). 
207 Ex. artikelen 11, 4° en 35, 4° W.Toezicht.  
208 Wet betreffende de methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 
van 4 februari 2010, BS 10 maart 2010.  
209 VAST COMITÉ I, Activiteitenverslag 2007, 79. 
210 Artikel 11, 1° en 35 §1, 1° W.Toezicht.  

http://www.comiteri.be/images/stories/leden/Guy%20Rapaille.JPG?phpMyAdmin=97d9ae9d92818b6f252c014a4a05bdfb
http://www.comiteri.be/images/stories/leden/Guy%20Rapaille.JPG?phpMyAdmin=97d9ae9d92818b6f252c014a4a05bdfb


48 
 

105. De beslissing tot het opstarten van een toezichtonderzoek wordt gezamenlijk door de Comités 

I en P genomen. Aanleidingen voor de opstart van een onderzoek kunnen o.a. zijn: informatie afkomstig 

uit andere onderzoeken die door het Comité I of P zijn uitgevoerd, informatie afkomstig van 

personeelsleden van andere diensten dan de Comités (politiediensten, andere ondersteunende 

diensten, OCAD...), klachten van particulieren, etc.211  

De Kamer en de Senaat kunnen niet bevelen aan de Comités om een onderzoek op te starten, zij kunnen 

dit echter wel verzoeken.212 De Comités kunnen dan optreden op verzoek van de Kamer, al is dit in de 

praktijk de uitzondering.213 Wel kan de regering vragen tot de opstart van een toezichtonderzoek.214  

Hierop werd bij de oprichting van het OCAD talloze kritiek geuit. Het initiatiefrecht van het Parlement 

komt zo volgens bepaalde auteurs en politici hierdoor “op de helling te staan”215 en het Parlement wordt 

“ondergeschikt aan instanties in zijn naam belast met de controle op politie- en inlichtingendiensten”.216 

Geargumenteerd werd dat indien het Parlement wel toezichtonderzoeken kan bevelen, een kleine 

dienst als het OCAD, overspoeld kan geraken door de vele toezichtonderzoeken, wat hun werking zou 

belemmeren.217  Anderen waren van mening dat “dit een drogreden was en de echte oorzaak van kritiek 

lag in het feit dat rapporten van onderzoeken niet langer zouden worden doorgespeeld naar het 

Parlement maar enkel naar de regering die deze verslagen kon inkorten zodat enkel datgene dat haar 

bevalt erin blijft staan”.218 

Vandaag is het nog steeds het geval dat het initiatiefrecht tot het voeren van een toezichtonderzoek ligt 

bij beide Comités. Als ‘compensatie’ zullen de Comités I en P jaarlijks een evaluatieverslag doorspelen 

aan de Kamer en Senaat, door middel van een algemeen activiteitenverslag.219  

 

106. Beide Comités kunnen tijdens een toezichtonderzoek over het OCAD alle hun 

onderzoeksbevoegdheden uitputten die zij kunnen aanwenden bij onderzoeken bij politie- en 

inlichtingendiensten. Toezichtonderzoeken worden gevoerd zoals klassieke wetenschappelijke 

                                                           
211 Interview met mevrouw J. ERARD en de heren K. DE PAUW en S. DEMAIFFE (Comité P).  
212 H. MATTHIJS, Geheime diensten – a licence to kill?, Brugge, Die Keure, 2007, 118. 
213 Interview met mevrouw J. ERARD en de heren K. DE PAUW en S. DEMAIFFE (Comité P). 
214 D. STEVENS, “Van AGG naar coördinatieorgaan voor dreigingsanalyse in Geheime diensten" in België, de VS en 
over de wereld. Tweede congresboek: geheime diensten, Brugge, Die Keure, 2006, 48.  
215 K. TEMMERMAN, Terreurbestrijding in BE en EU: interactie inlichtingendiensten, politie en justitie, Antwerpen, 
Maklu, 2007, 104. 
216 D. STEVENS, “Van AGG naar coördinatieorgaan voor dreigingsanalyse in Geheime diensten" in België, de VS en 
over de wereld. Tweede congresboek: geheime diensten, Brugge, Die Keure, 2006, 48. 
217 W. VAN LAETHEM, “Het coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse: een punctuele analyse”, Vigiles 2007, 4, 
125.   
218 Mening van de heer Van Parys in J. DE WIT, “Nieuw anti-terreurorgaan goedgekeurd”, Juristenkrant 2006, 128, 
15.   
219 W. VAN LAETHEM, “Het coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse: een punctuele analyse”, Vigiles 2007, 4, 
125.   
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onderzoeken.220 Ze starten met een onderzoeksvraag en de Comités kunnen alle nodige documenten 

opvragen bij het OCAD, kunnen personen horen, personeelsleden kunnen gedagvaard worden om 

onder ede te getuigen, etc.221  

Toezichtonderzoeken hebben een duurtijd van een maand tot één jaar of zelfs verschillende jaren.222  

 

107. Ter gelegenheid van de twintigste verjaardag van de toezichtsbevoegdheid van het Comité I op 

de inlichtingendiensten werd in 2013 het boek Inzicht in Toezicht gepubliceerd waar ook de toenmalige 

directeur van het OCAD, André Vandoren aan het woord kwam. Hij beschreef de toezichtonderzoeken 

van Comité I en P als “onmisbaar als een onafhankelijke toetssteen van de werking van het OCAD en van 

de interactie van de ondersteunende diensten.” Over de toezichtonderzoeken die tot dan waren gebeurd 

kan hij kort zijn: “het OCAD kan de concreetheid van de meeste aanbevelingen zeer appreciëren. De 

onderzoeken en de aanbevelingen zijn ‘to the point’ en de aanbevelingen proberen daadwerkelijk een 

oplossing te vinden in functie van het algemeen belang.”223 De toenmalige directeur haalt ook enkele 

verbeterpunten aan: wanneer personeelsleden van het OCAD verhoord worden in het kader van een 

toezichtonderzoek krijgen zij hierbij geen afschrift van hun verhoor. Het ter beschikking stellen van een 

afschrift wordt dan ook aangehaald als een verbeterpunt. Daarnaast zou het nuttig kunnen zijn dat het 

OCAD kennis zou kunnen nemen van het dossier alvorens het afgehandeld en gepubliceerd wordt. Zo 

worden ongemakkelijke confrontaties met artikels of vragen van de media vermeden.224  

 

108. Geconcludeerd kan dan ook worden dat, in tegenstelling tot de AGG, het OCAD nu extern 

gecontroleerd wordt door de Comités I en P. Dit kan beschouwd worden als een zeer positief initiatief. 

Doch kan hier veel verder in worden gegaan. Een voorbeeld: beide Comités starten een onderzoek naar 

informatiedoorstroming binnen het OCAD in 2011. Later werden, betreurenswaardig, geen 

onderzoeken meer gevoerd omtrent dit onderwerp. Zo is bijvoorbeeld de vraag of de verplichte 

doorsluizing van inlichtingen, ingevoerd bij de oprichting van het OCAD, een echte meerwaarde oplevert 

nog nooit beantwoord. 

 

 

 

                                                           
220 Interview met mevrouw J. ERARD en de heren K. DE PAUW en S. DEMAIFFE (Comité P) en de heer W. VAN 
LAETHEM (Comité I).  
221 Artikelen 24 en 48 W.Toezicht.  
222 Interview met de heer W. VAN LAETHEM (Comité I).  
223 W. VAN LAETHEM en J. VANDERBORGHT, Inzicht in toezicht, Antwerpen, Intersertia, 2013, 331.   
224 W. VAN LAETHEM en J. VANDERBORGHT, Inzicht in toezicht, Antwerpen, Intersertia, 2013, 332.   
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3.2.3.2. Evaluatieverplichting 

 

109. Naast het extern toezicht van het Vast Comité I en P heeft het OCAD eveneens een eigen 

evaluatieverplichting. De W.OCAD bepaalt immers dat het OCAD “tweemaal per jaar een 

evaluatieverslag van de activiteiten en van de strategische doelstellingen omtrent de activiteiten van de 

dienst dient voor te leggen aan de Nationale Veiligheidsraad die dat vervolgens overzendt aan het Vast 

Comité I en het Vast Comité P”.225  

Dit evaluatieverslag bevat minstens de volgende aspecten: het organigram van het OCAD met de 

aanduiding van haar effectief aan personeel, een verslag van  de uitgevoerde activiteiten, de te 

overwegen verbeteringen, met name op het vlak van de werkingsprincipes en –methodes en in 

voorkomend geval, voorstellen inzake de uitbreiding van de opdrachten of inzake de aanduiding van 

nieuwe ondersteunende diensten.226 Deze evaluatieverslagen hebben het doel om de Comités in staat 

te stellen om: “enerzijds, de al afgeronde en de nog lopende activiteiten van het OCAD te evalueren en, 

anderzijds, na te gaan in welke mate het OCAD de prioritaire opdrachten, als bepaald door de Koning 

op voorstel van het toenmalige M.C.I.V., heeft gerespecteerd en aanbevelingen heeft geformuleerd met 

het oog op het vastleggen van de toekomstige prioritaire opdrachten”.227  

 

110. In de beginjaren van het OCAD werd deze wettelijke verplichting niet nageleefd.228 Pas in 2010 

ontving het Comité I de eerste evaluatieverslagen van het OCAD.229 Als oorzaak verwees Comité I naar 

artikel 10 §5 W.OCAD dat bepaalt dat op voorstel van het toenmalige M.C.I.V. een uitvoeringsbesluit 

moest worden genomen door de Koning waarin de nadere regels van de evaluaties bepaald dienden te 

worden. Dit uitvoeringsbesluit liet op zich wachten.230 De laatste jaren wordt deze verplichting wel 

ernstig genomen door het OCAD en werden een aantal verslagen opgesteld. Deze worden dan wel enkel 

intern verspreid.231  

 

111. Het opstellen van zo een halfjaarlijkse evaluatie werd echter door het OCAD ervaren als een 

zeer arbeidsintensieve opdracht die niet haalbaar blijkt voor een ‘kleinere’ dienst zoals het OCAD. Om 

deze reden werd met akkoord van de minister van Binnenlandse Zaken en Justitie, overgegaan tot een 

                                                           
225 Artikel 10 §4 W.OCAD.  
226 Artikel 9 KB uitvoering W.OCAD.  
227 WETSONTWERP betreffende de analyse van de dreiging en VOORSTEL VAN RESOLUTIE betreffende de 
terrorismebestrijding, Parl.St. Kamer 2005-06, doc. 51 nr. 2032/006, 59. 
228 VAST COMITÉ I, Activiteitenverslag 2007, 2008 en 2009. 
229 VAST COMITÉ I, Activiteitenverslag 2009, 59.  
230 VAST COMITÉ I, Activiteitenverslag 2009, 59.  
231 Interview met mevrouw J. ERARD en de heren K. DE PAUW en S. DEMAIFFE (Comité P).  
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jaarlijks evaluatieverslag in de plaats van een halfjaarlijks verslag. Vandaag zal het OCAD dan ook een 

jaarlijks evaluatieverslag opstellen in plaats van een halfjaarlijks verslag.232 

 

3.3. Opdrachten van het Coördinatieorgaan voor de Dreigingsanalyse 

 

3.3.1. Bevoegdheid Coördinatieorgaan voor de Dreigingsanalyse 

 

112. De kerntaak van het OCAD ligt, zoals de naam van het orgaan reeds doet vermoeden, in de 

analyse van de dreiging door het opstellen van dreigingsevaluaties.233 Wat het concept dreiging betreft 

verwijst de W.OCAD naar de dreigingen opgesomd in artikel 8, 1°, b) en c) van de wet houdende regeling 

van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, die de inwendige en uitwendige veiligheid van de Staat, de 

Belgische belangen en de veiligheid van de Belgische onderdanen in het buitenland of elk ander 

fundamenteel belang van het land, zouden kunnen aantasten.234 Dit artikel in de wet houdende regeling 

van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten geeft invulling aan de begrippen ‘terrorisme’ en 

‘extremisme’.  

Met andere woorden kan worden gezegd dat het OCAD enkel en alleen bevoegd is om dreigingsanalyses 

op te stellen in het kader van dreigingen betreffende terrorisme en/of extremisme.  

 

113. Het KB uitvoering W.OCAD geeft een verdere invulling aan de bevoegdheid van het OCAD en 

stelt vast dat de dreigingen ontstaan uit het terrorisme en het extremisme dienen gericht te zijn 

tegen235: (1) de fysieke integriteit van personen in België en van de Belgische onderdanen in het 

buitenland; (2) een kritieke nationale infrastructuur o.a.: tegen vitale punten waarvan de stopzetting, 

neutralisering of vernietiging ernstige uitwerkingen kan hebben op het economisch en sociaal leven 

(bijvoorbeeld elektriciteitscentrales236), tegen gevoelige punten essentieel voor de handhaving van de 

openbare orde, voor de algemene veiligheid van de bevolking of voor het nationaal of internationaal 

reactiepotentieel bij crisis of conflict, of tegen gevaarlijke punten waarvan de fysisch-chemische aard of 

hoeveelheid dusdanig is dat de accidentele of uitgelokte beschadiging of vernietiging onmiddellijk of in 

                                                           
232 W. VAN LAETHEM en J. VANDERBORGHT, Inzicht in toezicht, Antwerpen, Intersertia, 2013, 331.   
233 Artikel 5 en 8 W.OCAD. 
234 Artikel 3 eerste lid W.OCAD.  
235 H. MATTHIJS, Geheime diensten – a licence to kill?, Brugge, Die Keure, 2007, 106. 
236 H. MATTHIJS, Geheime diensten – a licence to kill?, Brugge, Die Keure, 2007, 106. 



52 
 

de toekomst ernstige gevolgen kunnen hebben voor de bevolking of het milieu; (3) bepaalde 

gebeurtenissen of groeperingen237; (4) of instellingen en Belgische belangen in het buitenland.238  

 

114. Terrorisme kan omschreven worden als “het gebruik van geweld tegen personen of materiële 

belangen om ideologische of politieke redenen met het doel zijn doelstellingen door middel van terreur, 

intimidatie of bedreigingen te bereiken”.239  Een gelijkaardige definitie wordt gegeven in artikel 144, §1, 

2° van het Gerechtelijk Wetboek (hierna: Ger.W.). Het Strafwetboek daarentegen bepaalt dat 

terrorisme moet worden begrepen als: “een misdrijf dat door zijn aard of context een land of een 

internationale organisatie ernstig kan schaden en opzettelijk gepleegd is met het oogmerk om een 

bevolking ernstige vrees aan te jagen of om de overheid of een internationale organisatie op 

onrechtmatige wijze te dwingen tot het verrichten of het zich onthouden van een handeling, of om de 

politieke, constitutionele, economische of sociale basisstructuren van een land of een internationale 

organisatie ernstig te ontwrichten of te vernietigen.”240  

Om strafrechtelijk aansprakelijk te zijn wegens terrorisme moet volgens het Sw. dan ook sprake zijn van 

een misdrijf (dat eveneens kan bewezen worden). Dit is echter niet vereist volgens de definitie van de 

wet houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en het Ger.W. De definitie uit het 

Strafwetboek is dan ook beperkter dan de definitie van terrorisme gegeven in de twee andere wetten.  

 

115. Onder extremisme wordt verstaan “racistische, xenofobe, anarchistische, nationalistische, 

autoritaire of totalitaire opvattingen of bedoelingen, ongeacht of ze van politieke, ideologische, 

confessionele of filosofische aard zijn, die theoretisch of in de praktijk strijdig zijn met de beginselen van 

de democratie of de mensenrechten met de goede werking van de democratische instellingen of andere 

grondslagen van de rechtstaat”.241 De uiting van extremistische dreigingen lijkt dan ook moeilijker  in te 

schatten en vast te stellen dan de veruitwendiging van terroristische dreigingen. Waar het bij terrorisme 

gaat om de uiting van geweld gaat het bij extremisme over bepaalde opvattingen of bedoelingen die 

worden geuit, wat een heel stuk subjectiever is.  

 

                                                           
237 Groeperingen worden gedefinieerd als “iedere instelling of vereniging, feitelijk of in rechte, al dan niet 
gestructureerd, al dan niet in de tijd gevestigd, die mogelijk een dreiging inhoudt of ervan het doelwit is (artikel 4 
§1, 2° KB uitvoering W.OCAD). Gebeurtenissen worden gedefinieerd als “iedere willekeurige daad van een persoon 
of een groepering die een dreiging inhoudt, mogelijk een dreiging veroorzaakt of het doelwit ervan is (artikel 4 §1, 
4° KB uitvoering W.OCAD). 
238 Artikel 2 KB uitvoering W.OCAD.  
239 Artikel 8, 1° b) wet houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten van 30 november 1998.  
240 Artikel 137 Strafwetboek (hierna: Sw.).  
241 Artikel 8, 1° c) wet houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten van 30 november 1998.  
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116. Een vraag die zich vandaag stelt is of het OCAD eveneens bevoegd is voor dreigingen die 

betrekking hebben op radicalisering. Aangezien tot op vandaag geen wettelijke definitie bestaat 

omtrent radicalisering kan enkel worden teruggevallen op de werkdefinitie die werd opgesteld in het 

Plan R. Dit document omschrijft het radicalisme als volgt: “het nastreven en/of ondersteunen van diep 

ingrijpende veranderingen in de samenleving, die een gevaar kunnen opleveren voor de democratische 

rechtsorde, eventueel het hanteren van ondemocratische methodes, die een afbreuk kunnen doen aan 

het functioneren van de democratische rechtsorde” of meer algemeen “radicalisme is de bereidheid om 

de uiterste consequentie van een denkwijze te aanvaarden en in daden om te zetten”.242  Wat vandaag 

wel wettelijk gedefinieerd wordt is het begrip radicaliseringsproces. Dit is “een proces waarbij een 

individu of een groep van individuen op dusdanige wijze wordt beïnvloed dat dit individu of deze groep 

van individuen mentaal gevormd wordt of bereid is tot het plegen van terroristische handelingen”.243 

Bij gebrek aan wettelijke definitie van radicalisering wordt vandaag door de betrokken instanties 

geaccepteerd dat zowel de radicalisering als het rekruteren kunnen worden beschouwd als specifieke 

veruitwendigingen van het extremisme waardoor kan worden geconcludeerd dat radicalisme integraal 

deel uitmaakt van het extremisme.244 Dit heeft als gevolg dat kan worden aanvaard dat het OCAD 

eveneens bevoegd is voor dreigingen die betrekking hebben op radicalisme.  

Zo werd eveneens door de wet van 30 maart 2017245, de wet van 30 november 1998 houdende de 

regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en artikel 259bis van het Strafwetboek gewijzigd en 

werd de definitie van terrorisme uitgebreid naar het radicaliseringsproces.246 Deze wet bepaalt echter 

dat: “In artikel 8, 1° van de wet houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten in de 

bepaling onder b) de woorden "Hieronder wordt ook het radicaliseringproces begrepen" worden 

ingevoegd na de woorden "te bereiken".”247  

Opmerkelijk is echter wel dat hier het begrip radicaliseringsproces wordt ondergebracht bij de bepaling 

omtrent het terrorisme, terwijl hierboven werd aangetoond dat radicalisering kan worden beschouwd 

als een uitingsvorm van het extremisme.  

 

117. Indien het nodig wordt geacht kan de Koning, op voorstel van de Nationale Veiligheidsraad, de 

bevoegdheid van het OCAD omtrent dreigingen uitbreiden tot één of meerdere andere dreigingen die 

                                                           
242 Plan R, goedgekeurd door de NVR op 14 december 2015, 9.  
243 Artikel 3, 15° wet houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten van 30 november 1998.  
244 P. PIETERS, “Terrorisme en extremisme: coördinatie van de dreigingsanalyse", Panopticon 2007, 2, 72. 
245 Wet tot wijziging van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst 
en van artikel 259bis van het Strafwetboek van 30 maart 2017, BS 28 april 2017.   
246 PARLEMENTAIR ONDERZOEK belast met onderzoek naar de aanslagen van 22 maart 2016 te Brussel, doc. 54 
nr. 1752/008, 15 juni 2017, 126.  
247 Artikel 6 van de wet tot wijziging van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en 
veiligheidsdienst en van artikel 259bis van het Strafwetboek van 30 maart 2017. 



54 
 

zijn vermeld in artikel 8 van de wet houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.248 Dit 

zou dan eventueel kunnen gaan over: spionage, proliferatie, schadelijke sektarische organisaties, 

criminele organisaties etc.249 

De vraag stelt zich of de bevoegdheid van het OCAD vandaag nog steeds beperkt kan worden tot 

dreigingen die betrekking hebben op terrorisme en extremisme gezien het feit dat eveneens rekening 

moet worden gehouden met nieuwe dreigingen zoals bijvoorbeeld cyberdreigingen.250  

 

3.3.2. Opdrachten in de wet betreffende de analyse van de dreiging  

 

118. Zoals hierboven reeds werd aangehaald is het OCAD enerzijds belast met de analyse en 

evaluatie van de dreiging betreffende het terrorisme en/of het extremisme (cf. supra 2.2.1.). Anderzijds 

werd het OCAD opgericht als coördinatieorgaan, dat tevens instaat voor de coördinatie van 

inlichtingenstromen tussen de verschillende diensten aangaande deze dreiging.251 Opgemerkt kan 

worden of de naam ‘coördinatieorgaan’ wel op zijn plaats is. De wetgever heeft in 2006 bij de oprichting 

van het OCAD een dubbele finaliteit voor ogen gehad: “met name de uitbouw van een coördinatie van 

de organisatie van de informatiestromen tussen de diverse diensten en overheden in België en de 

opmaak van de gemeenschappelijke dreigingsevaluatie” (cf. supra randnummer 19).252  

Wat de coördinatie van informatiestromen betreft, kan worden vastgesteld dat de W.OCAD enkel de 

organisatie van de informatiestromen van verschillende diensten naar het OCAD en omgekeerd (artikel 

6 en 10 W.OCAD en artikel 11 §1 KB uitvoering W.OCAD) regelt.253 Een echte coördinatie van de 

informatie komt hier dan ook niet aan te pas. De vraag stelt zich dan ook of niet beter een naam zoals 

bijvoorbeeld Joint Terrorism Analyses Center (het fusioncenter van het Verenigd Koninkrijk) was 

gegeven aan het OCAD, die veel duidelijker weergeeft waar de taak van het OCAD echt om gaat.254  

Wat, daarentegen, de opmaak van de gemeenschappelijke dreigingsevaluatie betreft krijgt het OCAD 

binnen dit kader, door de W.OCAD drie opdrachten toegewezen.  

 

119. Vooreerst krijgt het orgaan de opdracht om op periodieke basis een gemeenschappelijke 

strategische evaluatie uit te voeren die moet toelaten te oordelen of dreigingen betreffende terrorisme 

                                                           
248 Artikel 3 lid 2 W.OCAD.  
249 Artikel 8, 1° wet houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten van 30 november 1998.  
250 ALGEMENE BELEIDSNOTA MINISTER VAN JUSTITIE KOEN GEENS, 8 november 2017, doc. 54 nr. 2708/029, 29. 
251 W. VAN LAETHEM en J. VANDERBORGHT, Inzicht in toezicht, Antwerpen, Intersertia, 2013, 330.   
252 WETSONTWERP betreffende de analyse van de dreiging, Parl.St. Kamer 2005-06, doc. 51 nr. 2032/001, 7. 
253 W. VAN LAETHEM, “Het coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse: een punctuele analyse”, Vigiles 2007, 4, 
112.   
254 W. VAN LAETHEM, “Het coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse: een punctuele analyse”, Vigiles 2007, 4, 
113.   
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en/of extremisme, zich kunnen voordoen of, indien ze al vastgesteld werden, hoe deze evolueren en 

welke maatregelen in voorkomend geval noodzakelijk zijn.255 Daarnaast heeft het OCAD tot opdracht 

om op punctuele basis een gemeenschappelijke evaluatie uit te voeren die moet toelaten te oordelen 

of dreigingen betreffende terrorisme en/of extremisme, zich voordoen en welke maatregelen in 

voorkomend geval noodzakelijk zijn.256  

 

120. Het OCAD krijgt dus als basisopdracht het opstellen van twee verschillende types van evaluaties: 

enerzijds de gemeenschappelijke strategische evaluatie en anderzijds de gemeenschappelijke 

punctuele evaluatie. Het doel van deze evaluaties is de vorming van een accuraat dreigingsbeleid.257 Om 

deze evaluaties op te stellen steunt het OCAD zich op inlichtingen die ze toegestuurd krijgt van haar 

ondersteunende diensten. Vandaar dat het OCAD niet beschouwd kan worden als een 

inlichtingendienst aangezien ze dus zelf niet opzoek gaat naar inlichtingen maar ze deze doorgestuurd 

krijgt van verschillende ondersteunende diensten.  

Hoe deze inlichtingen worden verstrekt, het cruciale verschil tussen beide evaluaties en hoe het 

opstellen van de verschillende evaluaties verloopt komt later aan bod (cf. infra 3.4.1. en 3.4.2.).  

 

121. Tenslotte heeft het OCAD eveneens de opdracht om met gelijkaardige buitenlandse of 

internationale diensten specifieke internationale contacten te verzekeren overeenkomstig de richtlijnen 

van de Nationale Veiligheidsraad. 258  

Indien het OCAD via deze buitenlandse contacten op de hoogte wordt gesteld van bepaalde gegevens 

dient deze informatie te worden doorgegeven aan de bevoegde Belgische instanties, zodat deze 

diensten de gegevens of informatie kunnen behandelen krachtens hun wettelijke bevoegdheden.259 

 

122. Rond deze laatste opdracht heerste reeds onduidelijkheid en een aantal keer commotie260 met 

als gevolg dat de Vaste Comités I en P begin mei 2013 besloten hierover een gemeenschappelijk 

onderzoek op te starten. Dit was echter niet de eerste keer dat de Comités een onderzoek voerden naar 

de internationale contacten van het OCAD.261 De bevindingen van het onderzoek werden gepubliceerd 

in 2015.262 De voornaamste conclusies luidden als volgt: “daar de frequentie van buitenlandse 

                                                           
255 Artikel 8, 1° W.OCAD.  
256 Artikel 8, 2° W.OCAD.  
257 M. COOLS, E. DEBRUYNE en F. FRANCEUS, Cahiers inlichtingenstudies 2, Antwerpen, Maklu, 2012, 90.    
258 Artikel 8, 3° W.OCAD.  
259 WETSONTWERP betreffende de analyse van de dreiging,  Parl.St. Kamer 2005-06, doc. 51 nr. 2032/001, 20. 
260 De discussie ontstond omdat in bepaalde landen fusion centers ingebed liggen in een bepaalde 
inlichtingendienst. Sommige Belgische diensten vonden dan ook dat het OCAD zich hier op hun terrein begaf.  
261 VAST COMITE I, Activiteitenverslag 2009, 49 en VAST COMITE I, Activiteitenverslag 2011, 33-37 en 43-45.  
262 VAST COMITE I, Activiteitenverslag 2015, 34-37.  
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dienstreizen en contacten met gelijkaardige buitenlandse overheden niet overdreven problematisch 

waren, waren de Comités echter wel van mening dat de organisatie van de contacten met het buitenland 

niet het gevolg was van een duidelijke weldoordachte strategie. Daarnaast werd vastgesteld dat: een 

gebrek aan rapportering omtrent de contacten aanwezig was, contacten werden gelegd met diensten 

die geen ‘gelijkwaardige’ diensten zijn waardoor verwarring kan ontstaan omtrent de 

verantwoordelijkheid van de verschillende Belgische diensten en dat het OCAD soms informatie kreeg 

van buitenlandse diensten zonder deze informatie systematisch door te zenden aan de Belgische 

bevoegde overheden.”263  

Volgens artikel 8, 3° W.OCAD dienen buitenlandse contacten te gebeuren in overeenstemming met de 

richtlijnen uitgevaardigd door de Nationale Veiligheidsraad. Deze richtlijn(en) bestond op het ogenblik 

van het onderzoek van de Comités nog niet. Het toezichtonderzoek voerde dan ook aan dat deze richtlijn 

moest “verduidelijken wat het OCAD ter zake mag en niet mag doen” teneinde ervoor te zorgen dat de 

onduidelijkheid omtrent deze bevoegdheid werd weggewerkt.264  

Vandaag bestaat deze richtlijn wel. De vraag kan worden gesteld of deze de nodige duidelijkheid biedt 

en of vandaag nog steeds verwarring bestaat omtrent de bevoegdheid van het OCAD wat betreft de 

internationale contacten. Een aantal diensten zijn van oordeel dat de NVR door middel van deze richtlijn 

duidelijkheid heeft gebracht omtrent deze bevoegdheid van het OCAD. 

 

3.3.3. Andere opdrachten 

 

123. Naast de initiële opdrachten van het OCAD vermeldt in de W.OCAD kreeg het OCAD door de 

jaren heen nog tal van extra opdrachten toegewezen.  

 

3.3.3.1. Actieplan Radicalisme  

 

124. Vooreerst treedt het OCAD op als “coördinator”265 in het zogenaamde Plan Radicalisme. Het 

Actieplan Radicalisme vindt zijn voorloper in het zogenaamde Plan M (Moskeeën), dat ontstond naar 

aanleiding van het groeiende gevaar voor islamitisch extremisme in de nasleep van de aanslagen op 

9/11 in de Verenigde Staten.266 Eind 2004 besloot het toenmalig M.C.I.V. om het Plan M om te vormen 

                                                           
263 VAST COMITE I, Activiteitenverslag 2015, 36. 
264 VAST COMITE I, Activiteitenverslag 2015, 33. 
265 De coördinatie van het Plan R is toegewezen aan de Nationale Taskforce (NTF), onder voorzitterschap van het 
OCAD (Plan R, goedgekeurd door de NVR op 14 december 2015, 6). Het OCAD is tevens aangeduid als 
referentieorgaan voor de dagelijkse externe communicatie (Plan R, goedgekeurd door de NVR op 14 december 
2015, 17).  
266 Plan R, goedgekeurd door de NVR op 14 december 2015, 6.  
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tot “een strategische nota met aandacht voor specifieke vectoren van radicalisering en maatregelen op 

preventief, proactief en reactief vlak”267. Het ontstaan van Plan R was op dat ogenblik een feit. Het Plan 

voorzag in preventieve, proactieve en repressieve maatregelen per uitingsvorm van het radicalisme.268 

Deze uitingsvormen van radicalisme worden zogenaamde vectoren genoemd, denk o.a. aan: websites, 

radio en televisie, gevangenissen etc. De preventieve, proactieve en repressieve maatregelen konden 

de vorm aannemen van bijvoorbeeld het weigeren van toegang van een vreemdeling tot het 

grondgebied, het intrekken van de nationaliteit of het blootleggen van financieringsmechanismen 

achter bepaalde verenigingen.269 Let evenwel op: het ging hier niet enkel om radicaal islamisme. Het 

radicalisme slaat op “het geheel van het uiten en het verspreiden van opruiende taal, weze het van 

fundamentalistische, racistische, anarchistische of extremistische aard.”270 Niet enkel islamisme valt hier 

dus onder.  

Het toenmalige Plan R kon niet geraadpleegd worden door het publiek aangezien het geclassificeerd 

werd volgens de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, 

veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen.271  

 

125. Naar aanleiding van een verijdelde aanslag in Verviers van januari 2015 was de federale regering 

van oordeel dat het Plan R diende te worden geactualiseerd. Het resultaat werd op 14 december 2015 

goedgekeurd door de NVR.272  

Het Plan R zal niet langer werken met de verschillende vectoren maar het plan bepaalt dat de Nationale 

Taskforce (hierna: NTF) een aantal werkgroepen zal oprichten. Zo zullen drie van de zeven vectoriële 

werkgroepen omgevormd worden tot permanente werkgroepen. Zo zal bijvoorbeeld de vector 

‘gevangenissen’ omgevormd worden tot een permanente werkgroep rond de radicalisering in 

gevangenissen. Naast deze permanente werkgroepen zullen tevens nog vijf extra thematische 

werkgroepen worden opgericht (o.a. omtrent Salafisme, Extreem-Rechts etc.)273 

 

126. Het Plan R brengt verschillende bevoegde diensten samen in een gemeenschappelijke actie en 

heeft als finaliteit “(1) het vroegtijdig identificeren van radicale actoren en (2) om tijdig de nodige 

maatregelen te kunnen nemen.”274 

                                                           
267 Plan R, goedgekeurd door de NVR op 14 december 2015, 6.  
268 P. PIETERS, “De strijd tegen het terrorisme, het extremisme en het radicalisme”, Panopticon 2005, 5, 70. 
269 P. PIETERS, “De strijd tegen het terrorisme, het extremisme en het radicalisme”, Panopticon 2005, 5, 70. 
270 P. PIETERS, “De strijd tegen het terrorisme, het extremisme en het radicalisme”, Panopticon 2005, 5, 70. 
271 P. PIETERS, “De strijd tegen het terrorisme, het extremisme en het radicalisme”, Panopticon 2005, 5, 70. 
272 Plan R, goedgekeurd door de NVR op 14 december 2015, 6.  
273 Plan R, goedgekeurd door de NVR op 14 december 2015, 13 en interview met de heer G. CLAES (VSSE).  
274 Plan R, goedgekeurd door de NVR op 14 december 2015, 7.  
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Een Nationale Taskforce en Lokale Taskforces (hierna: LTF’s) werden opgericht en kregen de functie van 

overlegplatformen. Hiermee werden forums gecreëerd die “de informatie-uitwisseling dienen te 

bevorderen, ervoor zorgen dat informatie in gemeenschappelijk overleg kan worden verwerkt en in 

consensus over te gaan tot voorstellen van aangepaste maatregelen”.275  

De NTF is “het strategische en beleidsmatige orgaan van het actieplan”.276 De NTF opereert op nationaal 

niveau en fungeert onder voorzitterschap van het OCAD. Zowel de VSSE, ADIV, vertegenwoordigers van 

federale en lokale politie, de FOD Buitenlandse Zaken, Binnenlandse Zaken en Justitie als de Dienst 

Vreemdelingenzaken en de ADCC maken deel uit van de NTF.277 De LTF’s daarentegen opereren op 

lokaal niveau en bevorderen de wisselwerking tussen het nationaal en lokaal niveau. Naast de LTF’s 

werden bij omzendbrief van 21 augustus 2015278 eveneens Lokale Integrale Veiligheidscellen (hierna: 

LIVC) opgericht op het niveau van de gemeenten. Deze zorgen voor de “ten volle uitwerking van het 

Plan R, de samenhang, de coherentie en het realiseren van preventieve, repressieve en nazorg acties 

en/of maatregelen.”279 Binnen dit forum vindt informatie-uitwisseling plaats tussen de sociale-

preventiediensten, de LTF’s en de bestuurlijke autoriteiten.280  

 

127. Ook de Kadernota Integrale Veiligheid (KIV) en het Nationaal Veiligheidsplan (NVP) verwijzen 

eveneens naar het Plan R.281 Zo krijgen de NTF en het Plan R een aantal keren een regierol toegewezen 

bij bepaalde doelstellingen zoals bijvoorbeeld: “het overbruggen van de verglijding tussen radicalisme 

en terrorisme door: een betere afstemming van bestuurlijke maatregelen en gerechtelijke maatregelen, 

het sensibiliseren van de politionele en justitiële actoren, een vlotte informatiedoorstroming vanuit het 

gevangeniswezen met andere betrokken partners en overleg en afstemming met onder meer de 

justitiehuizen, gesloten jeugdinstellingen, etc.”282 

 

3.3.3.2. Foreign Terrorist Fighters  

 

128. Zoals hierboven reeds werd aangehaald werd binnen de NTF beslist om verschillende 

werkgroepen op te richten die tot doel hebben “enerzijds te komen tot een constante samenwerking 

                                                           
275 Plan R, goedgekeurd door de NVR op 14 december 2015, 11. 
276 Plan R, goedgekeurd door de NVR op 14 december 2015, 11. 
277 Plan R, goedgekeurd door de NVR op 14 december 2015, 12.  
278 Omzendbrief van 21 augustus 2015 van de minister van Binnenlandse Zaken en van de minister van justitie 
betreffende de informatie-uitwisseling rond en de opvolging van de Foreign Terrorist Fighters afkomstig uit België. 
279 Plan R, goedgekeurd door de NVR op 14 december 2015, 15.  
280 Plan R, goedgekeurd door de NVR op 14 december 2015, 15.  
281 PARLEMENTAIR ONDERZOEK belast met onderzoek naar de aanslagen van 22 maart 2016 te Brussel, doc. 54 
nr. 1752/008, 15 juni 2017, 271. 150.  
282 Kadernota Integrale Veiligheid 2016-2019, doelstelling M12, 49.  
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en anderzijds een specifieke knowhow met betrekking tot een specifieke vector van radicalisering te 

realiseren”.283  

Eén van deze opgerichte werkgroepen is de werkgroep Foreign Terrorist Fighters. Het voorzitterschap 

van deze werkgroep wordt waargenomen door het OCAD. 

 

129. Foreign Terrorist Fighters zijn “personen die in België verblijven of verbleven, die al dan niet de 

Belgische nationaliteit bezitten en die zich, met het oog om zich bij terroristische groeperingen aan te 

sluiten of deze actief of passief steun te verlenen, in één van de volgende situaties bevinden: ze zijn naar 

een jihadistische conflictzone afgereisd (categorie 1); ze hebben België verlaten om naar een jihadistische 

conflictzone af te reizen (categorie 2); ze zijn naar België onderweg of naar België teruggekeerd na 

afgereisd te zijn naar een jihadistische conflictzone (categorie 3); ze werden gewild of ongewild 

verhinderd om naar een jihadistische conflictzone af te reizen (categorie 4); ze hebben de intentie om 

naar een jihadistische conflictzone af te reizen, op voorwaarde dat deze intentie aangetoond wordt door 

ernstige aanwijzingen (categorie 5).”284  

 

130. FTF’s worden, zoals hierboven verduidelijkt, dan ook ingedeeld in vijf categorieën.285 

Opmerkelijk is dat, volgens de POC belast met het onderzoek naar de aanslagen van 22 maart 2016 te 

Brussel, (vertrouwelijke) omzendbrieven van het College van procureurs-generaal deze vijf categorieën 

aanvullen met een zesde categorie: “steun en rekrutering”.286 Ook de VSSE gebruikt een andere indeling 

dan de indeling in vijf categorieën. Zij is van mening dat FTF’s moeten worden ingedeeld in drie 

categorieën namelijk: de FTF’s van wie een zeker gevaar uitgaat, de FTF’s van wie geen gevaar uitgaat 

en de FTF’s naar wie de federale politie of de inlichtingendiensten een onderzoek voeren.287  

Dit verschil in indeling tussen de verschillende diensten komt de duidelijkheid niet ten goede. De POC 

belast met het onderzoek naar de aanslagen van 22 maart 2016  te Brussel beveelt dan ook deze indeling 

in categorieën van FTF’s te harmoniseren en te vereenvoudigen.288 

 

                                                           
283 Plan R, goedgekeurd door de NVR op 14 december 2015, 13.  
284 Artikel 6 §1, 1° KB betreffende de gemeenschappelijke gegevensbank Foreign Terrorist Fighters en tot 
uitvoering van sommige bepalingen van de afdeling 1bis "Het informatiebeheer" van hoofdstuk IV van de wet op 
het politieambt van 21 juli 2016, BS 22 september 2016 (hierna: KB gemeenschappelijke gegevensbank FTF’s).   
285 PARLEMENTAIR ONDERZOEK belast met onderzoek naar de aanslagen van 22 maart 2016 te Brussel, doc. 54 
nr. 1752/008, 15 juni 2017, 233.  
286 PARLEMENTAIR ONDERZOEK belast met onderzoek naar de aanslagen van 22 maart 2016 te Brussel, doc. 54 
nr. 1752/008, 15 juni 2017, 234. 
287 PARLEMENTAIR ONDERZOEK belast met onderzoek naar de aanslagen van 22 maart 2016 te Brussel, doc. 54 
nr. 1752/008, 15 juni 2017, 234. 
288 PARLEMENTAIR ONDERZOEK belast met onderzoek naar de aanslagen van 22 maart 2016 te Brussel, doc. 54 
nr. 1752/008, 15 juni 2017, 234. 
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131. Reeds sinds midden 2012 hield het OCAD zich bezig met het opslaan van informatie over 

Belgische Syriëstrijders.289 Door middel van een omzendbrief van 21 augustus 2015290 werd het OCAD 

aangeduid als operationeel verantwoordelijke voor het opstellen van een zogenaamde FTF lijst. Deze 

lijst is vandaag uitgegroeid tot een dynamische gemeenschappelijke databank291 waar naast informatie 

omtrent de FTF’s, eveneens informatie zal worden opgeslagen betreffende de zogenaamde HTF’s en 

Haatpropagandisten.292  

 

132. Een HTF kan als volgt worden gedefinieerd: “elke fysieke persoon die een aanknopingspunt heeft 

met België en die aan minstens één van beide criteria is voldoet: (1) het bestaan van ernstige vermoedens 

dat deze persoon de intentie heeft om een gewelddadige actie uit te voeren, gericht tegen personen, 

tegen materiële belangen of de Staat, omwille van ideologische of politieke motieven, met het oog op 

het installeren van een klimaat van terreur; (2) het bestaan van ernstige vermoedens dat de persoon 

doelbewust steun levert, meer bepaald logistiek, financieel of met opleidings- of rekruteringsdoeleinden, 

aan de personen die gewelddadige acties willen uitvoeren of aan personen die geregistreerd staan als 

Foreign Terrorist Fighters en waarvoor ernstige vermoedens bestaan dat zij de intentie hebben om een 

gewelddadige actie uit te voeren.”293 Het essentiële verschil tussen HTF’s en FTF’s is dat HTF’s zich niet 

naar de jihadistische conflictzone hebben begeven of de intentie hebben gehad om zich hiernaartoe te 

begeven terwijl FTF’s dit wel deden of wel die intentie hadden.  

Onder Haatpredikers kan het volgende worden verstaan: “de natuurlijke personen, rechtspersonen, 

feitelijke verenigingen en de door hen aangewende middelen, ongeacht hun nationaliteit, verblijfplaats 

of plaats van vestiging, die voldoen aan volgende cumulatieve criteria: (1) de beginselen van de 

democratie of de mensenrechten, met de goede werking van de democratische instellingen of andere 

grondslagen van de rechtsstaat te schaden; (2) het gebruik van geweld of dwang als actiemethode 

                                                           
289 PARLEMENTAIR ONDERZOEK belast met onderzoek naar de aanslagen van 22 maart 2016 te Brussel, doc. 54 
nr. 1752/008, 15 juni 2017, 148.  
290 Omzendbrief van 21 augustus 2015 van de minister van Binnenlandse Zaken en van de minister van justitie 
betreffende de informatie-uitwisseling rond en de opvolging van de Foreign Terrorist Fighters afkomstig uit België.  
291 In uitvoering van de wet inzake aanvullende maatregelen ter bestrijding van terrorisme van 27 april 2016, BS 9 
mei 2016 en het KB gemeenschappelijke gegevensbank FTF’s.  
292 De Ministerraad keurde op 1 december 2017 2 Koninklijke Besluiten goed op voorstel van de minister van 
Binnenlandse Zaken Jan Jambon en de minister van Justitie Koen Geens die het wettelijk kader vormen voor de 
informatie die in de databank Foreign Terrorist Fighters wordt opgenomen. De Koninklijke besluiten betreffen:  

(1) De uitbreiding van de gemeenschappelijke gegevensbank foreign terrorist fighters met de homegrown 
terrorist fighters.  

(2) De oprichting van de gemeenschappelijke gegevensbank haatpredikers. 
https://www.koengeens.be/news/2017/12/01/strijd-tegen-terreur-uitbreiding-dynamische-databank-ftf-naar-
homegrown-terrorist-fighter. 
293 https://www.koengeens.be/news/2017/12/01/strijd-tegen-terreur-uitbreiding-dynamische-databank-ftf-
naar-homegrown-terrorist-fighter. 

https://www.koengeens.be/news/2017/12/01/strijd-tegen-terreur-uitbreiding-dynamische-databank-ftf-naar-homegrown-terrorist-fighter
https://www.koengeens.be/news/2017/12/01/strijd-tegen-terreur-uitbreiding-dynamische-databank-ftf-naar-homegrown-terrorist-fighter
https://www.koengeens.be/news/2017/12/01/strijd-tegen-terreur-uitbreiding-dynamische-databank-ftf-naar-homegrown-terrorist-fighter
https://www.koengeens.be/news/2017/12/01/strijd-tegen-terreur-uitbreiding-dynamische-databank-ftf-naar-homegrown-terrorist-fighter
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rechtvaardigen; (3) deze overtuiging verspreiden naar anderen met de bedoeling om een radicaliserende 

invloed uit te oefenen; (4) met een aanknopingspunt in België.”294  

 

133. Hoewel het beheer van deze gemeenschappelijke databank in de handen van de federale politie 

ligt, behoort de operationele leiding nog steeds toe aan het OCAD.295 Volgens het OCAD zouden op 31 

augustus 2016, 614 FTF’s geregistreerd zijn. Deze zijn woonachtig in 100 verschillende gemeenten, 

waaronder vooral in Antwerpen en Sint-Jans-Molenbeek.296 Tevens is sprake van 78 Haatpredikers, 31 

HTF’s en 14 buitenlandse Haatpredikers die gezamenlijk worden opgevolgd.297 

 

134. Sinds 2006 beschikt het OCAD eveneens over een zogenaamde Joint Information Box (hierna: 

JIB). Dit is “een elektronisch werkbestand voor het Plan R waar prioritair op te volgen radicaliserende 

personen of groeperingen in worden opgenomen”.298 Zowel Comité I als Comité P uitten meermaals 

kritiek op de werking van deze JIB.299 De JIB zal vandaag op eenzelfde platform draaien als de 

dynamische gegevensbank FTF’s, HTF’s en Haatpredikers300 waardoor het bestaan van een aparte JIB 

niet meer nuttig lijkt301. 

 

135. Het OCAD zal voor elke FTF een informatiefiche opslaan in de dynamische gegevensbank en zal 

eveneens voor elke FTF een individuele dreigingsanalyse opstellen.302 FTF’s worden verder opgevolgd 

aan de hand van “gestandaardiseerde bestuurlijke maatregelen” en eventuele bijkomende 

gepersonaliseerde maatregelen. Deze gepersonaliseerde maatregelen zullen genomen worden door de 

verschillende diensten, bijvoorbeeld federale of lokale politie, VSSE etc., afhankelijk van het 

dreigingsniveau.303 In de praktijk zal deze taak vooral uitgevoerd worden door de lokale politie en een 

                                                           
294 https://www.koengeens.be/news/2017/12/01/strijd-tegen-terreur-uitbreiding-dynamische-databank-ftf-
naar-homegrown-terrorist-fighter. 
295 Artikel 3 en 4 KB gemeenschappelijke gegevensbank FTF’s.  
296 PARLEMENTAIR ONDERZOEK belast met onderzoek naar de aanslagen van 22 maart 2016 te Brussel, doc. 54 
nr. 1752/008, 15 juni 2017, 167. 
297 Op 1 december 2017 - https://www.koengeens.be/news/2017/12/01/strijd-tegen-terreur-uitbreiding-
dynamische-databank-ftf-naar-homegrown-terrorist-fighter.  
298 PARLEMENTAIR ONDERZOEK belast met onderzoek naar de aanslagen van 22 maart 2016 te Brussel, doc. 54 
nr. 1752/008, 15 juni 2017, 238.  
299 VAST COMITÉ I, Activiteitenverslag 2015 en VAST COMITÉ P, Activiteitenverslag 2014. 
300 PARLEMENTAIR ONDERZOEK belast met onderzoek naar de aanslagen van 22 maart 2016 te Brussel, doc. 54 
nr. 1752/008, 15 juni 2017, 148.  
301 PARLEMENTAIR ONDERZOEK belast met onderzoek naar de aanslagen van 22 maart 2016 te Brussel, doc. 54 
nr. 1752/008, 15 juni 2017, 239.  
302 PARLEMENTAIR ONDERZOEK belast met onderzoek naar de aanslagen van 22 maart 2016 te Brussel, doc. 54 
nr. 1752/008, 15 juni 2017, 148.  
303 PARLEMENTAIR ONDERZOEK belast met onderzoek naar de aanslagen van 22 maart 2016 te Brussel, doc. 54 
nr. 1752/008, 15 juni 2017, 148.  

https://www.koengeens.be/news/2017/12/01/strijd-tegen-terreur-uitbreiding-dynamische-databank-ftf-naar-homegrown-terrorist-fighter
https://www.koengeens.be/news/2017/12/01/strijd-tegen-terreur-uitbreiding-dynamische-databank-ftf-naar-homegrown-terrorist-fighter
https://www.koengeens.be/news/2017/12/01/strijd-tegen-terreur-uitbreiding-dynamische-databank-ftf-naar-homegrown-terrorist-fighter
https://www.koengeens.be/news/2017/12/01/strijd-tegen-terreur-uitbreiding-dynamische-databank-ftf-naar-homegrown-terrorist-fighter


62 
 

aantal administraties (bijvoorbeeld de FOD Binnenlandse Zaken, in het bijzonder de dienst 

Vreemdelingenzaken).304  

 

3.3.3.3. Administratieve maatregelen  

 

136. Daarnaast werd het OCAD eveneens de opdracht gegeven een aantal administratieve 

maatregelen te nemen. Het gaat onder meer over: de bevriezing van tegoeden, de ID-ban en de 

Passban.  

 

137. Vooreerst krijgt het OCAD een opdracht toegewezen die betrekking heeft op de bevriezing van 

de tegoeden van personen of entiteiten bij KB inzake specifieke beperkende maatregelen tegen 

bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen de financiering van het terrorisme van 

28 december 2006.305 Dit KB bepaalt dat de tegoeden en economische middelen van de personen en 

entiteiten die terroristische misdrijven plegen of pogen te plegen, ze vergemakkelijken of eraan 

meewerken kunnen worden bevroren.306 Alvorens over te kunnen gaan tot bevriezing van deze 

tegoeden worden die personen en entiteiten opgenomen in een nationale lijst. Het zal aan het OCAD 

zijn om na te gaan of bepaalde personen of entiteiten in aanmerking komen voor die lijst.307  

Na overleg met de ondersteunende diensten (VSSE, ADIV, FOD Buitenlandse Zaken en de federale 

politie) en het federaal parket maakt het OCAD haar beslissing over aan de NVR via de FOD Justitie. Na 

akkoord van de NVR zal de Ministerraad beslissen over de opname van bepaalde personen of entiteiten 

in de lijst en dus eveneens over de bevriezing van hun tegoeden. De beslissing zal worden uitgevoerd 

door de Algemene Administratie van de Thesaurie (onder leiding van de minister van Financiën) en de 

beslissing zal bekend worden gemaakt aan het publiek via KB308.309 De opname op de lijst en dus de 

bevriezing van tegoeden geldt voor 6 maanden en kan herzien worden op basis van een nieuw, 

gemotiveerd advies van het OCAD.310  

 

                                                           
304 Interview met de heer G. CLAES (VSSE). 
305 BS 17 januari 2007. 
306 Artikel 3 KB inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op 
de strijd tegen de financiering van het terrorisme van 28 december 2006. 
307 Artikel 3 KB inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op 
de strijd tegen de financiering van het terrorisme van 28 december 2006. 
308 Zie bijvoorbeeld: KB tot vaststelling van de lijst van personen en entiteiten bedoeld in artikelen 3 en 5 van het 
KB van 28 december 2006 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met 
het oog op de strijd tegen de financiering van het terrorisme van 30 mei 2016, BS 1 juni 2016. 
309 PARLEMENTAIR ONDERZOEK belast met onderzoek naar de aanslagen van 22 maart 2016 te Brussel, doc. 54 
nr. 1752/008, 15 juni 2017, 150-151. 
310 Artikel 5 KB inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op 
de strijd tegen de financiering van het terrorisme van 28 december 2006. 
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138. Wat de ID-ban en Passban betreft gaat het om het niet uitgeven of de intrekking van de 

identiteitskaart of het internationaal paspoort van personen die een bedreiging vormen voor de 

openbare orde (binnen het kader van terrorisme). Deze bevoegdheid werd aan het OCAD verleend door 

de wet van 10 augustus 2015 houdende wijziging van de wet van 19 juli 1991 betreffende de 

bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot 

wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke 

personen311 en de wet van 10 augustus 2015 tot wijziging van het Consulair Wetboek.312 

Wanneer het OCAD van mening is dat de afgifte van de identiteitskaart van een Belg moet worden 

geweigerd of dat deze kaart moet worden ingetrokken of ongeldig moet worden verklaard, zal het OCAD 

na overleg met de steundiensten (VSSE, ADIV, FOD Binnenlandse Zaken en de federale politie) en het 

federaal parket een gemotiveerd advies overmaken aan de NVR, via de FOD Justitie. Na akkoord van de 

NVR wordt de minister van Binnenlandse Zaken op de hoogte gesteld en hij zal beslissen, op basis van 

het gemotiveerd advies, over het al dan niet afgeven of intrekken van de identiteitskaart.313 Dit is de 

zogenaamde ID-ban. De weigering van de afgifte, de intrekking of ongeldigverklaring van een 

identiteitskaart kent een maximumduur van drie maanden en is één keer verlengbaar met een 

maximumduur van drie maanden.314 Indien de aanwijzingen op grond waarvan het gemotiveerd advies 

werd opgesteld, niet meer bestaan, brengt het OCAD de minister van Binnenlandse Zaken hiervan op 

de hoogte.315  De betrokken persoon kan beroep indienen tegen de ID-ban bij de Raad van State. Het 

OCAD krijgt dezelfde adviserende bevoegdheid toegekend wanneer het gaat om internationale 

paspoorten (het gaat dan om de zogenaamde Pass-ban). Het enige verschil met de ID-ban is dat hier 

niet de minister van Binnenlandse Zaken de beslissing omtrent het al dan niet afgeven of intrekken van 

het internationaal paspoort zal nemen maar de minister van Buitenlandse Zaken.  

 

139. Gezien de verruiming van de opdrachten van het OCAD kan geconcludeerd worden dat de 

W.OCAD geen accurate weergave meer is van de opdrachten waarmee het OCAD vandaag de dag is 

belast. De vraag dient dan ook te worden gesteld of een aanpassing van de W.OCAD zich opdringt. Zowel 

de beleidsverklaring van 2016 als deze van 2017 van minister Koen Geens halen deze problematiek aan. 

                                                           
311 BS 31 augustus 2015.  
312 BS 28 augustus 2015. 
313 Artikel 2 lid 2 wet houdende wijziging van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de 
identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 
1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen van 10 augustus 2015. 
314 Artikel 2 lid 6 wet houdende wijziging van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de 
identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 
1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen van 10 augustus 2015. 
315 Artikel 2 lid 5 wet houdende wijziging van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de 
identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 
1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen van 10 augustus 2015. 
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Zo werd gesteld dat “sinds 2006 werd het OCAD immers met tal van nieuwe taken belast (…) zonder dat 

de W.OCAD werd aangepast. Het wettelijk kader van het OCAD (…) moet dan ook aangepast worden.”316 

Ook de POC belast met het onderzoek naar de aanslagen van 22 maart 2016 te Brussel uit haar 

bezorgdheden hieromtrent en kaart aan dat dit “niet bevorderlijk is voor een coherent beleid”.317  

Het is dan ook essentieel dat de W.OCAD zo snel mogelijk wordt aangepast overeenstemmend met de 

werkelijkheid.  

 

3.4. Werking van het Coördinatieorgaan voor de Dreigingsanalyse  

 

140. Om een goed beeld te kunnen schetsen van de werking van het OCAD zal eerst kort het 

verloop318 worden aangetoond van de informatiecyclus: hoe komt informatie terecht bij het OCAD en 

wat wordt ermee gedaan?  

Vooreerst zal bepaalde informatie binnenkomen bij een bepaalde ondersteunende dienst. Deze dienst 

zal de informatie verwerken tot een inlichting (3.4.1.). Deze inlichting zal, in het kader van de 

verplichting opgesteld in de W.OCAD, worden doorgegeven aan het OCAD (3.4.1.). Het OCAD zal op 

basis van inlichtingen verkregen door de ondersteunende diensten een analyse uitvoeren (3.4.2.) en 

een bepaald dreigingsniveau hieraan koppelen (3.4.3.). Deze analyse zal dan verspreid worden onder 

een aantal verschillende diensten o.a. de ADCC (3.4.4). Dit orgaan zal dan gepaste maatregelen nemen 

in het kader van de opgestelde analyse en het bepaalde dreigingsniveau.  

Een uitzondering op deze cyclus bestaat door de invoering van de embargoprocedure (3.4.6.). Daarnaast 

beschikt het OCAD over een gegevensbank (3.4.5.) waar ze zelf informatie in opslaat en die ze eventueel 

gebruikt bij het opstellen van analyses.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
316 ALGEMENE BELEIDSNOTA MINISTER VAN JUSTITIE KOEN GEENS, 8 november 2017, doc. 54 nr. 2708/029, 28-
29. 
317 PARLEMENTAIR ONDERZOEK belast met onderzoek naar de aanslagen van 22 maart 2016 te Brussel, doc. 54 
nr. 1752/008, 15 juni 2017, 139.  
318 Let op: het gaat hier om een theoretisch verloop, in de praktijk kan dit variëren doordat bepaalde diensten 
vroeger/sneller op de hoogte worden gebracht van bepaalde informatie. 
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3.4.1. Het inzamelen van relevante inlichtingen 

 

3.4.1.1. Wettelijke verplichting voor de ondersteunende diensten  

 

141. Om de opdrachten voorzien in de W.OCAD tot een goed einde te brengen is het OCAD 

afhankelijk van inlichtingen die worden meegedeeld door de ondersteunende diensten.319 Deze 

diensten zijn verplicht, ambtshalve of op vraag van de directeur van het OCAD, alle inlichtingen waarover 

zij beschikken in het kader van hun wettelijke opdrachten mee te delen.320 De wet bepaalt echter wel 

dat deze verplichting enkel geldt voor die inlichtingen die ‘relevant’ zijn voor het vervullen van de 

opdrachten vermeld in artikel 8, 1° en 2° W.OCAD.321 De verplichte mededeling mag tevens geen afbreuk 

doen aan de internationale verplichtingen van de ondersteunende diensten.322 Omtrent deze 

uitzondering bestaat discussie in de rechtsleer. Indien de mededeling wel afbreuk zou doen aan een 

internationale verplichting dan kan van de verplichte mededeling worden afgeweken. Hierbij wordt 

toepassing gemaakt van de zogenaamde ‘regel van de derde dienst’. Deze regel bepaalt dat “de dienst 

die de informatie aanlevert, de eigenaar ervan blijft en dat die informatie dan ook alleen mits 

toestemming van de aanleverende dienst voor andere doeleinden kan worden gebruikt”.323 De regel 

heeft dus het beperken van de verspreiding van informatie in functie van het bronnengeheim als 

doelstelling324.325 Volgens W. VAN LAETHEM geldt de uitzondering vermeld in artikel 6 W.OCAD echter 

enkel als in een internationale rechtsnorm melding wordt gemaakt van de regel van de derde dienst. 

Het moet met andere woorden gaan om een ‘geschreven’ regel van de derde dienst.326 Indien dit niet 

het geval is wordt in de praktijk soms ook beroep gedaan op de regel van de derde dienst, dit kan dan 

                                                           
319 Ter herhaling gaat het om: de VSSE, de ADIV, de federale politie, de FOD Financiën (in het bijzonder de 
Administratie der Douane en Accijnzen), de FOD Mobiliteit en Vervoer, de FOD Binnenlandse Zaken (in het 
bijzonder de Dienst Vreemdelingenzaken) en de FOD Buitenlandse Zaken (artikel 2 W.OCAD).  
320 Artikel 6 W.OCAD. 
321 Artikel 6 W.OCAD.  
322 WETSONTWERP betreffende de analyse van de dreiging, Parl.St. Kamer 2005-06, doc. 51 nr. 2032/001, 16. 
323 W. VAN LAETHEM, “Het coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse: een punctuele analyse”, Vigiles 2007, 4, 
117.  
324 Dit is niet de enige doelstelling van de regel van de derde dienst. Inlichtingendiensten verzamelen informatie 
die ze verwerken tot inlichtingen. Deze inlichtingen ruim verspreiden zal ervoor zorgen dat gevolgen voor 
betrokkenen waarover de inlichtingen gaan, groot worden. Aangezien inlichtingen geen bewijzen zijn en aangezien 
betrokkenen niet kunnen reageren op inlichtingen, dient een te vlotte verspreiding van inlichtingen vanuit 
democratisch perspectief vermeden te worden. In de praktijk zal men hieraan tegemoetkomen door informatie 
aan organisaties ter beschikking te stellen met een zogenaamde ‘need to know’. Daarnaast is de regel van de 
derde dienst een instrument om dubbele bevestiging van inlichtingen te vermijden. Het dient te worden vermeden 
dat een bepaalde inlichting het karakter krijgt van bevestigde inlichting door meerdere diensten terwijl deze 
inlichting eigenlijk ‘single source information’ is. 
Interview met de heer G. CLAES (VSSE). 
325 Interview met de heer G. CLAES (VSSE). 
326 W. VAN LAETHEM, “Het coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse: een punctuele analyse”, Vigiles 2007, 4, 
117.  
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de zogenaamde ‘ongeschreven’ regel van de derde dienst worden genoemd. In dat geval kan, volgens 

W. VAN LAETHEM, geen beroep gedaan worden op de uitzondering vermeld in artikel 6 W.OCAD maar 

kan wel de embargoprocedure worden toegepast (cf. infra 3.4.6.).327 P. PIETERS argumenteert 

daarentegen dat “diensten verplicht zijn relevante inlichtingen mee te delen, onverminderd de 

verplichtingen opgenomen in de internationale rechtsnormen die hen binden. Dit laatste verwijst naar 

de gangbare regel van de derde dienst die in de W.OCAD werd opgenomen in de vorm van de 

embargoprocedure”.328 Daar W. VAN LAETHEM dus een onderscheid maakt tussen de geschreven 

(waarover sprake is in de uitzondering vermeld in artikel 6 W.OCAD) en ongeschreven (waarvoor de 

embargoprocedure geldt) regel van de derde dienst329, spreekt P. PIETERS slechts over één in de 

inlichtingengemeenschap gangbare regel van de derde dienst (die zowel van toepassing is bij de 

uitzondering in artikel 6 W.OCAD als bij de embargoprocedure). 330   

 

142. Indien (een persoon werkzaam binnen) een ondersteunende dienst deze verplichting wetens 

en willens niet naleeft is deze strafrechtelijk aansprakelijk. Wegens schending van artikel 6 W.OCAD kan 

een gevangenisstraf van één tot zes maanden worden opgelegd en/of een geldboete van zesentwintig 

euro tot vijfhonderd euro. 331 

Zo oordeelde het Vast Comité I in zijn activiteitenverslag in 2008 dat de VSSE niet aan haar wettelijke 

verplichting had voldaan in de zaak Belliraj aangezien ze niet alle inlichtingen waarover ze beschikte 

omtrent Belliraj zou mee hebben gedeeld aan het OCAD. Het Comité I oordeelde dan ook dat de 

verplichting opgenomen in artikel 6 W.OCAD niet was nageleefd maar dat geen strafrechtelijke of 

disciplinaire inbreuken werden gepleegd. Hierdoor werd dan ook geen enkel lid van de VSSE gestraft.332 

 

3.4.1.2. De notie ‘inlichtingen’  

 

143. Zoals reeds een aantal keer werd aangehaald krijgt het OCAD, in tegenstelling tot politie- of 

inlichtingendiensten niet de bevoegdheid om informatie en gegevens zelf te vergaren. Dit strookt dan 

ook met de gedachtegang van de wetgever die met de creatie van het OCAD niet de bedoeling had om 

een nieuwe politie- en inlichtingendienst op te starten (cf. supra randnummer 14).333 Het opsporen en 

                                                           
327 W. VAN LAETHEM, “Het coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse: een punctuele analyse”, Vigiles 2007, 4, 
117. 
328 P. PIETERS, “Terrorisme en extremisme: coördinatie van de dreigingsanalyse", Panopticon 2007, 2, 73. 
329 W. VAN LAETHEM, “Het coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse: een punctuele analyse”, Vigiles 2007, 4, 
117. 
330 P. PIETERS, “Terrorisme en extremisme: coördinatie van de dreigingsanalyse", Panopticon 2007, 2, 73. 
331 Artikel 14 eerste lid W.OCAD. 
332 VAST COMITÉ I, Activiteitenverslag 2009, 37-38.  
333 WETSONTWERP betreffende de analyse van de dreiging, Parl.St. Kamer 2005-06, doc. 51 nr. 2032/001, 16. 
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het verwerven van inlichtingen behoort dan ook enkel en alleen tot het takenpakket van de 

ondersteunende diensten.334 Hoe deze ondersteunende diensten aan hun informatie komen zou ons te 

ver drijven. Kort kan wel de informatiegaring van de VSSE worden aangehaald.335 De VSSE bestaat 

vandaag uit een directie-generaal (o.l.v. Jaak Raes), een dienst operaties, een dienst analyse en een 

omkadering (o.a. juridische dienst, ICT, logistiek etc.). De dienst operaties heeft voornamelijk als 

opdracht informatie te verzamelen. De VSSE haalt zijn informatie uit verschillende informatiebronnen. 

Deze informatiebronnen worden doorgaans ingedeeld in een aantal hoofdbestanddelen. Wat de 

indeling in deze bestanddelen betreft bestaat vandaag discussie in de wetenschappelijke literatuur.336 

Zo kan o.a. volgende algemene en niet exhaustieve, indeling worden gehanteerd.  

 

144. Een eerste aanzienlijk deel van informatie wordt gehaald uit OSINT. Deze afkorting staat voor 

open source intelligence. Het gaat om informatie die terug te vinden is in zogenaamde open bronnen 

zoals boeken, tijdschriften, internetsites… Opmerkelijk is dat de sociale media (zogenaamd SOCMINT, 

social media intelligence) tevens valt onder deze open bronnen, aangezien het hier vaak gaat om (deels) 

afgesloten bronnen en niet elk profiel altijd voor iedereen toegankelijk is. Deze SOCMINT zijn de laatste 

jaren bijzonder interessant gebleken bij de opvolging van geradicaliseerde targets die zich in het 

buitenland bevonden.  

Een tweede deel van informatie situeert zich in het kader van zogenaamde HUMINT (human 

intelligence). Deze informatie is afkomstig van menselijke bronnen. Het gaat om personen die actief zijn 

in milieus interessant voor de VSSE. Zij worden zorgvuldig geselecteerd en gerekruteerd om informatie 

aan te leveren die betrekking heeft op bepaalde dreigingen. Deze vorm van informatiegaring is voor de 

VSSE zeer belangrijk. Vooral in de periode voor 2010 werd veelal gebruik gemaakt van deze vorm van 

informatiewerving aangezien toen andere specifieke middelen (bijvoorbeeld de telefoontap) nog geen 

wettelijke basis hadden en dus nog niet konden worden gehanteerd.  

Een derde deel van informatie betreft informatie verworven uit technische middelen. Het gaat dan om 

zogenaamde TECHINT (technical intelligence). Het intercepteren van signalen is hierbij de meest 

bekende methode (SIGINT, signal intelligence), bijvoorbeeld het onderscheppen van 

telefoongesprekken, internetcommunicatie etc. Opgemerkt dient te worden dat het overgrote deel van 

deze informatie valt onder de BIM-wetgeving337.  

                                                           
334 M. COOLS, E. DEBRUYNE en F. FRANCEUS, Cahiers inlichtingenstudies 2, Antwerpen, Maklu, 2012, 90.    
335 Interview met de heer G. CLAES (VSSE). 
336 Discussie binnen het wetenschappelijk domein dat zich in Angelsaksische landen vormt rond het begrip 
intelligence.  
337 Bijzondere inlichtingenmethoden in de wet betreffende de methoden voor het verzamelen van gegevens door 
de inlichtingen- en veiligheidsdiensten van 4 februari 2010, BS 10 maart 2010.  
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Tot slot kan de zogenaamde SHARINT worden aangehaald. Deze afkorting staat voor shared intelligence. 

Deze vorm van informatiewerving levert vandaag steeds meer informatie op. Het gaat om informatie 

uitgewisseld met andere (buitenlandse) diensten. Zowel Belgische diensten als buitenlandse partners 

wisselen dagelijks honderden ‘informaties’ uit met de VSSE. Een goede samenwerking uitbouwen met 

deze diensten is dan ook cruciaal om deze vorm van informatiegaring maximaal te laten renderen.  

 

145. Zoals hierboven reeds vermeld is bovenstaande indeling niet exhaustief. Dagelijks worden 

nieuwe ‘INT’s’ ontwikkeld die inlichtingen- en veiligheidsdiensten in staat stellen om informatie te 

verwerven en verwerken. Zo kent de zogenaamde TRAVINT (travel intelligence) vandaag een grote 

ontwikkeling. Via deze vorm van informatiewerving worden reisbewegingen via allerlei systemen 

opgevolgd waardoor eventueel patronen herkend kunnen worden. Zo opende België, midden april 2018 

een PNR (Passenger Name Record) centrum waardoor inlichtingen- en veiligheidsdiensten de 

vluchtgegevens van internationale reizigers van en naar België kunnen opvolgen.  

 

146. Al deze informatie gewonnen uit verschillende bronnen wordt dan doorgegeven aan de dienst 

analyse. Deze dienst gaat de informatie verwerken338,  omzetten naar inlichtingen en ter beschikking 

stellen van andere diensten.339  

 

147. Wat de term inlichting betreft kan deze als volgt worden gedefinieerd: “de informatie en 

gegevens die door de verschillende ondersteunende diensten in het kader van hun wettelijke opdrachten 

worden verwerkt, desgevallend geanalyseerd en die verbonden zijn met dreigingen betreffende 

terrorisme en extremisme.”340 

De vraag stelt zich of de notie inlichting, zoals is vermeld in artikel 6 W.OCAD, zich enkel strekt tot 

verwerkte informatie of deze eveneens brute, ruwe informatie omvat. Hoewel de bovenstaande 

definitie doet uitschijnen dat enkel verwerkte en geanalyseerde informatie en gegevens worden 

geviseerd, worden beide strekkingen toch door de verschillende ondersteunende diensten verdedigd. 

Zo werd vastgesteld door de Comité I dat de VSSE en de ADIV van oordeel zijn dat enkel verwerkte 

informatie voorwerp mag zijn van inlichtingen die worden verstrekt aan het OCAD, terwijl de federale 

politie van oordeel is dat zowel brute als verwerkte informatie kan worden doorgezonden.341 

 

                                                           
338 Als een soort van controle, kwaliteitsgarantie. Men gaat de informatie bijvoorbeeld toetsen aan een andere 
bron.  
339 Interview met de heer G. CLAES (VSSE).  
340 Artikel 2, 1° W.OCAD en H. MATTHIJS, Geheime diensten in BENELUX, Israël en VS, Brugge, Die Keure, 2005, 15.   
341 VAST COMITÉ I, Activiteitenverslag 2011, 28.  
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148. De meegedeelde inlichtingen kunnen ten eerste betrekking hebben op “een persoon, een 

groepering, het voorwerp of de gebeurtenis die het voorwerp is van de analyse door het OCAD”. Tevens 

kunnen ze betrekking hebben op “de historiek van de feiten of incidenten die betrekking hebben gehad 

op de persoon, groepering, voorwerp of gebeurtenis die het voorwerp is van de analyse”. Tot slot 

kunnen de meegedeelde inlichtingen slaan op “de actuele plaatselijke situatie of, eventueel, de door 

opposanten geuite dreigingen of de geplande acties ten aanzien van de persoon, groepering, voorwerp 

of de gebeurtenis die het voorwerp is van de analyse”.342  

 

3.4.1.3. De notie ‘relevant’  

 

149. Vandaag bestaat heel wat discussie over wat onder de notie ‘relevant’ moet worden verstaan. 

De wet verschaft hierover geen duidelijkheid. Ook de memorie van toelichting schept geen klaarheid. 

Deze bepaalt enkel dat “het begrip relevant het beter bepalen van de gevraagde bijdrage beoogt en wil 

vermijden dat het OCAD bedolven wordt onder een stroom ruwe gegevens of dat men integendeel niets 

naar het OCAD zendt, omdat de betrokken diensten onvoldoende aanwijzingen zouden hebben over wat 

ze moeten aanleveren.”343 Het is dan ook aan de betrokken ondersteunende diensten zelf om uit te 

maken of een inlichting relevant genoeg is zodat deze zal worden meegedeeld aan het OCAD.  

Zo zal de VSSE vandaag inlichtingen die te maken hebben met terrorisme altijd doorgeven aan het OCAD 

(mits toestemming van de betrokken dienst).344  

 

3.4.1.4. De notie ‘inzamelen’  

 

150. In de schoot van iedere ondersteunende dienst wordt een centraal contactpunt opgericht dat 

belast is met de uitwisseling van inlichtingen met het OCAD.345 Elke ondersteunende dienst staat zelf in 

voor de oprichting van dit contactpunt en bepaalt zelf zijn interne werking a.d.h.v. de structuur, grootte 

en werking van de ondersteunende dienst.346  

Uit het activiteitenverslag van Comité I in 2011 blijkt dat de contactpunten van de VSSE, de ADIV en de 

FOD Buitenlandse Zaken door het OCAD als “zeer positief” werden omschreven. Wat de andere 

                                                           
342 Artikel 11 §4, 1°-3° KB uitvoering W.OCAD.  
343 WETSONTWERP betreffende de analyse van de dreiging, Parl.St. Kamer 2005-06, doc. 51 nr. 2032/001, 16. 
344 Interview met de heer G. CLAES (VSSE).  
345 Artikel 11 §1 KB uitvoering W.OCAD.  
346 W. VAN LAETHEM, “Het coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse: een punctuele analyse”, Vigiles 2007, 4, 
113.   
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ondersteunende diensten betreft kon worden geconcludeerd dat een duidelijk erkend contactpunt 

ontbrak of dat het contactpunt niet als positief kon worden gezien.347 

Vandaag kan worden gesteld dat dit contactpunt eveneens aanwezig is binnen de federale politie.348 De 

VSSE daarentegen heeft twee LO’s349 die gedetacheerd werden naar het OCAD. Deze twee 

gedetacheerde experts zijn medewerkers van het OCAD en vormen een aanspreekpunt voor OCAD-

medewerkers met vragen over de VSSE en voor VSSE-medewerkers over het OCAD. Daarnaast beschikt 

de VSSE tevens over een POC350 die op strategisch niveau de relatie met het OCAD verder uitbouwt.351  

 

151. De wet voorziet geen termijn waarbinnen de ondersteunende diensten ambtshalve de 

relevante inlichtingen dienen mee te delen.352 Dit in tegenstelling tot wanneer het OCAD zelf vraagt om 

een inlichting aan een ondersteunende dienst. Dan maakt deze aanvraag systematisch het voorwerp uit 

van een automatische bevestiging of van een ontvangstbevestiging die een antwoordtermijn doet 

lopen.353 Hier werd dus wel voorzien in een antwoordtermijn. Elke aanvraag krijgt een vermelding 

toegewezen al naargelang de hoogdringendheid. Wanneer de aanvraag wordt voorzien van de 

vermelding “FLASH” bedraagt de antwoordtermijn maximaal 24 uur, voor de aanvragen die voorzien 

zijn van de vermelding “DRINGEND” bedraagt ze 3 dagen, voor de aanvragen voorzien van de 

vermelding “ROUTINE” bedraagt de antwoordtermijn 10 dagen en voor de aanvragen met de 

vermeldingen “NIET DRINGEND” bedraagt de antwoordtermijn 30 dagen.354  Indien de directeur van het 

OCAD zich op de hoogdringendheid beroept, moet de inlichting onmiddellijk worden meegedeeld.355 

Uit onderzoek van Comité I blijkt echter dat deze regeling in de praktijk niet wordt opgevolgd, noch door 

het OCAD noch door de ondersteunende diensten. Aangenomen wordt dat wie niet antwoordt op een 

verzoek niet geacht wordt over de relevante informatie te beschikken.356 

 

152. Het OCAD en de ondersteunende diensten communiceren via een beveiligd en gecodeerd 

communicatie- en informatiesysteem dat de communicatiesnelheid vergemakkelijkt.357 Iedere 

                                                           
347 VAST COMITÉ I, Activiteitenverslag 2011, 27.  
348 Interview met mevrouw J. ERARD en de heren K. DE PAUW en S. DEMAIFFE (Comité P).  
349 LO = Liaison Officer. 
350 POC = Point Of Contact.  
351 Interview met de heer G. CLAES (VSSE).   
352 W. VAN LAETHEM, “Het coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse: een punctuele analyse”, Vigiles 2007, 4, 
120.   
353 Artikel 11 §2 KB uitvoering W.OCAD.  
354 Artikel 11 §3 KB uitvoering W.OCAD.  
355 Artikel 6 W.OCAD. 
356 VAST COMITÉ I, Activiteitenverslag 2011, 28.  
357 Artikel 11 §7 eerste lid KB uitvoering W.OCAD.  
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ondersteunende dienst duidt een veiligheidsofficier aan die belast is met het dagelijks beheer van het 

lokale deel van het systeem.358  

Bepaalde inlichtingen kunnen eveneens doorgegeven worden aan het OCAD door bepaalde 

personeelsleden van het OCAD rechtstreekse toegang te verstrekken tot bepaalde databanken van 

ondersteunende diensten.359 

Elke meegedeelde inlichting tussen het OCAD en de ondersteunende diensten stemt overeen met de 

vereisten voorzien in de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de 

veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen. Deze wet bepaalt classificatie van 

mededelingen in drie niveaus: ZEER GEHEIM, GEHEIM en VERTROUWELIJK.360 Het niveau wordt bepaald 

volgens de inhoud.361  

 

3.4.1.5. Inlichtingen ingezameld buiten de wettelijke verplichting   

 

153. Naast inlichtingen verstrekt door de ondersteunende diensten kan het OCAD zich eveneens 

steunen op inlichtingen verstrekt door andere diensten o.a. buitenlandse gelijkaardige fusion centers of 

informatie afkomstig uit de eigen gegevensbank van het OCAD.362 Dit laatste wordt later nog behandeld 

(cf. infra 3.4.5.). Daarnaast kan het OCAD zich eveneens wenden tot andere niet-ondersteunende 

diensten of diensten uit de private sector bijvoorbeeld: het Federaal Agentschap voor Nucleaire 

Controle (FANC)363. Dit wordt evenwel niet wettelijk geregeld maar niets belet het OCAD deze diensten 

eveneens te contacteren.364 

 

3.4.1.6. Enkele opmerkingen   

 

154. Deze theorie omzetten in praktijk blijkt echter niet zo gemakkelijk. Door de overgang van AGG 

naar OCAD, werden de ondersteunende diensten ineens verplicht inlichtingen door te geven aan het 

OCAD daar de AGG voeger afhankelijk was van de ‘goodwill’ van zijn ondersteunende diensten. Niemand 

                                                           
358 Artikel 11 §7 lid 3 KB uitvoering W.OCAD.  
359 W. VAN LAETHEM, “Het coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse: een punctuele analyse”, Vigiles 2007, 4, 
120.   
360 Artikel 4 wet betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en 
veiligheidsadviezen van 11 december 1998.  
361 Artikel 5 wet betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en 
veiligheidsadviezen van 11 december 1998. 
362 W. VAN LAETHEM, “Het coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse: een punctuele analyse”, Vigiles 2007, 4, 
116.   
363 BELGIAN STANDING COMMITTEE I (ed.), Fusion Centres troughout Europe – All Source Threat Assessments in 
the Fight against Terrorism, Antwerpen, Intersentia, 2010, 12.    
364 BELGIAN STANDING COMMITTEE I (ed.), Fusion Centres troughout Europe – All Source Threat Assessments in 
the Fight against Terrorism, Antwerpen, Intersentia, 2010, 7.    
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deelt graag “zijn” kennis.365 Vooral in de beginjaren van het OCAD stuitte dit orgaan op een aantal 

moeilijkheden omtrent de informatiedoorstroming. Het OCAD werd dan ook door veel ondersteunende 

diensten als concurrent gezien.366  

 

155. In 2011 besloten de Comités I en P hieromtrent een gezamenlijk toezichtonderzoek te voeren 

bij het OCAD. Zij wensten de informatiestromen tussen het OCAD en de ondersteunende diensten te 

bestuderen aan de hand van een uitgebreide bevraging.367  

Opmerkelijk concludeerde beide Comités dat ten tijde van het onderzoek, het OCAD omtrent de 

informatie-uitwisseling geen noemenswaardige problemen meer ondervond. Het OCAD was van 

oordeel dat ze alle relevante informatie doorgezonden krijgt en duidde op een verbeterde werkrelatie 

met de verschillende ondersteunende diensten. Beide Comités stelden tevens vast dat de 

informatiedoorstroming, zowel kwalitatief als kwantitatief in stijgende lijn verliep. Tijdens het 

onderzoek werden ook een aantal ondersteunende diensten gehoord. Algemeen zagen zij de werking 

van het OCAD als positief en waren ze bewust van de meerwaarde die het OCAD kan leveren. Het lijkt 

erop dat van concurrentie tussen het OCAD en de ondersteunende diensten geen sprake meer is. Toch 

werden enkele specifieke verbeteringen opgemerkt: o.a. de invulling van de begrippen inlichtingen en 

relevant… 368  

 

156. Vandaag blijkt, volgens de POC belast met het onderzoek naar de aanslagen van 22 maart 2016 

te Brussel, dat de informatiedoorstroming tussen het OCAD en de ondersteunende diensten vrij goed 

verloopt maar dat toch nog steeds sprake is van een aantal disfuncties (cf. infra randnummer 198).  

Uit de POC blijkt wel dat het OCAD te kampen heeft met een zogenaamde “infobesitas”.369 Zo steeg het 

aantal inkomende documenten van 12 000 in 2014 naar 21 000 in 2016.370 Het OCAD zelf pleit echter 

niet voor “minder inlichtingen maar ze gaat intern opzoek naar middelen en procedures om de 

inlichtingen efficiënter te verwerken. Het OCAD is zelfs vragende partij om ook brute informatie te 

krijgen”.371  

                                                           
365 W. VAN LAETHEM, “Het coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse: een punctuele analyse”, Vigiles 2007, 4, 
116.   
366 VAST COMITÉ I, Activiteitenverslag 2011, 30.  
367 VAST COMITÉ I, Activiteitenverslag 2011, 26. 
368 VAST COMITÉ I, Activiteitenverslag 2011, 25-33.  
369 PARLEMENTAIR ONDERZOEK belast met onderzoek naar de aanslagen van 22 maart 2016 te Brussel, doc. 54 
nr. 1752/008, 15 juni 2017, 178. 
370 PARLEMENTAIR ONDERZOEK belast met onderzoek naar de aanslagen van 22 maart 2016 te Brussel, doc. 54 
nr. 1752/008, 15 juni 2017, 140.  
371 PARLEMENTAIR ONDERZOEK belast met onderzoek naar de aanslagen van 22 maart 2016 te Brussel, doc. 54 
nr. 1752/008, 15 juni 2017, 151-152.  
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De onderzoekscommissie is tevens van mening dat het verplicht aanleveren van informatie nog beter in 

de wetgeving (ook deze van de ondersteunende diensten) kan worden geïmplementeerd. De POC belast 

met het onderzoek naar de aanslagen van 22 maart 2016 te Brussel uit eveneens haar bezorgdheid 

omtrent de notie ‘relevant’. Het blijkt nog steeds dat dit begrip verschillend ingevuld wordt van dienst 

tot dienst.372 Deze opmerking kwam al aan bod in de beginjaren van het OCAD en blijkt nu nog steeds 

een issue te vormen. Hierin dient dan ook dringend verandering te komen. 

 

3.4.2. Analyses 

 

157. Zoals hierboven werd aangehaald wordt het OCAD in kennis gesteld van inlichtingen verstrekt 

door ondersteunende diensten die reeds bewerkt, geanalyseerd en beoordeeld werden (cf. supra 

3.4.1.2.).373 Dit met als doel te komen tot een gemeenschappelijk en accurate evaluatie van de 

dreiging.374 

Het OCAD staat in voor het opstellen van twee verschillende soorten analyses: enerzijds 

gemeenschappelijke strategische evaluaties en anderzijds gemeenschappelijke punctuele evaluaties.375  

Het feit dat gesproken wordt over ‘gemeenschappelijke’ strategische en punctuele evaluaties wil niet 

zeggen dat het OCAD haar evaluaties opstelt in samenwerking met andere instanties, integendeel, enkel 

het OCAD is bevoegd voor het opstellen van deze analyses. Deze term kan dan ook leiden tot 

verwarring.376 

 

158. Gemeenschappelijke strategische evaluaties worden op eigen initiatief uitgevoerd of op vraag 

van een lid van de regering.377 Wanneer dit laatste het geval is, bepaalt de wet dat het OCAD deze 

evaluatie binnen de maand van de aanvraag levert, tenzij de aanvrager een andere termijn bepaalt.378 

Deze strategische analyses gebeuren volgens de wet op periodieke basis maar de wetgever bepaalt 

jammer genoeg niet wat hieronder dient te worden begrepen. Het OCAD zal dus overgaan tot evaluatie 

telkens wanneer ze van oordeel is dat dit nodig is.379 

                                                           
372 PARLEMENTAIR ONDERZOEK belast met onderzoek naar de aanslagen van 22 maart 2016 te Brussel, doc. 54 
nr. 1752/008, 15 juni 2017, 151.  
373 WETSONTWERP betreffende de analyse van de dreiging, Parl.St. Kamer 2005-06, doc. 51 nr. 2032/001, 16. 
374 M. COOLS, E. DEBRUYNE en F. FRANCEUS, Cahiers inlichtingenstudies 2, Antwerpen, Maklu, 2012, 90.    
375 Artikel 8 W.OCAD.  
376 W. VAN LAETHEM, “Het coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse: een punctuele analyse”, Vigiles 2007, 4, 
115.   
377 Artikel 10 §1 W.OCAD.  
378 Artikel 7 KB uitvoering W.OCAD.  
379 M. COOLS, E. DEBRUYNE en F. FRANCEUS, Cahiers inlichtingenstudies 2, Antwerpen, Maklu, 2012, 95. 
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De strategische analyses hebben tot doel na te gaan of bepaalde dreigingen zich manifesteren en de 

evolutie van reeds gedetecteerde dreigingen op te volgen380 zoals bijvoorbeeld fenomeenstudies.381 

Deze analyses geven dan ook “een beeld van een bepaald fenomeen over middellange of lange termijn 

met als doel om het beleid de kans te geven bij te sturen”382 en “stelt de regering op de hoogte van 

nieuwe tendensen op het vlak van de dreigingen en het reikt aanbevelingen aan hoe deze best te 

counteren”383.  

De evaluatie zal worden meegedeeld aan: de leden van de NVR, de ondersteunende diensten, het lid 

van de regering die de evaluatie heeft gevraagd (indien de evaluatie werd gevraagd), de ADCC, het 

federaal parket en aan het lid van het College van procureurs-generaal dat specifiek belast is met 

terrorisme en extremisme.384  

 

159. Gemeenschappelijke punctuele evaluaties gebeuren op initiatief van het OCAD of op vraag van 

één van de ondersteunende diensten.385 Deze evaluaties maken het mogelijk te beoordelen of bepaalde 

dreigingen zich voordoen.386 De punctuele analyse heeft dan ook betrekking op “een bepaalde 

groepering of concrete gebeurtenis”387, bijvoorbeeld bezoeken van buitenlandse VIP’s of 

protestmanifestaties.388 Indien de evaluatie geschied op initiatief van het OCAD wordt deze meegedeeld 

aan: de leden van de NVR, de ondersteunende diensten, de ADCC, het federaal parket, het lid van het 

College van procureurs-generaal dat specifiek belast is met terrorisme en extremisme, de 

veiligheidsoverheid389 en ieder lid van de regering waarvan de directeur van het OCAD het noodzakelijk 

acht hem te informeren.390  

Overeenkomstig het niveau van dringendheid toegekend door het OCAD of door de regeringsautoriteit 

zullen deze evaluaties zo vlug mogelijk worden meegedeeld en dit binnen een maximale termijn van 24 

uur indien zij voorzien zijn van de vermelding “FLASH”, binnen een maximale termijn van 3 dagen indien 

                                                           
380 WETSONTWERP betreffende de analyse van de dreiging, Parl.St. Kamer 2005-06, doc. 51 nr. 2032/001, 20. 
381 G. BOURDOUX en A. VANDOREN, “Het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse”, Het politiejournaal 2008, 
9. 
382 W. VAN LAETHEM, “Het coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse: een punctuele analyse”, Vigiles 2007, 4, 
114.   
383 W. VAN LAETHEM en J. VANDERBORGHT, Inzicht in toezicht, Antwerpen, Intersertia, 2013, 330.   
384 Artikel 10 §1 W.OCAD.  
385 Artikel 10 §2 en §3 W.OCAD.  
386 WETSONTWERP betreffende de analyse van de dreiging, Parl.St. Kamer 2005-06, doc. 51 nr. 2032/001, 20. 
387 W. VAN LAETHEM, “Het coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse: een punctuele analyse”, Vigiles 2007, 4, 
114.   
388 W. VAN LAETHEM en J. VANDERBORGHT, Inzicht in toezicht, Antwerpen, Intersertia, 2013, 330.   
389 Artikel 15 wet betreffende classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en 
veiligheidsadviezen van 11 december 1998: “De Koning wijst de collegiale overheid of overheden aan, die bevoegd 
is of zijn de veiligheidsmachtigingen af te geven of in te trekken. Deze overheid of overheden worden 
veiligheidsoverheid genoemd”.  
390 Artikel 10 §2 W.OCAD.  
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zij zijn voorzien van de melding “DRINGEND”, binnen een maximale termijn van 10 dagen indien zij zijn 

voorzien van de vermelding “ROUTINE” en binnen de maximale termijn van 30 dagen indien zij zijn 

voorzien van de melding “NIET DRINGEND”.391 

Indien de evaluatie daarentegen geschied op vraag van een ondersteunende dienst wordt de evaluatie 

meegedeeld aan deze ondersteunende dienst, de minister waarvan deze afhangt, de leden van de NVR, 

de ADCC, het federaal parket en het College van procureurs-generaal dat specifiek belast is met 

terrorisme en extremisme. De ondersteunende dienst die de evaluatie gevraagd heeft, kan in overleg 

met de directeur van het OCAD, bepalen of de gevraagde evaluatie kan worden meegedeeld aan de 

andere personen en diensten waarvan zij het noodzakelijk acht deze in te lichten.392 

 

160. In een interne nota die dateert van 2011 verduidelijkt het OCAD dat “de punctuele evaluatie (…) 

steeds het volgende omvat: de uiteenzetting van de gebeurtenis, de omschrijving van de context 

(politieke toestand, historische precedenten,…), de bepaling van het dreigingsniveau en, in voorkomend 

geval, het voorstellen van bepaalde maatregelen.”393 

 

161. Gezien het feit dat inlichtingen die door het OCAD worden ingezameld veelal een 

classificatiegraad bevatten zullen de meegedeelde evaluaties eveneens vergezeld worden van een 

classificatiegraad.394 

 

162. Aan de hand van deze evaluaties kunnen de bevoegde overheden volgende maatregelen 

treffen: “bepalen of precieze maatregelen moeten worden genomen, beoordelen of de reeds concreet 

door de verschillende diensten opgenomen maatregelen aan de evaluatie zijn aangepast en/of erover 

waken dat deze maatregelen op een gecoördineerde en geïntegreerde manier worden aangewend”.395  

 

163. De vraag kan worden gesteld of de aantal bestemmelingen van de evaluaties vandaag niet dient 

uitgebreid te worden. Zo lijkt het, volgens de POC belast met het onderzoek naar de aanslagen van 22 

maart 2016 te Brussel, aangewezen om eveneens de gemeenschappen en de gewesten toe te voegen 

in de wet als bestemmeling van de analyses gemaakt door het OCAD.396  

 

                                                           
391 Artikel 8 KB uitvoering W.OCAD.  
392 Artikel 10 §3 W.OCAD.  
393 VAST COMITÉ I, Activiteitenverslag 2012, 36.  
394 W. VAN LAETHEM, “Het coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse: een punctuele analyse”, Vigiles 2007, 4, 
124.   
395 WETSONTWERP betreffende de analyse van de dreiging, Parl.St. Kamer 2005-06, doc. 51 nr. 2032/001, 20. 
396 PARLEMENTAIR ONDERZOEK belast met onderzoek naar de aanslagen van 22 maart 2016 te Brussel, doc. 54 
nr. 1752/008, 15 juni 2017, 143. 
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3.4.3. Dreigingsniveaus  

 

164. Iedere analyse bepaalt uiteindelijk een niveau van dreiging. Dit niveau kan gaan van 1 (LAAG) 

tot 4 (ZEER ERNSTIG). Het niveau van de dreiging wordt bepaald aan de hand van twee componenten: 

de ernst van het gevaar of de dreiging en de waarschijnlijkheid van het gevaar of de dreiging.397  

 

165. Verschillende dreigingsniveaus kunnen worden onderscheiden. Het eerste niveau, ‘Niveau 1 of 

LAAG’ betekent dat de persoon, de groepering of de gebeurtenis die het voorwerp uitmaakt van een 

analyse niet bedreigd is.398 ‘Niveau 2 of GEMIDDELD’ wordt aangenomen indien blijkt dat de dreiging 

tegen de persoon, de groepering of de gebeurtenis die het voorwerp uitmaakt van een analyse weinig 

waarschijnlijk is.399 Het derde niveau, ‘Niveau 3 of ERNSTIG’ wordt bepaald indien blijkt dat de dreiging 

tegen de persoon, de groepering of de gebeurtenis die het voorwerp uitmaakt van een analyse mogelijk 

en waarschijnlijk is.400 Tot slot ‘Niveau 4 of ZEER ERNSTIG’ betekent dat de dreiging tegen de persoon, 

de groepering of de gebeurtenis die het voorwerp uitmaakt van een analyse ernstig en zeer nabij is.401  

De dreigingsniveaus in België worden dus genummerd van 1 tot 4, dit in tegenstelling tot andere landen 

waar bijvoorbeeld in Frankrijk of Groot-Brittannië de dreigingsniveaus geordend worden aan de hand 

van kleuren (zo wordt in Frankrijk gesproken van: jaune, orange, rouge, écarlate en in Groot-Brittannië 

van: white, black, black special, amber, red).402 

 

166. De vraag kan worden gesteld of deze vier dreigingsniveaus voldoende zijn. Zo gebruikt men in 

verschillende landen vijf niveaus.403 Af en toe worden ook zogenaamde dreigingsniveaus (+) 

aangehaald.404  

De POC belast met het onderzoek naar de aanslagen van 22 maart 2016 te Brussel, is evenwel van 

oordeel dat “wanneer bijkomende niveaus nodig zijn in België deze moeten worden toegevoegd maar 

het verwijzen naar andere feitelijke (+) procedures ten alle tijden vermeden dient worden”.405 

 

                                                           
397 Artikel 11 §6 KB uitvoering W.OCAD.  
398 Artikel 11 §6, 1° KB uitvoering W.OCAD.  
399 Artikel 11 §6, 2° KB uitvoering W.OCAD.  
400 Artikel 11 §6, 3° KB uitvoering W.OCAD.  
401 Artikel 11 §6, 4° KB uitvoering W.OCAD.  
402 P. PIETERS, “Terrorisme en extremisme: coördinatie van de dreigingsanalyse", Panopticon 2007, 2, 70. 
403 Zoals in Groot-Brittannië (cf. supra randnummer 165).  
404 PARLEMENTAIR ONDERZOEK belast met onderzoek naar de aanslagen van 22 maart 2016 te Brussel, doc. 54 
nr. 1752/008, 15 juni 2017, 145.  
405 PARLEMENTAIR ONDERZOEK belast met onderzoek naar de aanslagen van 22 maart 2016 te Brussel, doc. 54 
nr. 1752/008, 15 juni 2017, 145.  
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167. Wat als verwarrend kan worden beschouwd is het feit dat dreigingsniveaus zowel kunnen slaan 

op een specifiek persoon, evenement of belang, een potentiële uitvoerder van een dreiging406 of op het 

gehele land.407 Zo kan het zijn dat het algemeen dreigingsniveau voor België wordt bepaalt op niveau 3 

terwijl voor bepaalde evenementen dreigingsniveau 2 geldt. Een oplossing hiervoor kan zijn dat gewerkt 

zou worden met twee schalen: dan zal bijvoorbeeld het dreigingsniveau voor het gehele land worden 

uitgedrukt in ABC en voor specifieke personen, evenementen en belangen in 123.408  

 

168. Het opstellen van een dreigingsevaluatie is geen exacte wetenschap en is afhankelijk van tal van 

factoren o.a. de beschrijving van de aard van de dreiging, de antecedenten, de huidige omstandigheden, 

de geloofwaardigheid van de bron409 etc.410 Hoe het OCAD concreet evaluaties van de dreigingen opstelt 

is niet geweten.  

Ook omtrent de gehanteerde methodologie van het OCAD rezen reeds tal van discussiepunten. Zo 

besloten de Vaste Comités I en P midden 2010 een toezichtonderzoek te voeren naar de 

dreigingsevaluaties van het OCAD inzake buitenlandse VIP’s op bezoek in België.411 Het OCAD is echter 

bevoegd om in deze situatie een punctuele analyse op te stellen teneinde te oordelen of dreigingen 

(betreffende terrorisme en/of extremisme) zich voordoen en welke maatregelen in dat geval 

noodzakelijk zijn.412 Beide Comités kwamen tot de vaststelling dat bij het opstellen van punctuele 

dreigingsevaluaties “geen geformaliseerde werkwijze of analysecriteria voor handen waren”.413 Het 

OCAD hanteerde bij het opstellen van dergelijke analyses geen checklists, wel werd de kwaliteit van de 

evaluaties onderworpen aan ‘informele peer counseling’414.415 Beide Comités bevalen dan ook voor de 

toekomst een gestandaardiseerde methodologie (formeel, ondersteunend en controleerbaar) uit te 

werken.416  

Ook in 2015 werd door de Vaste Comités I en P een gemeenschappelijk onderzoek opgestart. Deze keer 

naar “de wijze waarop het OCAD het dreigingsniveau bepaalt dat uitgaat van een individu of waaraan 

en individu blootstaat, naar de gevolgen die de bepaling van dat dreigingsniveau hebben voor de 

taakverdeling, de te nemen maatregelen en de informatie-uitwisseling tussen de betrokken diensten, 

                                                           
406 Dit zijn extremistische en/of terroristische personen en of groeperingen.  
407 PPT ter beschikking gesteld door het OCAD, dia 14.  
408 Interview met de heer G. CLAES (VSSE).  
409 PPT ter beschikking gesteld door het OCAD, dia 12.  
410 G. BOURDOUX en A. VANDOREN, “Het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse”, Het politiejournaal 2008, 
9. 
411 VAST COMITÉ I, Activiteitenverslag 2012, 35-36.  
412 Artikel 8, 2° W.OCAD. 
413 VAST COMITÉ I, Activiteitenverslag 2012, 37.  
414 Deze vindt plaats tijdens de dagelijkse vergaderingen met het departementshoofd en/of de directeur van het 
OCAD en wordt bijgewoond door een tweede deskundige die niet was betrokken bij de opstelling van de evaluatie.  
415 VAST COMITÉ I, Activiteitenverslag 2012, 37.  
416 VAST COMITÉ I, Activiteitenverslag 2012, 96.  
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alsook naar de praktische gevolgen voor de betrokken persoon en diens opvolging.”417 Hierbij werd 

getracht een antwoord te formuleren op verschillende vragen, zoals “welke criteria hanteert het OCAD 

om het dreigingsniveau te bepalen ten aanzien van een individu?”418 

Naar aanleiding van de opstart van de POC belast met het onderzoek naar de aanslagen van 22 maart 

2016 te Brussel, besloten de Comités dat dit onderzoek geen actualiteitswaarde meer had en werd het 

onderzoek stopgezet. Wel werden tussentijdse onderzoeksresultaten gepubliceerd.419  

Beide Comités stelden vast dat het OCAD, tot 2015, het niet noodzakelijk vond haar werkwijze aan te 

passen. Het OCAD bleef haar evaluaties opstellen zonder een formele methodologie te hanteren.420 

Hier kwam verandering in wanneer de NVR en het S.C.I.V. zowel het OCAD, als het Crisiscentrum 

verplichtte een methodologie voor punctuele evaluaties uit te werken. De bedachte methodologie zal 

uiteindelijk betrekking hebben op de drie verschillende situaties waarop analyses kunnen slaan: (1) de 

dreiging jegens personen, gebeurtenissen en belangen; (2) de dreiging uitgaande van individuen en 

groepen en; (3) de algemene dreiging in België. Het tussentijds verslag behandelt verder enkel de eerste 

situatie. Deze methodologie zal berusten op de analyse van drie factoren: “(1) de basisinformatie die 

aanleiding geeft tot de evaluatie (uit welke bron is de informatie afkomstig? Is ze betrouwbaar en 

geloofwaardig?); (2) de waarschijnlijkheid van de informatie (informatie moet worden beoordeeld als 

‘zeer onwaarschijnlijk’, ‘onwaarschijnlijk’, ‘mogelijk’, ‘waarschijnlijk’ of ‘zeker’); (3) en de graad van ernst 

van de impact op de veiligheid, de openbare orde, de infrastructuur en het leven van de burgers (‘zeer 

laag’, ‘laag’, ‘gemiddeld’, ‘hoog’, ‘zeer hoog’ of ‘kritiek’).”421 Elk van die factoren zal dan een score 

toegewezen krijgen welke wordt ingevoerd op een evaluatiematrix. Door de combinaties van die 

verschillende scores op de matrix zal het uiteindelijke dreigingsniveau worden bepaald.422 

Zoals hierboven reeds werd aangehaald werd het onderzoek vervroegd stopgezet, dit gebeurde 

vooraleer de methodologie ten uitvoer werd gelegd. Hierdoor konden beide Comités de toepassing van 

deze methodologie niet meer onderzoeken.423 

Ook de POC belast met het onderzoek naar de aanslagen van 22 maart 2016 te Brussel verwijst naar de 

drie bovenstaande factoren die de methodologie omtrent het opstellen van evaluaties bepalen. De POC 

haalt het volgende aan: “de methodologie van de dreigingsevaluatie werd verfijnd. Deze is nu meer 

                                                           
417 VAST COMITÉ I, Activiteitenverslag 2016, 70.  
418 VAST COMITÉ I, Activiteitenverslag 2016, 70. 
419 VAST COMITÉ I, Activiteitenverslag 2016, 70. 
420 VAST COMITÉ I, Activiteitenverslag 2016, 71.  
421 VAST COMITÉ I, Activiteitenverslag 2016, 72-73.  
422 VAST COMITÉ I, Activiteitenverslag 2016, 73.  
423 VAST COMITÉ I, Activiteitenverslag 2016, 73.  
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gebaseerd op een evaluatie van de waarschijnlijkheid en de impact van de dreiging, rekening houdend 

met de waarde en de kwaliteit van de ontvangen informatie.”424  

Geconcludeerd kan dan ook worden dat het OCAD aan de hand van die drie factoren meer duiding 

verschaft over de methodologie die ze gebruikt bij het opstellen van haar evaluaties.  

 

169. Naast het opstellen van de dreigingsevaluatie geeft de wet het OCAD eveneens de bevoegdheid 

om, gekoppeld aan een bepaalde analyse, te bepalen welke maatregelen noodzakelijk zijn.425 Het 

opleggen en uitwerken van deze beschermingsmaatregelen behoort eigenlijk tot het takenpakket van 

het Crisiscentrum (cf. infra 3.4.4.).426 Het OCAD doet dan ook eerder een suggestie van maatregelen die 

eventueel kunnen worden genomen. Uit toezichtonderzoek van de Vaste Comités I en P blijkt dat daar 

waar het OCAD voorstellen omtrent te nemen maatregelen formuleerde, deze maatregelen zeer vaag 

zijn.427 De vraag kan dan ook worden gesteld of deze bevoegdheid nuttig blijft.  

 

170. De opgestelde dreigingsevaluaties moeten goed onderscheiden worden van risicoanalyses.428 

Het OCAD is bevoegd voor het opstellen van dreigingsevaluaties maar niet voor het maken van 

risicoanalyses.429 

Een dreigingsevaluatie vertrekt van een reële of potentiële dreiging op het vlak van extremisme of 

terrorisme, gebaseerd op signalen door de steundiensten of eigen interne analyses van het OCAD. Een 

risicoanalyse daarentegen onderzoekt de kwetsbaarheden ten opzichte van de dreigingen. Het bepaalt 

met andere woorden “het verwachte volume van gebeurtenissen en de impact ervan op de 

maatschappij, zijnde in welke mate de maatschappij of een individu getroffen kan worden.”430 

Daarbovenop beperken de onderzochte dreigingen zich echter niet tot het terrorisme en extremisme 

maar kunnen ze veel verder gaan, zo kan een risicoanalyse betrekking hebben op bijvoorbeeld 

bedreigingen betreffende spionage.  

Eerst wordt een dreigingsanalyse gerealiseerd, dan een risicoanalyse die de kwetsbaarheden aan het 

licht brengt en als basis dient voor de bepaling van de te nemen maatregelen. 

                                                           
424 PARLEMENTAIR ONDERZOEK belast met onderzoek naar de aanslagen van 22 maart 2016 te Brussel, doc. 54 
nr. 1752/008, 15 juni 2017, 142.  
425 Artikel 8, 1° en 2° W.OCAD.  
426 W. VAN LAETHEM en J. VANDERBORGHT, Inzicht in toezicht, Antwerpen, Intersertia, 2013, 330.   
427 VAST COMITÉ I, Activiteitenverslag 2016, 72.  
428 PPT ter beschikking gesteld door het OCAD, dia 22.  
429 Deze bevoegdheid hoort toe aan bijvoorbeeld het Crisiscentrum.  
430 PARLEMENTAIR ONDERZOEK belast met onderzoek naar de aanslagen van 22 maart 2016 te Brussel, doc. 54 
nr. 1752/008, 15 juni 2017, 146.  
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Het is dus niet zo omdat een bepaald object onder een laag dreigingsniveau staat, dat een bepaald risico 

zich niet kan voordoen of omgekeerd.431 Een voorbeeld: na de aanslagen van 22 maart in ons land 

werden tal van beveiligingsmaatregelen genomen, hierdoor werd het risico op een aanslag verlaagd 

(denk o.a. aan het plaatsen van betonblokken bij massabijeenkomsten zodat het naderen met 

voertuigen beperkt of onmogelijk werd), toch bleef het dreigingsniveau hetzelfde.432 

 

3.4.4. De Algemene Directie Crisiscentrum 

 

171. Evaluaties zullen opgemaakt worden door het OCAD en verspreid worden onder verschillende 

diensten. Één van de belangrijkste bestemmelingen van evaluaties is de ADCC (voluit: de Algemene 

Directie van het Coördinatie- en Crisiscentrum van de Regering).433 Het is de ADCC die zal bepalen welke 

maatregelen genomen dienen te worden om tegemoet te komen aan een bepaald dreigingsniveau.  

 

172. Het Crisiscentrum werd opgericht bij KB van 18 april 1988 (hierna: KB CC).434 Dit orgaan kreeg 

de volgende opdrachten toegewezen: “(1) een algemene wachtdienst ten behoeve van de Regering te 

verzekeren; (2) op bestendige wijze de informatie die betrekking heeft op zijn bevoegdheden te 

verzamelen en te analyseren, en de verantwoordelijke personen en diensten in te lichten over nationale 

crisissituaties of over gebeurtenissen die tot dergelijke toestand kunnen leiden; (3) de nodige 

infrastructuur en middelen ter beschikking te stellen van de bevoegde overheden voor de beheersing 

van een nationale crisis, en meer bepaald de coördinatie, de voorbereiding van beslissingen, de 

eventuele uitvoering en de opvolging ervan te verzekeren; (4) in voorkomend geval, de in de nood- en 

hulpplannen voorziene onmiddellijke maatregelen te nemen of uit te lokken; (5) het behandelen van de 

oproepen van het publiek en in voorkomend geval, het verzekeren van een eensluidende en 

samenhangende informatie en; (6) advies uit te brengen en maatregelen voor te stellen inzake de 

aangelegenheden die de begeleidingscommissie aan het centrum voorlegt.”435 

Met ‘crisis’ worden de volgende gevallen bedoeld: “elke gebeurtenis die wegens haar aard of gevolgen 

de vitale belangen van het land of de essentiële behoeften van de bevolking bedreigt, een dringende 

                                                           
431 PARLEMENTAIR ONDERZOEK belast met onderzoek naar de aanslagen van 22 maart 2016 te Brussel, doc. 54 
nr. 1752/008, 15 juni 2017, 146. 
432 PARLEMENTAIR ONDERZOEK belast met onderzoek naar de aanslagen van 22 maart 2016 te Brussel, doc. 54 
nr. 1752/008, 15 juni 2017, 146. 
433 VAST COMITÉ I, Activiteitenverslag 2012, 37.  
434 KB tot oprichting van het coördinatie- en Crisiscentrum van de regering van 18 april 1988 (hierna: KB CC), BS 4 
mei 1988.  
435 Artikel 3 KB CC.  
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besluitvorming vereist en de gecoördineerde inzet van verscheidene departementen en organismen 

vergt.”436  

 

173. Het Crisiscentrum staat dus niet alleen in voor de noodplanning bij nationale crisissen maar zij 

voorziet tevens in een permanentiedienst beschikbaar 24u per dag, 7 dagen per week.437 In deze 

hoedanigheid fungeert het Crisiscentrum als “centraal contactpunt die dringende informatie van allerlei 

aard verzamelt, analyseert en verspreidt naar de bevoegde instanties”.438 

 

174. Wanneer het OCAD een dreigingsevaluatie heeft opgesteld wordt deze overgemaakt aan de 

ADCC. Het OCAD kan zelf een voorstel doen439 van maatregelen die kunnen worden genomen maar de 

uiteindelijke bevoegdheid om maatregelen te nemen ligt bij het ADCC. Het OCAD kan dus advies 

verstrekken omtrent de te nemen maatregelen maar de effectieve beslissing ligt in de schoot van het 

ADCC.440 De NVR kan in bepaalde gevallen bijkomende maatregelen vastleggen.441 De maatregelen 

zullen worden afgestemd op het bepaalde dreigingsniveau442 en kunnen van allerlei aard zijn 

bijvoorbeeld: het plaatsen van militairen in het straatbeeld, het sluiten van de metro, maatregelen in 

verband met scholen etc.443 De vooropgestelde maatregelen zijn veelal van toepassing op het hele land. 

Het is dan ook aan de burgemeesters om, na afkondiging van federale maatregelen, de genomen 

maatregelen uit te voeren en op te volgen in functie van de eigen gemeentelijke context.444 De 

effectieve uitvoering van de maatregelen ligt bij verschillende diensten, zoals bijvoorbeeld de federale 

politie.445 

Bij het bepalen van maatregelen moet echter wel voor ogen worden gehouden dat deze maatregelen 

haalbaar en vol te houden moeten zijn.446  Zo werd tijdens de POC belast met het onderzoek naar de 

aanslagen van 22 maart 2016 te Brussel vastgesteld dat omwille van het aanhoudende dreigingsniveau 

                                                           
436 Artikel 2 §1 KB CC.  
437 PARLEMENTAIR ONDERZOEK belast met onderzoek naar de aanslagen van 22 maart 2016 te Brussel, doc. 54 
nr. 1752/006, 3 augustus 2016, 53. 
438 PARLEMENTAIR ONDERZOEK belast met onderzoek naar de aanslagen van 22 maart 2016 te Brussel, doc. 54 
nr. 1752/006, 3 augustus 2016, 53. 
439 Artikel 8, 1° en 2° W.OCAD.  
440 PARLEMENTAIR ONDERZOEK belast met onderzoek naar de aanslagen van 22 maart 2016 te Brussel, doc. 54 
nr. 1752/006, 3 augustus 2016, 58-59.  
441 PARLEMENTAIR ONDERZOEK belast met onderzoek naar de aanslagen van 22 maart 2016 te Brussel, doc. 54 
nr. 1752/008, 15 juni 2017, 153.  
442 P. PIETERS, “Terrorisme en extremisme: coördinatie van de dreigingsanalyse", Panopticon 2007, 2, 70. 
443 PARLEMENTAIR ONDERZOEK belast met onderzoek naar de aanslagen van 22 maart 2016 te Brussel, doc. 54 
nr. 1752/008, 15 juni 2017, 171. 
444 PARLEMENTAIR ONDERZOEK belast met onderzoek naar de aanslagen van 22 maart 2016 te Brussel, doc. 54 
nr. 1752/008, 15 juni 2017, 171.  
445 VAST COMITÉ I, Activiteitenverslag 2012, 38.  
446 VAST COMITÉ P, Activiteitenverslag 2015, 65.  
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3 heel wat politiecapaciteit gehypothekeerd werd aangezien steeds meer maatregelen werden 

genomen ter beveiliging van gebeurtenissen en personen. Dit had het nadelige gevolg dat deze 

politiemensen niet konden ingeschakeld worden voor andere (ook belangrijke) zaken en interventies of 

dienden weggehaald te worden van hun reguliere werking.447  

 

3.4.5. Gegevensbank448 

 

175. Om de opdrachten van het OCAD tot een goed eind te brengen is binnen het OCAD een 

informatiesysteem opgericht dat bestaat uit enerzijds één centrale gegevensbank en anderzijds 

meerdere tijdelijke werkbestanden.449 Wanneer het OCAD inlichtingen verkrijgt zal ze deze informatie 

of gegevens bewaren in haar gegevensbank of in de werkbestanden zodat het OCAD zich later hierop 

kan baseren wanneer ze analyses zal opstellen.450  

De werkbestanden worden aangemaakt met het oog op de analyse van één of meer bijzondere 

dreigingen. Ze worden aangelegd voor wisselende duur. Na de afsluiting van iedere analyse zal worden 

beslist op basis van een evaluatie welke gegevens zullen worden opgenomen in de gegevensbank en 

welke worden vernietigd.451  

 

176. Aan de hand van de centrale gegevensbank kunnen inlichtingen over personen, groeperingen, 

voorwerpen en gebeurtenissen, die kaderen binnen de opdrachten van het OCAD worden verwerkt.452  

Het KB uitvoering W.OCAD werkt verder uit wat dient te worden verstaan onder personen, 

groeperingen, voorwerpen en gebeurtenissen. Wat personen betreft gaat het om “iedere natuurlijke 

persoon, al dan niet geïdentificeerd, die mogelijk een dreiging inhoudt of ervan het doelwit is”.453 Van 

deze persoon wordt de naam, de voornamen en de aliassen opgenomen, evenals het 

identificatienummer van het Rijksregister (in voorkomend geval), het geslacht, de plaats en datum van 

de geboorte, de nationaliteit, het beroep, de elementen verbonden aan zijn of haar lokalisatie, de 

hoedanigheid van de persoon als dader, als verdachte of als doelwit van een dreiging en de 

                                                           
447 PARLEMENTAIR ONDERZOEK belast met onderzoek naar de aanslagen van 22 maart 2016 te Brussel, doc. 54 
nr. 1752/008, 15 juni 2017, 171-172. 
448 H. MATTHIJS, Geheime diensten – a licence to kill?, Brugge, Die Keure, 2007, 114-117.  
449 Artikel 9 §1 W.OCAD en WETSONTWERP betreffende de analyse van de dreiging, Parl.St. Kamer 2005-06, doc. 
51 nr. 2032/001, 21. 
450 W. VAN LAETHEM, “Het coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse: een punctuele analyse”, Vigiles 2007, 4, 
124.   
451 Artikel 9 §2 W.OCAD.  
452 Artikel 9 §2 W.OCAD.  
453 Artikel 4 §1, 1° KB uitvoering W.OCAD.  



83 
 

dwangmiddelen waarvan de persoon het voorwerp dient te zijn ter gelegenheid van een controle door 

de politiediensten (in voorkomend geval).454 

Onder de term groeperingen valt “iedere instelling of vereniging, feitelijk of in recht, al dan niet 

gestructureerd, al dan niet in de tijd gevestigd, die mogelijk een dreiging inhoudt of ervan het doelwit 

is”.455 Zowel de naam, het letterwoord of logo (in voorkomend geval) als het land van oorsprong, het 

soort activiteiten gepleegd door de groepering, de elementen met betrekking tot de lokalisatie ervan 

en de hoedanigheid van de groepering als dader, als verdachte of als doelwit van de dreiging maken 

voorwerp uit van de informatie die wordt opgeslagen in de gegevensbank.  

Onder voorwerpen dient te worden begrepen “ieder goed dat mogelijk a) gebruikt wordt ter 

gelegenheid van een activiteit die een dreiging inhoudt of b) het voorwerp uitmaakt van een activiteit 

die een dreiging inhoudt of c) een belangstellingspunt vormt voor een persoon of een groepering”.456 

Tot slot wordt het begrip gebeurtenis gedefinieerd als volgt “iedere willekeurige daad van een persoon 

of een groepering die een dreiging inhoudt, een dreiging mogelijk veroorzaakt of het doelwit ervan is”.457  

 

177. Bovenstaande houdt in dat het OCAD wordt belast met het verzamelen en verwerken van 

persoonsgegevens. Deze verzameling en verwerking gebeurt onder de verantwoordelijkheid van de 

directeur van het OCAD.458 Op dit vlak wordt het OCAD gelijk gesteld met de inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten zodat ook het OCAD tevens geniet van de afwijking vermeld in artikel  3, §4 van de 

wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van 

persoonsgegevens van 8 december 1992459460.461 Dit betekent dat het OCAD niet zal moeten voldoen 

aan de verplichtingen betreffende de transparantie van verwerking, zoals “het informeren van de 

geregistreerde persoon, het recht om in kennis te worden gesteld van de gegevens die betrekking 

hebben op de eigen persoon en om ze in voorkomend geval te verbeteren of te schrappen etc.”462 

                                                           
454 Artikel 4 §2, 1°-7° KB uitvoering W.OCAD.  
455 Artikel 4 §1, 2° KB uitvoering W.OCAD.  
456 Artikel 4 §1, 3° KB uitvoering W.OCAD.  
457 Artikel 4 §1, 4° KB uitvoering W.OCAD. 
458 Artikel 9, §3 lid 3 W.OCAD.  
459 BS 18 maart 1993.  
460 “De artikelen 6 tot 10, 12, 14, 15, 17, 17bis, eerste lid, 18, 20 en 31, §§ 1 tot 3, zijn niet van toepassing op de 
verwerkingen van persoonsgegevens door de Veiligheid van de Staat, door de Algemene Dienst inlichting en 
veiligheid van de Krijgsmacht, door de (de overheden bedoeld in de artikelen 15, 22ter en 22quinquies van de wet 
van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en 
veiligheidsadviezen en het beroepsorgaan opgericht bij wet van 11 december 1998 tot oprichting van een 
beroepsorgaan inzake veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen), door de 
veiligheidsofficieren, door de ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie en bedoeld in artikel 44/2, § 2 van 
de wet op het politieambt en door het Vast Comité van Toezicht op de inlichtingendiensten en de Dienst Enquêtes 
ervan, (en door het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse) indien die verwerkingen noodzakelijk zijn voor de 
uitoefening van hun opdrachten”. 
461 WETSONTWERP betreffende de analyse van de dreiging, Parl.St. Kamer 2005-06, doc. 51 nr. 2032/001, 21. 
462 WETSONTWERP betreffende de analyse van de dreiging, Parl.St. Kamer 2005-06, doc. 51 nr. 2032/001, 21. 
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Wel blijft artikel 13 wet tot bescherming persoonlijke levenssfeer van toepassing. Dit artikel verschaft 

de burger het onrechtstreeks toegangsrecht tot bepaalde gegevens.463  

Belangrijk bij dit afwijkend principe is dat, conform de rechtspraak, “precieze regels worden vastgelegd 

aangaande bepaalde aspecten van de verwerking van de gegevens in de gegevensbank van het 

OCAD.”464 Hier werd aan tegemoetgekomen door zowel in de W.OCAD als in het KB uitvoering W.OCAD 

bepaalde fundamentele regels omtrent de gegevensbank en de verwerking van gegevens vast te leggen.  

Ook de toenmalige minister van Justitie sprak zich hierover uit en stelde vast dat: “het OCAD geen 

persoonlijke gegevens behandelt met de bedoeling administratieve of gerechtelijke stappen te nemen 

(omdat aldus de persoonlijke levenssfeer zou kunnen worden aangetast). Het gebruikt die gegevens 

enkel in het kader van de uitoefening van haar opdrachten met betrekking tot de dreigingsanalyse. De 

desbetreffende bepalingen in de W.OCAD (toen wetsontwerp) werden zeer zorgvuldig gedirigeerd: ze 

gaan veel verder dan andere wetteksten die ook betrekking hebben op gevoelige aangelegenheden en 

bevatten verwijzingen naar de recentste opvattingen terzake, doordat zij in lijn liggen van de 

jurisprudentie van het EHRM”.465 

 

178. Inlichtingen vervat in de gegevensbank worden bewaard gedurende 30 jaar. Deze termijn gaat 

van start vanaf de dag van de registratie van de informatie of gegevens in de gegevensbank.466 Na het 

verstrijken van deze 30 jaar wordt de noodzaak van verdere bewaring onderzocht aan de hand van een 

evaluatie.467 Deze evaluatie gaat na of de gegevens nog steeds een direct verband tonen met de 

specifieke doeleinden van de gegevensbank. Deze specifieke doeleinden kunnen o.a. zijn: het 

identificeren of lokaliseren van de dreiging of mogelijke slachtoffers of doelwitten van dreigingen, het 

voorstellen van de historiek van antecedenten van personen, groeperingen of voorwerpen, het 

vergemakkelijken van het nemen van beschermingsmaatregelen etc.468 Deze evaluatie zal om de 5 jaar, 

zo dikwijls als nodig, worden herhaald.469  

Indien de gegevens of informatie uitgewist dienen te worden dan zal het de directeur van het OCAD zijn 

die hierover beslist, op basis deze evaluatie.470 

De noodzaak van verdere bewaring kan eveneens gebeuren voor het verstrijken van de termijn van 30 

jaar.471 Dit gebeurt wanneer het OCAD op de hoogte wordt gesteld dat hun aanvankelijke registratie 

                                                           
463 WETSONTWERP betreffende de analyse van de dreiging, Parl.St. Kamer 2005-06, doc. 51 nr. 2032/001, 21. 
464 WETSONTWERP betreffende de analyse van de dreiging, Parl.St. Kamer 2005-06, doc. 51 nr. 2032/001, 21. 
465 WETSONTWERP betreffende de analyse van de dreiging, Parl.St. Kamer 2005-06, doc. 51 nr. 2032/006, 49.  
466 Artikel 5 §1 KB uitvoering W.OCAD.  
467 Artikel 5 §2 KB uitvoering W.OCAD.  
468 Artikel 3 KB uitvoering W.OCAD.  
469 Artikel 5 §2 KB uitvoering W.OCAD.  
470 Artikel 5 §4 KB uitvoering W.OCAD.  
471 Artikel 5 §3 KB uitvoering W.OCAD. 
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klaarblijkelijk niet gegrond was, indien het gaat om gegevens of informatie omtrent een persoon, 

leidinggevende van een groepering of ideologische referent van een groepering die overleden is sinds 

de datum van registratie, een groepering die ontbonden is sinds de datum van registratie of indien het 

gaat om gegevens of informatie betreffende een persoon, groepering of gebeurtenis verbonden met 

een Staat waarvan de institutionele structuur een significante wijziging heeft gekend sinds de datum 

van registratie.472  

 

179. Ook de toegang tot de gegevensbank wordt wettelijk geregeld. De opgenomen gegevens en 

informatie in de gegevensbank zijn enkel en alleen toegankelijk voor de personeelsleden van het OCAD 

die hun toegang kunnen staven in het kader van de uitoefening van één van hun opdrachten.473 De 

draagwijdte van de toegang tot de gegevensbank is afhankelijk van de hoedanigheid en de functie van 

de leden van het OCAD. Het is de directeur van het OCAD die voor zijn personeel de gebruiksprofielen 

van de gegevensbank bepaalt. Machtigingen tot toegang worden dan ook enkel en alleen door hem en 

onder zijn verantwoordelijkheid verleend.474  

Het is aan de directeur van het OCAD passende technische en organisatorische maatregelen te nemen 

omtrent deze werkbestanden en de gegevensbank om te verzekeren dat onbevoegden geen toegang 

zouden krijgen tot de systemen, het gebruik van gegevens te achterhalen en ervoor te zorgen dat geen 

fouten kunnen voorkomen binnen het systeem.475  

Zo wordt dan ook bepaald, met het oog op interne controle, dat de registratie van iedere toegang tot 

de gegevensbank door een personeelslid van het OCAD wordt bewaard gedurende een periode van 30 

jaar.476  

 

180. Zowel de gegevensbank als de werkbestanden mogen op geen enkele manier gekoppeld 

worden met een informatiesysteem van een andere nationale, buitenlandse of internationale 

organisatie.477 

 

 

 

                                                           
472 Artikel 5 §3 KB uitvoering W.OCAD.  
473 Artikel 6 §1 KB uitvoering W.OCAD.  
474 Artikel 6 §2 en §3 KB uitvoering W.OCAD.  
475 Artikel 9 §3, 2° en 7° W.OCAD en  “België richt in de strijd tegen het terrorisme het Coördinatieorgaan voor de 
dreigingsanalyse (OCAD) op” geraadpleegd op: https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=kl824246 
op 12 april 2018.  
476 Artikel 6 §4 KB uitvoering OCAD.  
477 Artikel 9 §3 lid 2 W.OCAD.  

https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=kl824246
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3.4.6. Embargoprocedure 

 

181. Zoals hierboven reeds werd aangehaald verplicht de W.OCAD de ondersteunende diensten om 

ambtshalve of op verzoek van het OCAD alle relevante inlichtingen te verstrekken aan het OCAD 

teneinde haar opdrachten te kunnen uitvoeren (cf. supra 3.4.1.1.).478 Het kan echter gebeuren dat deze 

mededeling onmogelijk is, omwille van “redenen die eigen zijn aan de wetgeving die op bepaalde 

partners van toepassing is”.479 

Zo bestaat een afwijkend regime voor inlichtingen van gerechtelijke aard en inlichtingen die worden 

meegedeeld aan het OCAD door ondersteunende diensten afkomstig van een gelijkaardige buitenlandse 

dienst.480 Voor deze inlichtingen wordt, onder bepaalde voorwaarden, voorzien dat zij kunnen worden 

meegedeeld onder embargoprocedure teneinde de ongecontroleerde verspreiding van deze soms 

gevoelige informatie te vermijden.481  

 

182. Wanneer politiediensten in het bezit zijn van inlichtingen van gerechtelijke aard die relevant zijn 

voor het opstellen van analyses door het OCAD zijn zij wettelijk verplicht deze inlichtingen over te 

zenden naar het OCAD. Echter wanneer het gaat om inlichtingen van gerechtelijke aard en de federale 

procureur van oordeel is dat door de mededeling aan het OCAD de uitvoering van de strafvordering of 

de veiligheid van personen in het gedrang kan komen, kunnen deze inlichtingen worden verstrekt onder 

embargo.482 Dit wil zeggen dat ze enkel en alleen worden toegestuurd aan de directeur van het OCAD 

en dat deze, samen met de federale procureur, beslist of en in welke mate deze inlichtingen mogen 

worden opgenomen in een evaluatie en aan welke diensten deze evaluatie kan worden meegedeeld.483  

Indien beide van oordeel zijn dat deze inlichtingen onontbeerlijk zijn, om voor de bescherming van 

personen, noodzakelijke maatregelen te kunnen treffen, worden de inlichtingen geïntegreerd in een 

evaluatie484 en kunnen ze zich niet beroepen op de embargoprocedure.  

In het geval dat beiden van mening zijn dat de mededeling aan andere diensten toegelaten wordt, zal 

de federale procureur betrokken worden bij de beslissing omtrent de door de bevoegde overheden te 

nemen operationele maatregelen.485  

                                                           
478 Artikel 6 W.OCAD.  
479 WETSONTWERP betreffende de analyse van de dreiging, Parl.St. Kamer 2005-06, doc. 51 nr. 2032/001, 22. 
480 Artikel 11 en 12 W.OCAD.  
481 W. VAN LAETHEM, “Het coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse: een punctuele analyse”, Vigiles 2007, 4, 
121.  
482 Artikel 11 eerste lid W.OCAD.  
483 Artikel 11 lid 1 en 2 W.OCAD.  
484 Artikel 11 lid 3 W.OCAD.  
485 Artikel 11 lid 4 W.OCAD en WETSONTWERP betreffende de analyse van de dreiging, Parl.St. Kamer 2005-06, 
doc. 51 nr. 2032/001, 23. 
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Indien de directeur van het OCAD en de federale procureur niet tot een gezamenlijke beslissing kunnen 

komen zal hun meningsverschil worden voorgelegd aan de minister van Justitie en de minister van 

Binnenlandse zaken. Zij vellen het uiteindelijke oordeel.486  

Een bekend voorbeeld487 van inlichtingen van gerechtelijke aard die verstrekt werden onder embargo is 

het terreuralarm bij de jaarwisseling 2007-2008. Tijdens de jaarovergang 2007-2008 werd het 

dreigingsniveau voor het Brusselse grondgebied opgetrokken naar niveau 4. Aanleiding voor deze 

stijging van het terreurniveau waren gegevens afkomstig uit een lopend gerechtelijk onderzoek. Deze 

gegevens werden dan ook verstrekt onder toepassing van de embargoprocedure. De 

dreigingsverhoging had tal van maatregelen tot gevolg, zo werd bijvoorbeeld het nieuwjaarsvuurwerk 

in Brussel afgelast. Later werd, zowel in de media als in de politiek, kritiek gespuwd op deze 

dreigingsverhoging door het OCAD. Een gemeenschappelijk toezichtonderzoek werd dan ook opgestart 

door de Comités I en P. Hierop wordt niet verder ingegaan.488 

 

183. Naast inlichtingen van gerechtelijke aard kan het ook gaan om inlichtingen die worden 

aangeleverd door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, de Administratie der Douane en Accijnzen of 

de FOD Buitenlandse Zaken, maar die afkomstig zijn van buitenlandse gelijkaardige diensten. Hierbij 

kunnen twee verschillende soorten scenario’s van toepassing zijn.489 Vooreerst kan deze buitenlandse 

dienst uitdrukkelijk gevraagd hebben om de inlichting niet mee te delen aan andere diensten. Anders 

gezegd: deze regeling geldt wanneer buitenlandse diensten zich beroepen op de zogenaamde ‘regel van 

de derde dienst’.490 Daarnaast kan het ook gaan om inlichtingen waarbij de overbrenging de veiligheid 

van een menselijke bron in gevaar kan brengen.  

In beide gevallen zullen deze inlichtingen uitsluitend door het hoofd van de voornoemde 

ondersteunende diensten worden toegezonden aan de directeur van het OCAD. De directeur van het 

OCAD zal dan, samen met het hoofd van de dienst die de inlichting overmaakt, beslissen of en in welke 

mate de inlichting zal worden opgenomen in een evaluatie en aan welke andere diensten deze evaluatie 

kan worden meegedeeld.491  

Gelijkaardig aan de embargoprocedure voor inlichtingen van gerechtelijke aard zal geen gebruik kunnen 

worden gemaakt van de embargoprocedure indien het betrokken diensthoofd en de directeur van 

mening zijn dat de inlichtingen onontbeerlijk zijn om voor de bescherming van personen noodzakelijke 

                                                           
486 WETSONTWERP betreffende de analyse van de dreiging, Parl.St. Kamer 2005-06, doc. 51 nr. 2032/001, 24. 
487 G. BOURDOUX en A. VANDOREN, “Het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse”, Het politiejournaal 2008, 
7.  
488 VAST COMITÉ I, Activiteitenverslag 2008, 9-22.  
489 WETSONTWERP betreffende de analyse van de dreiging, Parl.St. Kamer 2005-06, doc. 51 nr. 2032/001, 24. 
490 W. VAN LAETHEM, “Het coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse: een punctuele analyse”, Vigiles 2007, 4, 
122. 
491 Artikel 12 lid 1 en 2 W.OCAD.  
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maatregelen te treffen.492 Eveneens zal, in de gevallen waarbij tot mededeling aan andere diensten 

werd beslist, het hoofd van de desbetreffende dienst worden betrokken bij de beslissing omtrent de 

door de bevoegde overheden te nemen operationele maatregelen.493 Tot slot zullen, zoals bij de 

gerechtelijke embargoprocedure, belangenconflicten worden voorgelegd aan de bevoegde ministers 

(minister van Justitie en minister van Binnenlandse Zaken) die bevoegd zijn om de uiteindelijke beslissing 

te nemen.494  

 

184. Deze laatste regeling zag het levenslicht om de bezorgdheid van een aantal diensten bij de 

oprichting van het OCAD sussen. Sommige diensten vreesden ervoor dat buitenlandse partners niet 

langer hun informatie zouden delen aangezien deze diensten nu wettelijk verplicht waren informatie 

door te spelen naar het OCAD. De embargoprocedure diende hieraan tegemoet te komen. Doch 

verdween deze bezorgdheid niet helemaal. Gevreesd werd dat buitenlandse diensten deze regeling nog 

steeds als onvoldoende zouden beschouwen.495  

Dit was dan ook het geval, een aantal buitenlandse inlichtingendiensten kon zich niet vinden in deze 

regeling. Om de problematiek op te lossen werd besloten de regeling verder uit te werken in het KB 

uitvoering W.OCAD. 496 Zo werd bepaald dat de gezamenlijke beslissing van de directeur van het OCAD 

en het hoofd van de dienst die de inlichting overmaakt slechts wordt aangenomen mits uitdrukkelijk 

akkoord van de brondienst. De brondienst zal dan ook worden geraadpleegd en verleent zijn akkoord 

omtrent de vorm, de inhoud, de verspreiding en de classificatiegraad van de evaluatie.497 Als de 

brondienst akkoord gaat dan mogen de inlichtingen evenwel hun oorsprong niet onthullen.498 Indien 

daarentegen geen akkoord wordt verleend dan worden de inlichtingen enkel en alleen geïntegreerd in 

de evaluatie bestemd voor de ondersteunende dienst die de inlichting heeft aangereikt.499 Andere 

diensten krijgen dan enkel een gemoduleerde evaluatie in functie van wat noodzakelijk is voor de 

uitvoering van hun wettelijke opdrachten ter beschikking gesteld.500 Zo zal bijvoorbeeld het 

Crisiscentrum enkel over de nodige elementen beschikken teneinde maatregelen te kunnen opleggen 

die de bescherming van een bedreigde persoon zullen verzekeren.501 

                                                           
492 Artikel 12 lid 3 W.OCAD.  
493 Artikel 12 lid 4 W.OCAD.  
494 WETSONTWERP betreffende de analyse van de dreiging, Parl.St. Kamer 2005-06, doc. 51 nr. 2032/001, 25. 
495 W. VAN LAETHEM en J. VANDERBORGHT, Inzicht in toezicht, Antwerpen, Intersertia, 2013, 331.   
496 W. VAN LAETHEM, “Het coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse: een punctuele analyse”, Vigiles 2007, 4, 
121. 
497 Artikel 15 lid 2 KB uitvoering W.OCAD.  
498 Artikel 15 lid 3 KB uitvoering W.OCAD.  
499 Artikel 15 lid 4 KB uitvoering W.OCAD.  
500 Artikel 15 lid 6 KB uitvoering W.OCAD.  
501 P. PIETERS, “Terrorisme en extremisme: coördinatie van de dreigingsanalyse", Panopticon 2007, 2, 74. 
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Zoals hierboven reeds werd aangehaald (cf. supra randnummer 141) bestaat in de rechtsleer discussie 

omtrent de zogenaamde ‘regel van de derde dienst’. Indien de stelling van W. VAN LAETHEM wordt 

gevolgd dient te worden opgemerkt dat bij de uitwerking van dit artikel 12 W.OCAD een belangrijke 

vergissing werd begaan. 502  Het artikel gaat over “de inlichtingen waarvan de verspreiding onderworpen 

is aan een voorbehoud, krachtens de internationale rechtsnormen bedoeld in artikel 6 van de wet.” Dit 

was, volgens VAN LAETHEM niet de situatie die moest geregeld worden aangezien “die inlichtingen niet 

aan het OCAD meegedeeld moeten worden, ze mogen zelfs niet meegedeeld worden. De situatie die een 

regeling behoefde, was die waarbij de ‘regel van de derde dienst’ ingeroepen wordt zonder dat hiervoor 

een internationale rechtsnorm voorhanden is.”.503  

 

185. Ook het Comité I startte, in de beginjaren van het OCAD, een toezichtonderzoek  over de ‘regel 

van de derde dienst’ bij informatieoverdracht naar het OCAD.504 Geconcludeerd werd dat “bepaalde 

buitenlandse diensten vragen hadden gesteld naar aanleiding van de oprichting van het OCAD maar dat 

ze hierop een afdoend antwoord hadden ontvangen. Zowel de VSSE als de ADIV hadden geen bijzondere 

hinder ondervonden in hun relaties met de buitenlandse diensten.”505 

Opgemerkt dient te worden dat, in tegenstelling tot de vaststellingen van het Comité I, het VSSE wel 

hinder heeft ondervonden bij de oprichting van het OCAD.506 Vanuit het buitenland werd zelfs gedreigd 

met het feit dat men geen informatie meer wou aanleveren aan deze dienst zolang de VSSE niet kon 

garanderen dat die informatie niet bij het OCAD terecht zou komen. Deze hinder werd, gelukkig, snel 

weggewerkt (intussen hebben immers alle Europese partners een eigen fusion center). 

In zijn activiteitenverslag van 2011 komt het Vast Comité I hier nog eens op terug. Het blijkt dat de ‘regel 

van de derde dienst’ in de praktijk is geëvolueerd naar de ‘regel van het derde land’. Buitenlandse 

informatie zal worden doorgezonden met de vermelding ‘for Belgian eyes only’ waardoor het gebruik 

niet enkel meer beperkt wordt tot de ontvangende dienst. Het OCAD raakt meer en meer bekend in het 

buitenland waardoor het wantrouwen van in de beginjaren nu blijkt te zijn weggewerkt.507 

De embargoprocedure die betrekking heeft op de informatie afkomstig van buitenlandse diensten 

wordt vandaag dan ook nauwelijks meer toegepast.508  

 

                                                           
502 W. VAN LAETHEM, “Het coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse: een punctuele analyse”, Vigiles 2007, 4, 
122-123. 
503 W. VAN LAETHEM, “Het coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse: een punctuele analyse”, Vigiles 2007, 4, 
122-123. 
504 VAST COMITÉ I, Activiteitenverslag 2007, 5.  
505 VAST COMITÉ I, Activiteitenverslag 2007, 9. 
506 Interview met de heer G. CLAES (VSSE). 
507 VAST COMITÉ I, Activiteitenverslag 2011, 29.  
508 VAST COMITÉ I, Activiteitenverslag 2011, 29. 
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186. Wat de embargoprocedure voor gegevens van gerechtelijke aard betreft, komt deze vandaag 

wel nog steeds voor. Hierbij staat de directeur van het OCAD alleen in voor het opstellen van de 

dreigingsevaluatie. Volgens de Vaste Comités I en P houdt dit een risico op inefficiëntie in.509 Deze 

moeilijke taak ligt bij een persoon die niet noodzakelijk “super gespecialiseerd” is in het opstellen van 

dreigingsevaluaties (aangezien het OCAD hiervoor een heel team van experten en deskundigen ter 

beschikking heeft), terwijl het hier net gaat om de belangrijke zaken want anders zouden ze niet onder 

embargo worden aangeleverd.510 Daarnaast zou dit betekenen dat “de directeur permanent 

beschikbaar zou moeten zijn” (wat uiteraard niet kan).511 Beide comités bevelen dan ook een systeem 

aan waarbij “alle relevante inlichtingen steeds aan het OCAD worden meegedeeld, waarbij de directeur 

intern beslist welke personeelsleden betrokken worden bij de analyse van gevoelige informatie.”512 

Vandaag is dit dan ook de praktijk geworden. Het zal niet enkel en alleen de directeur van het OCAD zijn 

die instaat voor de behandeling van gegevens verstrekt onder embargoprocedure.513  

Daarnaast voeren beide Comités aan dat het eveneens de bedoeling zou geweest zijn van de wetgever 

dat de adjunct-directeur van het OCAD ook kennis zou mogen nemen van inlichtingen verstrekt onder 

embargo en hij dus kan optreden als vervanger van de directeur. Dit werd evenwel niet opgenomen in 

de wet waardoor een wetswijziging hierover duidelijkheid kan verschaffen.514 

 

187. Geconcludeerd kan dan ook worden dat een wetswijziging omtrent de embargoprocedure zich 

opdringt.  

 

3.5. België voor en na 22 maart 2016  

 

3.5.1. Situatie voor 22 maart 2016  

 

188. Islamterrorisme is een woord dat bij menig Europeaan afschuw wekt. De laatste jaren werd 

Europa meer en meer geconfronteerd met het islamitisch terrorisme. FTF’s en HTF’s, deze jongeren 

worden aangetrokken tot de terroristische organisaties (vooral IS) actief in het Midden-Oosten en de 

regio van Noord-Afrika. Zij zijn vandaag de dag de kern geworden van de actuele dreiging.515 

                                                           
509 VAST COMITÉ I, Activiteitenverslag 2008, 112. 
510 VAST COMITÉ P, Activiteitenverslag 2007-2008, 58.  
511 VAST COMITÉ I, Activiteitenverslag 2008, 18.  
512 VAST COMITÉ P, Activiteitenverslag 2007-2008, 59. 
513 Interview met de heer G. CLAES (VSSE) en de heer W. VAN LAETHEM (Comité I).  
514 VAST COMITÉ I, Activiteitenverslag 2008, 113.  
515 PARLEMENTAIR ONDERZOEK belast met onderzoek naar de aanslagen van 22 maart 2016 te Brussel, doc. 54 
nr. 1752/008, 15 juni 2017, 21.  
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Vooral landen die deel uitmaken van de coalitie tegen IS werden het doelwit. Men onthoofdde Westerse 

hulpverleners en journalisten. Men zaaide onrust door telkens te dreigen met mogelijke aanslagen in 

Europa. Deze dreigingen werden af en toe ook realiteit. Tal van Europese landen werden slachtoffer van 

gruwelijke aanslagen. Doelwitten varieerden van politieagenten, militairen tot burgers. Aanslagen 

vonden plaats op publieke plaatsen, uitgangsplaatsen, (sport)evenementen of nationale vieringen.516  

 

189. Op 7 januari 2015 werd Parijs voor de eerste keer in een reeks aanslagen opgeschrikt. Een 

aanslag vond plaats op de redactie van Charlie Hebdo, 12 mensen kwamen om. Ongeveer een half jaar 

later, op 21 augustus 2015, vond een poging tot gewelddadige aanslag plaats op de Thalys-trein tussen 

Amsterdam en Parijs. Hierbij raakten 3 personen gewond. Nog geen jaar na de aanslag op Charlie Hebdo 

werd Parijs opnieuw getroffen. Op 13 november 2015 werd een reeks van aanslagen gepleegd nabij het 

Stade de France, restaurants, cafés en in de concertzaal Bataclan. 130 mensen hebben hierbij het leven 

gelaten.  

Jammer genoeg zijn dit niet de enige terroristische aanvallen die plaatsvonden binnen de tijdspanne 

2012-2016. Dit zijn echter slechts een paar voorbeelden uit een ellenlange lijst517 van gruwelijke 

aanslagen.  

Kort na de aanslagen in Parijs van 7 januari 2015 werd in België het dreigingsniveau 3 afgekondigd. 

Reden hiervoor was dat op 15 januari 2015 een antiterroristische actie plaatsvond in Verviers tegen een 

cel die op punt stond aanslagen te plegen. Van 21 november 2015 tot 26 november 2015 was zelfs even 

dreigingsniveau 4 van kracht voor het Brusselse gewest. Na 26 november 2015 werd het dreigingsniveau 

weer verlaagd tot niveau 3 en dit bleef van kracht tot 22 maart 2016.518   

 

3.5.2. 22 maart 2016  

 

190. Op 22 maart 2016 werd België het slachtoffer van hetgeen waarvoor al een tijdje werd 

gevreesd. Omstreeks 07u58 vond een eerste explosie plaats in de vertrekhal van Brussels-Airport te 

Zaventem. Daarna volgde een tweede explosie, een derde bom kwam niet tot ontploffing. Een uur later, 

omstreeks 09u11, gebeurt hetzelfde in een metrostel in het station Maalbeek te Brussel, ook daar vindt 

een explosie plaats. Resultaat: 32 doden en meer dan 300 gewonden. Uit onderzoek zal later blijken dat 

                                                           
516 PARLEMENTAIR ONDERZOEK belast met onderzoek naar de aanslagen van 22 maart 2016 te Brussel, doc. 54 
nr. 1752/008, 15 juni 2017, 21.  
517 PARLEMENTAIR ONDERZOEK belast met onderzoek naar de aanslagen van 22 maart 2016 te Brussel, doc. 54 
nr. 1752/008, 15 juni 2017, 22-23.  
518 PARLEMENTAIR ONDERZOEK belast met onderzoek naar de aanslagen van 22 maart 2016 te Brussel, doc. 54 
nr. 1752/008, 15 juni 2017, 143-144.  
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spijkerbommen werden gebruikt, dit om maximale lichamelijke schade aan te richten.519 België en zijn 

bevolking blijft geschokt achter. 

 

3.5.3. Situatie na 22 maart 2016 

 

3.5.3.1. Opstart POC belast met het onderzoek naar de aanslagen van 22 maart 2016 te Brussel 

 

191. Vrij snel na deze dramatische gebeurtenissen, op 11 april 2016 werd door een aantal politica 

een verzoek tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie (POC) ingediend.520 Deze POC 

werd belast met het onderzoek naar de omstandigheden die hebben geleid tot de terroristische 

aanslagen van 22 maart 2016 in de luchthaven Brussel-Nationaal en het metrostation Maalbeek te 

Brussel, met inbegrip van de evolutie en aanpak van de strijd tegen radicalisme en de terroristische 

dreiging.521 De POC kreeg een zeer ruime taak toegewezen die erin bestond: “(1) een chronologische en 

historische reconstructie te maken van alle feiten die hebben geleid tot de aanslagen van 

22 maart 2016; (2) de hulpverlening aan de slachtoffers te analyseren; (3) na te gaan of alle bevoegde 

diensten op adequate wijze hebben gefunctioneerd om het hoofd te bieden aan de terroristische 

dreiging en; (4) de onderliggende oorzaken van het radicalisme in ons land en de mogelijke verbanden  

tussen deze radicale fenomenen en het plegen van de aanslagen te onderzoeken”.522 Hierbij gaat ze 

dieper in op de inzameling en doorstroming van informatie, het beheer en gebruik van databanken, de 

capaciteit aan personele, financiële en materiele middelen en de aanwending ervan etc.523   

 

192. De POC belast met het onderzoek naar de aanslagen van 22 maart 2016 te Brussel ging van start 

op 14 april 2016. De POC splitste haar opdracht op in drie delen: hulpverlening en slachtoffers, 

veiligheidsarchitectuur en radicalisme.524 Het spreekt voor zich dat deze masterscriptie enkel het 

onderdeel veiligheidsarchitectuur nader bekijkt. Dit omdat de POC belast met het onderzoek naar de 

aanslagen van 22 maart 2016 te Brussel in dit onderdeel de werking, de regelgeving en de procedures 

                                                           
519 PARLEMENTAIR ONDERZOEK belast met onderzoek naar de aanslagen van 22 maart 2016 te Brussel, doc. 54 
nr. 1752/001, 11 april 2016, 3.  
520 PARLEMENTAIR ONDERZOEK belast met onderzoek naar de aanslagen van 22 maart 2016 te Brussel, doc. 54 
nr. 1752/001, 11 april 2016, 1-12. 
521 PARLEMENTAIR ONDERZOEK belast met onderzoek naar de aanslagen van 22 maart 2016 te Brussel, doc. 54 
nr. 1752/001, 11 april 2016, 1. 
522 PARLEMENTAIR ONDERZOEK belast met onderzoek naar de aanslagen van 22 maart 2016 te Brussel, doc. 54 
nr. 1752/001, 11 april 2016, 5. 
523 PARLEMENTAIR ONDERZOEK belast met onderzoek naar de aanslagen van 22 maart 2016 te Brussel, doc. 54 
nr. 1752/001, 11 april 2016,  9. 
524 PARLEMENTAIR ONDERZOEK belast met onderzoek naar de aanslagen van 22 maart 2016 te Brussel, doc. 54 
nr. 1752/010, 23 oktober 2017, 3.  
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doorgelicht heeft van de veiligheidsdiensten en in het bijzonder het OCAD. Dit gebeurde aan de hand 

van getuigenissen525 van betrokken personen en diensten. 526 

Na het horen van 199 getuigen (al dan niet achter gesloten deuren), het ontvangen van tal van 

verklaringen, het organiseren van verschillende werkvergaderingen, het inwinnen van informatie en het 

uitvoeren van onderzoeken had de POC belast met het onderzoek naar de aanslagen van 22 maart 2016 

te Brussel haar laatste vergadering op 23 oktober 2017.527 In haar eindverslag beval ze een 

opvolgcommissie op te richten die belast is met de controle van de uitvoering van de aanbevelingen van 

deze parlementaire onderzoekscommissie.528  

 

3.5.3.2. Situatieschets van 22 maart 2016 door de POC belast met het onderzoek naar de aanslagen van 

22 maart 2016 te Brussel 

 

193. De POC belast met het onderzoek naar de aanslagen van 22 maart 2016 te Brussel schetste 22 

maart 2016 als volgt. Omstreeks 08u06, op 22 maart 2016, kreeg de permanentiedienst van het 

Crisiscentrum de mededeling van de federale politie dat om 07u58 zich een explosie had voorgedaan 

op de luchthaven Brussel-Nationaal. De belangrijkste bij het crisisbeheer betrokken overheden en 

diensten529 werden opgeroepen. Zodra zij arriveerden werd een eerste coördinatievergadering 

georganiseerd.  

Tijdens deze vergadering werden tal van maatregelen bevolen zoals:530 

- “08u41: een bevel tot volledige evacuatie van de luchthaven en vraag om alle 

veiligheidsmaatregelen te nemen voor de evacuatie van gewonden.”   

- “08u45: verhoogde veiligheidsmaatrelgelen voor de internationale treinstations Brussel-Zuid , 

Brussel-Centraal, Brussel-Noord, Luik en Antwerpen en de luchthavens van Charleroi, Luik, 

Deurne, Oostende en Wevelgem.” 

- “08u45: verhoogde waakzaamheid voor de TEC, MIVB en De Lijn.” 

                                                           
525 Om een beter beeld te krijgen van de werking, regelgeving en procedures van de verschillende diensten tal van 
hoorzittingen georganiseerd. Zo werden Paul van Tigchelt, huidig directeur van het OCAD en André Vandoren, 
voormalig directeur van het OCAD (verschillende) keren gehoord. O.a. op de hoorzittingen van 28 september 2016, 
3 oktober 2016 etc. 
526 PARLEMENTAIR ONDERZOEK belast met onderzoek naar de aanslagen van 22 maart 2016 te Brussel, doc. 54 
nr. 1752/010, 23 oktober 2017, 4.  
527 PARLEMENTAIR ONDERZOEK belast met onderzoek naar de aanslagen van 22 maart 2016 te Brussel, doc. 54 
nr. 1752/010, 23 oktober 2017, 3.  
528 PARLEMENTAIR ONDERZOEK belast met onderzoek naar de aanslagen van 22 maart 2016 te Brussel, doc. 54 
nr. 1752/010, 23 oktober 2017, 5.  
529 O.a. de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, de commissaris-generaal en haar adjunct van de 
federale politie, directeur-generaal van het Crisiscentrum, directeur van het OCAD etc.  
530 PARLEMENTAIR ONDERZOEK belast met onderzoek naar de aanslagen van 22 maart 2016 te Brussel, doc. 54 
nr. 1752/006, 3 augustus 2016, 55.  
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- “08u45: briefing en sensibilisering van politiediensten en militaire versterking, evenals overleg 

met de exploitanten en hun veiligheidspersoneel.” 

- “08u45: verhoogde waakzaamheid werd gevraagd bij kerncentrales (waar reeds militairen 

werden ingezet).” 

- “08u45: verhoogde waakzaamheid en veiligheidsmaatregelen in de Haven van Antwerpen, 

evenals versturen van een VBO-alert531 om de privébedrijven in de haven te informeren.” 

- “08u52: beslissing tot evacuatie van het volledige Brusselse metronetwerk en de sluiting tot 

minstens 12u.”532 

 

194. Tevens kondigde het OCAD, tijdens deze vergadering, mondeling om 08u45, dreigingsniveau 4 

af voor het hele land. Deze dreigingsverhoging werd een twintigtal minuten later (omstreeks 09u04) 

schriftelijk gericht aan alle bestemmelingen.533 Deze schriftelijke bevestiging was louter ter informatie. 

Ons land stond dus vanaf 08u45 onder dreigingsniveau 4.534 Het dreigingsniveau werd afgekondigd 

“voor het gehele grondgebied met specifieke aandacht voor internationale treinstations, de regionale 

luchthavens, alle openbare transportmodi, de kerncentrales en de haven van Antwerpen”.535 

Ook de federale fase van de noodplanning (fase 4) werd omstreeks 09u03 afgekondigd door de minister 

van Binnenlandse Zaken.536 Noodplanning omvat 4 verschillende fasen die allemaal betrekking hebben 

op de coördinatie van de crisissituatie.537 Vooreerst kunnen fase 1 en 2 worden aangehaald die 

coördinatie op gemeentelijk niveau vragen. Daarnaast bestaat tevens fase 3 waarbij coördinatie op 

provinciaal niveau wordt gevraagd door de gouverneur. Tot slot kan eveneens sprake zijn van fase 4. 

Deze fase vraagt coördinatie op federaal niveau door de minister van Binnenlandse Zaken. Om fase 4 af 

te kondigen moet voldaan zijn aan een aantal criteria.538 Hierop wordt verder niet ingegaan.  

Om 09u11 vond de explosie plaats op het metrotoestel in het station Maalbeek te Brussel.  

 

                                                           
531 VBO-alert is een communicatiekanaal dat gecreëerd is om werkgevers en hun personeel te waarschuwen voor 
terreurdreigingen op http://www.hralert.be/nl/nieuws/vbo-alerts-gaven-raad-aan-werkgevers. 
532 PARLEMENTAIR ONDERZOEK belast met onderzoek naar de aanslagen van 22 maart 2016 te Brussel, doc. 54 
nr. 1752/006, 3 augustus 2016, 55.  
533 PARLEMENTAIR ONDERZOEK belast met onderzoek naar de aanslagen van 22 maart 2016 te Brussel, doc. 54 
nr. 1752/006, 3 augustus 2016, 58. 
534 PARLEMENTAIR ONDERZOEK belast met onderzoek naar de aanslagen van 22 maart 2016 te Brussel, doc. 54 
nr. 1752/006, 3 augustus 2016, 58. 
535 PARLEMENTAIR ONDERZOEK belast met onderzoek naar de aanslagen van 22 maart 2016 te Brussel, doc. 54 
nr. 1752/006, 3 augustus 2016, 37.  
536 PARLEMENTAIR ONDERZOEK belast met onderzoek naar de aanslagen van 22 maart 2016 te Brussel, doc. 54 
nr. 1752/006, 3 augustus 2016, 37. 
537 Dit wordt geregeld in het KB tot vaststelling van het noodplan voor de crisisgebeurtenissen en -situaties die een 
coördinatie of een beheer op nationaal niveau vereisen van 31 januari 2003, BS 21 februari 2003. 
538 Punt 4.1. in het KB tot vaststelling van het noodplan voor de crisisgebeurtenissen en -situaties die een 
coördinatie of een beheer op nationaal niveau vereisen van 31 januari 2003.  
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195. Hoewel op het ogenblik van de aanslagen op 22 maart 2016 geen sprake was van “enig verband 

tussen de dreigingsniveaus afgekondigd door het OCAD, de fases van noodplanning en de in het kader 

van een crisissituatie te nemen maatregelen”, bestaat dit vandaag wel.539 De POC belast met het 

onderzoek naar de aanslagen van 22 maart 2016 te Brussel was van oordeel dat “een draaiboek moest 

ontstaan dat de nodige handvaten biedt voor de reactie op een terroristische aanslag”.540 Dit draaiboek 

ontstond met het KB dat een nationaal noodplan betreffende de aanpak van een terroristische 

gijzelneming of een terroristische aanslag vaststelt van 1 mei 2016.541 In dit nationaal noodplan werd 

wel de link gelegd tussen het dreigingsniveau en de te nemen maatregelen. Dit werd door de POC belast 

met het onderzoek naar de aanslagen van 22 maart 2016 te Brussel dan ook als zeer positief 

geëvalueerd.542   

 

3.5.3.3. Evaluatie van het Coördinatieorgaan voor de Dreigingsanalyse door de POC belast met het 

onderzoek naar de aanslagen van 22 maart 2016 te Brussel 

 

196.     De POC belast met het onderzoek naar de aanslagen van 22 maart 2016 te Brussel heeft 

geconcludeerd dat bij de werking van het OCAD naar aanleiding van de gebeurtenissen op 22 maart 

2016 geen noemenswaardige fouten kunnen worden vastgesteld. Toch wijst de POC erop dat het OCAD 

vandaag nog steeds met een aantal problemen kampt waardoor het orgaan nog steeds niet optimaal 

functioneert. Mogelijke verklaringen die werden gegeven waren: “de beperkte personeelscapaciteit 

(zowel in aantal als in specialiteit), de toename van het aantal opdrachten van het OCAD, het gebrek 

aan flexibiliteit in de taakstelling, het nog steeds manueel moeten invoeren van gegevens en het feit dat 

ondersteunende diensten de informatie die ze aanleveren niet voldoende contextualiseren”.543  

 

197. Dat het OCAD, ten tijde van de POC, leed aan een chronisch gebrek aan middelen blijkt uit de 

verklaring van de directeur van het OCAD tijdens één van de hoorzitting georganiseerd door de POC 

belast met het onderzoek naar de aanslagen van 22 maart 2016 te Brussel. Hoewel de laatste jaren de 

personeelscapaciteit544, de investeringskredieten en het personeelsbudget545 van het OCAD reeds werd 

                                                           
539 PARLEMENTAIR ONDERZOEK belast met onderzoek naar de aanslagen van 22 maart 2016 te Brussel, doc. 54 
nr. 1752/006, 3 augustus 2016, 62. 
540 PARLEMENTAIR ONDERZOEK belast met onderzoek naar de aanslagen van 22 maart 2016 te Brussel, doc. 54 
nr. 1752/006, 3 augustus 2016, 62. 
541 BS 18 mei 2016.  
542 PARLEMENTAIR ONDERZOEK belast met onderzoek naar de aanslagen van 22 maart 2016 te Brussel, doc. 54 
nr. 1752/006, 3 augustus 2016, 63. 
543 PARLEMENTAIR ONDERZOEK belast met onderzoek naar de aanslagen van 22 maart 2016 te Brussel, doc. 54 
nr. 1752/008, 15 juni 2017, 139-140.  
544 De personeelssterkte van het OCAD van 30 FTE naar 72 FTE in 2017 omwille van de bevoegdheidsuitbreiding. 
545 In 2015 en 2016 werden de investeringskredieten en het personeelsbudget van het OCAD gevoelig uitgebreid. 
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uitgebreid blijft het aantal documenten aan informatie dat binnenkomt steeds stijgen (cf. supra 

randnummer 156). Ook het aantal punctuele evaluaties steeg van 1 042 in 2013 naar 1 488 in 2015546, 

zelfs tot ongeveer 1 900 in 2016.547  De vraag stelt zich dan ook of deze uitbreiding van de laatste jaren 

vandaag nog wel voldoende zijn om tegemoet te komen aan het stijgende aantal opdrachten van het 

OCAD.  

 

198.     Daarnaast kan worden gewezen op de beperkte informatiepositie van het OCAD als één van de 

verklaringen voor disfuncties binnen het OCAD. Zoals hierboven reeds werd aangehaald krijgt het OCAD 

enkel ‘relevante’ inlichtingen toegestuurd van haar ondersteunende diensten. Hierdoor krijgt het OCAD 

af en toe niet de informatie die ze had moeten krijgen. Zo verwittigde bijvoorbeeld de dienst DJSOC 

Terro van de federale politie het OCAD niet bij de uitwijzing van Al Bakraoui (één van de personen die 

achter de aanslagen van 22 maart 2016 zat).548 Geconcludeerd kan ook worden dat vandaag nog steeds 

tussen sommige diensten “geen echte cultuur van delen van informatie” bestaat hoewel dit probleem 

volgens het toezichtonderzoek van de Comités I en P van 2011 zo goed als weggewerkt is.549 

Onderzoeken gevoerd door de POC belast met het onderzoek naar de aanslagen van 22 maart 2016 te 

Brussel tonen dan ook nog steeds terughoudendheid aan bij het delen van informatie.550   

 

199. Tot slot kan ook het OCAD met de vinger worden gewezen aangezien zij specifieke dreigingen 

niet altijd accuraat aangeven, zo kregen bijvoorbeeld de luchthavenautoriteiten nooit melding van enige 

dreiging voor de luchthaven.551 

 

200. In het kader van deze vaststellingen stelde de POC belast met het onderzoek naar de aanslagen 

van 22 maart 2016 te Brussel ook een aantal aanbevelingen voor.  

 

                                                           
546 PARLEMENTAIR ONDERZOEK belast met onderzoek naar de aanslagen van 22 maart 2016 te Brussel, doc. 54 
nr. 1752/008, 15 juni 2017, 140.  
547 PPT ter beschikking gesteld door het OCAD, dia 18.  
548 PARLEMENTAIR ONDERZOEK belast met onderzoek naar de aanslagen van 22 maart 2016 te Brussel, doc. 54 
nr. 1752/008, 15 juni 2017, 140.  
549 PARLEMENTAIR ONDERZOEK belast met onderzoek naar de aanslagen van 22 maart 2016 te Brussel, doc. 54 
nr. 1752/008, 15 juni 2017, 183.  
550 PARLEMENTAIR ONDERZOEK belast met onderzoek naar de aanslagen van 22 maart 2016 te Brussel, doc. 54 
nr. 1752/008, 15 juni 2017, 183.  
551 PARLEMENTAIR ONDERZOEK belast met onderzoek naar de aanslagen van 22 maart 2016 te Brussel, doc. 54 
nr. 1752/008, 15 juni 2017, 140.  
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201. Vooreerst benadrukt de POC belast met het onderzoek naar de aanslagen van 22 maart 2016 

te Brussel uitdrukkelijk dat het OCAD het leidinggevend orgaan is wat de dreigingsanalyse betreft en het 

zeker en vast zijn onafhankelijkheid moet behouden blijven.552  

 

202. Daarnaast benadrukt de POC belast met het onderzoek naar de aanslagen van 22 maart 2016 

te Brussel, net zoals de beleidsverklaring van minister Geens (cf. supra randnummer 72), dat de W.OCAD 

en de regelgeving omtrent het OCAD dienen te worden aangepast aan de jarenlange uitbreiding van de 

bevoegdheden van het OCAD.553  

 

203. Ook wijst de POC belast met het onderzoek naar de aanslagen van 22 maart 2016 te Brussel op 

het belang van de definiëring van het begrip relevant. Dit teneinde te vermijden dat het OCAD 

overspoeld zou worden met informatie, dan wel nuttige informatie zou missen.554  

 

204. Ter verbetering van de samenwerking tussen het OCAD en de ondersteunende diensten haalt 

de POC belast met het onderzoek naar de aanslagen van 22 maart 2016 te Brussel aan dat de positie 

van gedetacheerde personeelsleden binnen het OCAD moet worden versterkt. Dit kan gebeuren door 

het toekennen van een reële “liaison”. Hierdoor verkrijgt het OCAD niet alleen rechtstreeks of 

onrechtstreeks toegang tot de gegevensbestanden van de verschillende diensten maar kan eveneens 

een interactieve samenwerking tussen het OCAD en de verschillende diensten worden uitgewerkt.555  

 

205. Om de informatie-uitwisseling te verbeteren opteert de POC belast met het onderzoek naar de 

aanslagen van 22 maart 2016 te Brussel ervoor een kruispuntbank op te richten. 556 Hierdoor wordt alle 

informatie omtrent terrorisme en extremisme “beter verankerd”.557 Informatie zal dan ook in te 

toekomst op de juiste plaats terecht komen en efficiëntie wordt bevorderd. Aangezien tal van gegevens 

contextualisering vragen alvorens te worden gebruikt is dit een beter initiatief dan bijvoorbeeld aan 

diensten onderling toegang te geven tot elkaars databanken. Ook voor het OCAD zal deze kruispuntbank 

                                                           
552 PARLEMENTAIR ONDERZOEK belast met onderzoek naar de aanslagen van 22 maart 2016 te Brussel, doc. 54 
nr. 1752/008, 15 juni 2017, 178. 
553 PARLEMENTAIR ONDERZOEK belast met onderzoek naar de aanslagen van 22 maart 2016 te Brussel, doc. 54 
nr. 1752/008, 15 juni 2017, 178.  
554 PARLEMENTAIR ONDERZOEK belast met onderzoek naar de aanslagen van 22 maart 2016 te Brussel, doc. 54 
nr. 1752/008, 15 juni 2017, 178.  
555 PARLEMENTAIR ONDERZOEK belast met onderzoek naar de aanslagen van 22 maart 2016 te Brussel, doc. 54 
nr. 1752/008, 15 juni 2017, 140-141.  
556 PARLEMENTAIR ONDERZOEK belast met onderzoek naar de aanslagen van 22 maart 2016 te Brussel, doc. 54 
nr. 1752/008, 15 juni 2017, 141.  
557 PARLEMENTAIR ONDERZOEK belast met onderzoek naar de aanslagen van 22 maart 2016 te Brussel, doc. 54 
nr. 1752/008, 15 juni 2017, 141.  
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tal van voordelen creëren. Zo krijgt het hierdoor een “overzicht van bij welke diensten nuttige informatie 

beschikbaar is” en creëert het “een gemoduleerde toegangspoort tot die informatie die nuttig is voor 

het uitvoeren van haar opdrachten, zonder dat – zoals nu het geval is – alle informatie moet worden 

overgedragen en gedupliceerd in de bestanden van het OCAD”.558  

 

206. Daarnaast dient elke databank van elke dienst op een coherente wijze worden afgestemd en op 

een complementaire manier worden uitgebouwd. Dit heeft als doel te realiseren dat elke dienst die 

informatie nodig heeft deze ook effectief en tijdig verkrijgt.559  

 

207. De POC belast met het onderzoek naar de aanslagen van 22 maart 2016 te Brussel stelde tevens 

vast dat op federaal niveau een systeem dat alle genomen maatregelen (bijvoorbeeld omtrent een FTF) 

samenbrengt en monitort ontbreekt.560 Ook de gemeenschappelijke dynamische gegevensbank bij het 

OCAD laat dit niet toe. De POC beveelt dan ook aan om, naar voorbeeld van het systeem bij Europol, de 

gemeenschappelijke gegevensbank uit te breiden en hieraan een monitoringsysteem te koppelen. 

Hiertoe krijgen alle betrokken diensten toegang en “bij elke persoon vermeld in de gegevensbank zal, 

in voorkomend geval worden aangemerkt (flagging) welke dienst actie neemt of genomen heeft.” 561  

Als functioneel beheerder van dit flagging-systeem kan het OCAD worden aangeduid. Dit flagging-

systeem zal complementair functioneren met de op te richten kruispuntbank.562  

 

208. Ook de communicatie van het OCAD is voor verbetering vatbaar. De POC belast met het 

onderzoek naar de aanslagen van 22 maart 2016 te Brussel beveelt dan ook aan het OCAD om concreter 

te communiceren omtrent de dreiging.563 Teneinde het vermijden van discussies is ook de directeur van 

het OCAD van mening dat over de “algemene en vooral de punctuele dreigingen beter en concreter moet 

                                                           
558 PARLEMENTAIR ONDERZOEK belast met onderzoek naar de aanslagen van 22 maart 2016 te Brussel, doc. 54 
nr. 1752/008, 15 juni 2017, 149.  
559 PARLEMENTAIR ONDERZOEK belast met onderzoek naar de aanslagen van 22 maart 2016 te Brussel, doc. 54 
nr. 1752/008, 15 juni 2017, 141.  
560 PARLEMENTAIR ONDERZOEK belast met onderzoek naar de aanslagen van 22 maart 2016 te Brussel, doc. 54 
nr. 1752/008, 15 juni 2017, 149.  
561 PARLEMENTAIR ONDERZOEK belast met onderzoek naar de aanslagen van 22 maart 2016 te Brussel, doc. 54 
nr. 1752/008, 15 juni 2017, 149.  
562 PARLEMENTAIR ONDERZOEK belast met onderzoek naar de aanslagen van 22 maart 2016 te Brussel, doc. 54 
nr. 1752/008, 15 juni 2017, 150.  
563 PARLEMENTAIR ONDERZOEK belast met onderzoek naar de aanslagen van 22 maart 2016 te Brussel, doc. 54 
nr. 1752/008, 15 juni 2017, 54. 
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worden gecommuniceerd”.564 Wel dient te worden opgepast voor de grote media-aandacht. Men dient 

erover te waken dat de bevolking niet nodeloos ongerust wordt gemaakt.565 

 

209. Tot slot pleit de POC belast met het onderzoek naar de aanslagen van 22 maart 2016 te Brussel 

eveneens voor het oprichten van nog extra ‘overlegplatformen’. Zo beveelt ze bijvoorbeeld aan, naar 

voorbeeld van de Intelligence fusion cell binnen de federale gerechtelijke politie te Brussel, tevens een 

Intelligence fusion cell op te richten binnen de vier andere in terrorisme gespecialiseerde 

gedeconcentreerde gerechtelijke directies.566 In deze cell zouden rechercheurs van de federale politie 

informatie kunnen delen met verbindingsofficieren van zowel de VSSE, als de ADIV als het OCAD. Dit 

zou de gezamenlijke informatiepositie ten goede komen aangezien dan wekelijks overleg kan 

plaatsvinden tussen de federale gerechtelijke politie, de VSSE, de ADIV en het OCAD (in bepaalde 

gevallen de CFI567). Hierdoor ontstaan vijf Joint Intelligence Centers waarin “een performante 

uitwisseling gebeurt van nationale en internationale en geclassificeerde en niet-geclassificeerde 

informatie, die aangeleverd wordt door alle betrokken partners.” 568 

Naast deze performante uitwisseling van gegevens zou volgens de POC eveneens een gezamenlijke 

prioriteitenstelling moeten plaatsvinden. Daarom wordt door de POC voorgesteld om Joint Decision 

Centers op te richten.569 Deze zullen worden opgericht in de vijf gerechtelijke arrondissementen. De 

prioriteitenstelling wordt mogelijk gemaakt door de gezamenlijke informatiepositie die wordt gecreëerd 

binnen de Joint Intelligence Centers.570 De Joint Decision Centers zouden bestaan uit: de federale politie, 

de VSSE, de ADIV, het OCAD en het federaal parket. 571  Ook deze centra plegen wekelijks overleg en 

beslissen collegiaal of op nieuwe informatie wordt gewerkt en zo ja, wie best welke acties in bepaalde 

                                                           
564 PARLEMENTAIR ONDERZOEK belast met onderzoek naar de aanslagen van 22 maart 2016 te Brussel, doc. 54 
nr. 1752/008, 15 juni 2017, 144.  
565 PARLEMENTAIR ONDERZOEK belast met onderzoek naar de aanslagen van 22 maart 2016 te Brussel, doc. 54 
nr. 1752/008, 15 juni 2017, 54.  
566 PARLEMENTAIR ONDERZOEK belast met onderzoek naar de aanslagen van 22 maart 2016 te Brussel, doc. 54 
nr. 1752/008, 15 juni 2017, 311 en PARLEMENTAIR ONDERZOEK belast met onderzoek naar de aanslagen van 22 
maart 2016 te Brussel, doc. 54 nr. 1752/008, 15 juni 2017, 57.  
567 In de gevallen waarin de financiering van terrorisme aan de orde is, dient ook de Cel voor Financiële 
Informatieverwerking bij dit overleg te worden betrokken.  
568 PARLEMENTAIR ONDERZOEK belast met onderzoek naar de aanslagen van 22 maart 2016 te Brussel, doc. 54 
nr. 1752/008, 15 juni 2017, 311 en PARLEMENTAIR ONDERZOEK belast met onderzoek naar de aanslagen van 22 
maart 2016 te Brussel, doc. 54 nr. 1752/008, 15 juni 2017, 57. 
569 PARLEMENTAIR ONDERZOEK belast met onderzoek naar de aanslagen van 22 maart 2016 te Brussel, doc. 54 
nr. 1752/008, 15 juni 2017, 311. 
570 PARLEMENTAIR ONDERZOEK belast met onderzoek naar de aanslagen van 22 maart 2016 te Brussel, doc. 54 
nr. 1752/008, 15 juni 2017, 58.  
571 PARLEMENTAIR ONDERZOEK belast met onderzoek naar de aanslagen van 22 maart 2016 te Brussel, doc. 54 
nr. 1752/008, 15 juni 2017, 58.  
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dossiers kan nemen. Eveneens zullen prioriteiten gesteld worden omtrent welke dossiers men eerst zal 

aanpakken.572 

De Joint Decision Centers zouden bestaan uit de hierboven aangehaalde diensten maar eveneens 

andere diensten kunnen ad hoc deelnemen aan overleg binnen deze centra.573 Te denken valt aan: de 

lokale parketten (indien nog geen federaliseringen van het strafdossier is gebeurd), de lokale politie, de 

CFI (in gevallen waarin het gaat om de financiering van terrorisme) etc.574 Hierbij moet echter wel 

worden toegezien op het feit dat het geheim van strafrechtelijk onderzoek en de regeling inzake de 

toegang tot geclassificeerde informatie niet geschonden mogen worden. Daarnaast kan het ook zijn dat 

het aangewezen is bestuurlijke maatregelen te treffen. In dat opzicht is het dan ook nuttig om de 

gemeenten, bepaalde federale overheidsdiensten, de gemeenschappen, de gewesten of het 

Crisiscentrum bij de werking van de Joint Decision Centers te betrekken.575 

De oprichting van deze Joint Intelligence Centers en Joint Decision Centers is slechts een aanbeveling 

van de POC belast met het onderzoek naar de aanslagen van 22 maart 2016 te Brussel. Het is dan ook 

niet zeker of deze effectief zullen ontstaan. De VSSE is hieromtrent van mening dat beter één Joint 

Decision Center zou worden opgericht in plaats van vijf Joint Decision Centers, dat actief is voor heel 

België (zoals in het Verenigd Koninkrijk) 576 Door slechts één Joint Decision Center te organiseren, wordt 

gegarandeerd dat met alle mogelijke informatie rekening wordt gehouden en dat van versnippering 

geen sprake meer kan zijn. Het valt dan ook af te wachten in hoeverre deze aanbeveling uitgewerkt zal 

worden in de praktijk. 

 

3.5.4. Situatie tijdens en na de POC belast met het onderzoek naar de aanslagen van 22 maart 2016 

te Brussel  

 

210. Ook tijdens de POC belast met het onderzoek naar de aanslagen van 22 maart 2016 te Brussel 

en erna stopte de gruwel niet. Op 14 juli 2016 werd Frankrijk opnieuw getroffen door een 

verschrikkelijke aanlag. Een vrachtwagen reed in op een mensenmenigte op de Promenade des Anglais 

te Nice. 86 mensen stierven. Rond de kerstperiode is Duitsland aan de beurt, op 19 december 2016 reed 

een terrorist in op een kerstmarkt in Berlijn, met 17 doden als gevolg. Ook Londen en Sint-Petersburg 

                                                           
572 PARLEMENTAIR ONDERZOEK belast met onderzoek naar de aanslagen van 22 maart 2016 te Brussel, doc. 54 
nr. 1752/008, 15 juni 2017, 58.  
573 PARLEMENTAIR ONDERZOEK belast met onderzoek naar de aanslagen van 22 maart 2016 te Brussel, doc. 54 
nr. 1752/008, 15 juni 2017, 377-378. 
574 PARLEMENTAIR ONDERZOEK belast met onderzoek naar de aanslagen van 22 maart 2016 te Brussel, doc. 54 
nr. 1752/008, 15 juni 2017, 377-378. 
575 PARLEMENTAIR ONDERZOEK belast met onderzoek naar de aanslagen van 22 maart 2016 te Brussel, doc. 54 
nr. 1752/008, 15 juni 2017, 377-378. 
576 Interview met de heer G. CLAES (VSSE). 
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bleven niet gespaard en ook zij werden eveneens slachtoffer van gruweldaden op respectievelijk 22 

maart 2017 en 3 april 2017. Op 22 mei 2017 gaf Amerikaanse popster Ariana Grande een concert in 

Manchester. Na afloop blies een zelfmoordterrorist zich op in de buurt van de concertzaal. 22 mensen 

lieten het leven, 120 personen raakten gewond. Ook Spanje werd slachtoffer van het gewelddadig 

terrorisme, op 17 augustus 2017 maakt een vrachtwagen een “moordende rit” op Las Ramblas te 

Barcelona.577  

 

211. De aanslagen in Brussel hebben ervoor gezorgd dat ons land van 22 maart 2016 tot 24 maart 

2016 ressorteerde onder dreigingsniveau 4. Daarna werd het dreigingsniveau teruggebracht op niveau 

3 voor heel België. De POC belast met het onderzoek naar de aanslagen van 22 maart 2016 te Brussel 

haalde aan dat ze “vermoedde dat het afschalen van het dreigingsniveau een langdurig proces zal 

zijn”.578 

De POC stelde vast dat het verhogen van het dreigingsniveau makkelijker is dan het verlagen. De vraag 

werd gesteld op welke basis ging worden beslist om terug naar dreigingsniveau 2 te keren. De vrees 

werd dan ook geuit dat niveau 3 nog lang van kracht zou zijn.579  

De POC kreeg gelijk. Pas op 22 januari 2018, na meer dan 2 jaar onder niveau 3, werd het dreigingsniveau 

voor ons land teruggeschroefd naar niveau 2.  

 

3.6. Toekomst   

 

212. Met de komst van het OCAD werd een orgaan gecreëerd dat mee de strijd levert tegen het 

terrorisme en het extremisme. In de beginjaren van het OCAD kon dit orgaan op niet veel steun rekenen. 

Echter vandaag kan gesteld worden dat het OCAD, weleens waar met vallen en opstaan, haar eigen 

plaats heeft verworven binnen de inlichtingen- en veiligheidswereld. Toch kunnen betreffende de 

werking van het OCAD nog een aantal verbeterpunten worden aangehaald.  

 

213. Zoals hierboven reeds werd aangetoond vervult het OCAD vandaag haar rol binnen een 

ingewikkeld kluwen van tal van diensten die allemaal wel iets te maken hebben met de inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten. Te denken valt aan: de NVR, het S.C.I.V., het C.C.I.V., de VSSE, de ADIV, de federale 

politie, het ADCC, het Comité I, het Comité P, de NTF, de LTF, de verschillende werkgroepen in de 

                                                           
577 PARLEMENTAIR ONDERZOEK belast met onderzoek naar de aanslagen van 22 maart 2016 te Brussel, doc. 54 
nr. 1752/008, 15 juni 2017, 23-24.  
578 PARLEMENTAIR ONDERZOEK belast met onderzoek naar de aanslagen van 22 maart 2016 te Brussel, doc. 54 
nr. 1752/008, 15 juni 2017, 144.  
579 PARLEMENTAIR ONDERZOEK belast met onderzoek naar de aanslagen van 22 maart 2016 te Brussel, doc. 54 
nr. 1752/008, 15 juni 2017, 145.  
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uitvoering van het Plan R, de LIVC en ga zo maar door. Opmerkelijk stelt de POC belast met het 

onderzoek naar de aanslagen van 22 maart 2016 te Brussel de oprichting van nog een aantal nieuwe 

overlegplatformen voor (cf. supra randnummer 209). Hoewel al deze platformen en diensten hun eigen 

bevoegdheid en takenpakket toegewezen kregen, dient te worden opgelet dat ze niet in elkaars 

vaarwater komen. Het onderscheid tussen de verschillende organen dient dan ook steeds zichtbaar te 

blijven. Daarnaast moet erover worden gewaakt dat het OCAD niet als één van de zovele diensten zal 

opgaan binnen de inlichtingen- en veiligheidswereld. Vermeden dient dan ook te worden dat het OCAD 

één van de zovele analyses zal opstellen. Het zou dan ook zeer jammer zijn dat binnenkort een 

coördinatieorgaan van het Coördinatieorgaan voor de Dreigingsanalyse zou opgericht moeten worden.   

 

214. In de beleidsverklaring van 2017 van minister van Justitie Koen Geens wordt voorgesteld de 

W.OCAD te hervormen. De W.OCAD is tot op vandaag nog niet gewijzigd. Het is dan ook afwachten in 

welke zin en in welke mate aanpassingen zullen worden ingevoerd. Hieronder worden een aantal 

kritiekpunten aangehaald waarmee de wetgever (hopelijk) rekening kan houden bij de hervorming van 

de W.OCAD.  

 

215. Vooreerst kan gewezen worden op een aantal kritiekpunten die, jammer genoeg, al vanaf de 

beginjaren van het OCAD aanwezig zijn.  

Het gaat o.a. over de invulling van de term inlichtingen en de definiëring van het begrip relevant. Deze 

onduidelijkheden ontstonden reeds bij de oprichting van het OCAD en bestaan vandaag nog steeds. Het 

is dan ook noodzakelijk, naar de toekomst toe, hierin verandering te brengen.  

Wat het begrip inlichtingen betreft bestaat vandaag discussie tussen de verschillende ondersteunende 

diensten. Hoewel artikel 2, 1° W.OCAD de term inlichtingen definieert bestaat hierover toch nog 

onduidelijkheid. De ene dienst levert enkel verwerkte inlichtingen aan, de andere dienst is van mening 

dat brute informatie moet aangeleverd worden aan het OCAD (cf. supra randnummer 147). Hierin dient 

duidelijkheid te worden geschept. Het OCAD zelf is dan weer vragende partij om tevens brute informatie 

te ontvangen. Mijn inziens lijkt dit dan ook het beste, het OCAD is zelf vragende partij hiervoor en dit 

zorgt ervoor dat het OCAD inlichtingen kan bekijken in hun context waardoor ze de inlichtingen beter 

kan kaderen.  

Wat het begrip relevant betreft vullen de verschillende ondersteunende diensten ook dit begrip in aan 

de hand van hun eigen interpretatie. Mijns inziens zou het beter zijn dat in de toekomst het begrip 

relevant wordt geschrapt. Hierdoor zullen alle inlichtingen worden doorgeven aan het OCAD en kan het 

OCAD zelf een selectie maken van wat relevant is. Dit zorgt voor meer eenduidigheid en alle inlichtingen 

zullen getoetst worden aan dezelfde criteria namelijk die van het OCAD. Door het feit dat alle 

inlichtingen nu verplicht dienen overgemaakt te worden aan het OCAD lost de problematiek van de 
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informatiedoorstroming zich ook op. Ondersteunende diensten sturen nu alle inlichtingen verplicht 

door naar het OCAD en kunnen dan ook niet meer het verwijt krijgen dat ze informatie achterhouden. 

De vraag kan echter worden gesteld of het OCAD, wanneer het alle inlichtingen toegestuurd zal krijgen 

niet bedolven zal worden onder informatie? Zal het OCAD al deze informatie tijdig kunnen verwerken?  

 

216. Dit sluit aan bij de discussie die reeds jarenlang gevoerd werd omtrent capaciteit, middelen en 

personeel. Aangezien de Belgische hoofdstad Brussel de thuishaven is van verschillende Europese 

instellingen en een NAVO kwartier huisvest zou kunnen gedacht worden dat veiligheid in ons land een 

topprioriteit is die alle aandacht krijgt. Toch hebben zowat alle inlichtingen- en veiligheidsdiensten de 

laatste jaren, jammer genoeg, moeten besparen.580 Hoewel het OCAD tijdens de POC belast met het 

onderzoek naar de aanslagen van 22 maart 2016 te Brussel van mening was dat ze met een “chronisch 

gebrek aan middelen” te kampen heeft (cf. supra randnummer 197), stemt dit niet meer overeen met 

de huidige positie van het OCAD m.b.t. de bezetting van de dienst. Het OCAD is op vandaag tevreden 

met de middelen die ze toegewezen krijgt. 

 

217. Ook wat het personeel van het OCAD betreft dienen een aantal wijzigingen te gebeuren. 

Vooreerst zal de wetswijziging ervoor moeten zorgen het wettelijk kader vandaag wordt aangepast aan 

het huidige personeelsbestand van het OCAD. Daarnaast moet worden opgemerkt dat het OCAD 

vandaag niet over een adjunct-directeur beschikt. Ook hierin dient verandering te komen teneinde de 

optimale werking van het OCAD te bevorderen. Tot slot dient ook het personeelsstatuut van het OCAD 

naar de toekomst toe een wijziging te ondergaan. Zoals reeds in 2007 bij de oprichting van het OCAD 

werd aangekaart beschikken de personeelsleden van het OCAD over verschillende personeelsstatuten. 

Dit is dan ook niet bevorderlijk voor de samenhang tussen het personeel. Hierin dient dan ook 

verandering te komen. Mijn inziens is het noodzakelijk om een eenheidsstatuut te creëren binnen de 

inlichtingen- en veiligheidsdiensten en het OCAD. Op die manier zal de inzetbaarheid van 

personeelsleden binnen verschillende diensten tevens makkelijker worden en wordt de onderlinge 

concurrentie verminderd. Dit kan worden ingevoerd via een soort van uitdovend systeem waarbij de 

nieuw aangeworven personeelsleden zullen vallen onder het nieuwe systeem en de ‘oude’ 

personeelsleden zouden blijven vertoeven in het systeem dat nu bestaat.  

 

218. Daarnaast ontstonden tevens een aantal kritiekpunten door de jaren heen. Door de evolutie in 

de tijd ontstaan steeds nieuwe dreigingen. Niet alleen terrorisme en extremisme vormen vandaag een 

                                                           
580 E. PIRONET, “Steeds minder geld voor veiligheid” in http://www.knack.be/nieuws/magazine/steeds-minder-
geld-voor-veiligheid/article-normal-1086743.html. 
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gevaar voor de samenleving maar tevens cyberdreigingen etc. steken de kop op. De vraag kan dan ook 

worden gesteld of de bevoegdheid van het OCAD niet dient te worden uitbereid naar deze dreigingen 

voor de toekomst. Mijn inziens is dit zeker en vast noodzakelijk, en daarbovenop zal, indien de 

bevoegdheid van het OCAD zal worden uitgebreid naar andere dreigingen, het eveneens aangewezen 

zijn om de ondersteunende diensten en/of de bestemmelingen van analyses ook uit te breiden. Zo 

kunnen bijvoorbeeld de consulaire diensten, luchthaven- en spoorweginstanties, het FANC, de CFI etc. 

worden toegevoegd aan de ondersteunende diensten van het OCAD.  

Vandaag delen de FOD Binnenlandse Zaken en de FOD Justitie eveneens deze mening. Zo stelden beide 

overheidsdiensten een zogenaamd “ontwerp van koninklijk besluit tot aanvulling van artikel 2, tweede 

lid van de wet van 10 juli 2006 betreffende de analyse van de dreiging”581 op. Hierbij doen de minister 

van Justitie en de minister van Binnenlandse Zaken het voorstel om de ondersteunende diensten uit te 

breiden met vier andere diensten. Het gaat om: de Dienst Erediensten en Vrijzinnigheid van de FOD 

Justitie, het directoraatgeneraal Penitentiaire Inrichtingen van de FOD Justitie, de Passagiers Informatie 

Eenheid binnen de Algemene Directie Crisiscentrum en de Algemene Administratie van de Thesaurie 

binnen de FOD Financiën. Wanneer het ontwerp van KB ook effectief zal worden goedgekeurd is niet 

geweten maar dit kan alleszins worden beschouwd als een stap in de goede richting.  

 

219. Daarnaast ontstonden door de tijd heen ook verschillende nieuw fenomenen. Denk maar aan 

het radicalisme, de FTF’s en de HTF’s. Deze nieuwe fenomenen dienen te worden verduidelijkt om een 

plaats te verwerven in de bestaande structuren. Zo kan worden gesteld dat het fenomeen radicalisme 

onder het begrip extremisme kan worden begrepen (cf. supra randnummer 116). Toch bestaat vandaag 

geen uniforme definitie omtrent radicalisme. Hierin dient verandering te komen naar de toekomst toe. 

Net zoals terrorisme en extremisme verdient ook radicalisme, naar mijn mening, een eigen wettelijke 

definitie. Dit zou eventueel kunnen gebeuren door het artikel 8 van de wet houdende regeling van de 

inlichtingen- en veiligheidsdiensten aan te vullen met een punt h). Hierdoor wordt één uniforme 

definitie ingevoerd waarop alle diensten kunnen terugvallen.  

Wat de FTF’s betreft kan worden gesteld dat deze vandaag worden ingedeeld in verschillende 

categorieën. Deze indeling verschilt naargelang de dienst. Ook hierin dient verandering te komen zodat 

elke dienst dezelfde indeling kan gebruiken naar de toekomst toe. Daarnaast vormen vandaag de HTF’s 

de nieuwe bedreiging voor ons land. Volgens Paul Van Tigchelt zijn zij de “uitdaging voor de 

toekomst”.582 Vandaag zijn het niet zozeer meer cellen die militaire training hebben gekregen in Irak of 

                                                           
581 Ontwerp van koninklijk besluit tot aanvulling van artikel 2 lid 2 van de wet van 10 juli 2006 betreffende de 
analyse van de dreiging, nota C.C.I.V., 14 februari 2018.  
582 BELGA/RR, “Homegrown terroristen zijn de uitdaging van de toekomst” in 
http://www.knack.be/nieuws/belgie/homegrown-terroristen-zijn-de-uitdaging-van-de-toekomst-ocad-
topman/article-normal-775847.html.  

http://www.knack.be/nieuws/belgie/homegrown-terroristen-zijn-de-uitdaging-van-de-toekomst-ocad-topman/article-normal-775847.html
http://www.knack.be/nieuws/belgie/homegrown-terroristen-zijn-de-uitdaging-van-de-toekomst-ocad-topman/article-normal-775847.html
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Syrië en worden uitgestuurd om aanslagen te plegen in het Westen maar gaat het eerder om mensen 

die niet in de conflictzone zijn geweest maar worden aangestuurd en geïnspireerd door propaganda van 

terroristische bewegingen hier in België. Het dreigingsbeeld is dan ook een pak diffuser geworden. Dit 

vergt dan ook een andere aanpak naar de toekomst toe.  

 

220. Deze nieuwe fenomenen zorgen tevens voor nieuwe bevoegdheden die het OCAD toegewezen 

krijgt (denk maar aan de bevoegdheden betreffende de FTF’s o.a. de oprichting van de 

gemeenschappelijke gegevensbank FTF’s, HTF’s en Haatpredikers). De W.OCAD is vandaag niet 

aangepast aan deze nieuwe bevoegdheden. Mijn inziens is het dan ook logisch dat de wetswijziging 

hierin verandering brengt door in de W.OCAD alle bevoegdheden die het OCAD vandaag uitoefent een 

plaats te geven.  

 

221. Daarnaast kunnen tevens een aantal zaken aangehaald worden die mijn inziens vandaag niet 

meer nuttig zijn dat deze bestaan. Het gaat o.a. om de JIB en het feit dat het OCAD bij de opgestelde 

analyses zelf maatregelen kan voorstellen. Met de komst van de gemeenschappelijke gegevensbank 

FTF’s, HTF’s en Haatpredikers is het bestaan van de JIB mijn inziens totaal overbodig geworden. Ook de 

opdracht die het OCAD krijgt in artikel 8, 1° en 2° W.OCAD betreffende het voorstellen van maatregelen 

die kunnen worden genomen lijkt mij vandaag overbodig geworden. Deze opdracht ligt binnen de 

bevoegdheid van het Crisiscentrum. Teneinde te voorkomen dat beide organen in elkaars vaarwater 

komen lijkt het beter deze opdracht van het OCAD te ontnemen en volledig toe te wijzen aan het 

Crisiscentrum.  

 

222. Tot slot kan ook de embargoprocedure voor inlichtingen aangeleverd door ondersteunende 

diensten verkregen van gelijkaardige buitenlandse diensten, worden aangehaald (artikel 12 W.OCAD). 

Deze procedure werd destijds ingevoerd om tegemoet te komen aan de zogenaamde ‘regel van de 

derde dienst’. Vandaag is van deze regel geen sprake meer aangezien deze geëvolueerd is naar de ‘regel 

van het derde land’ (cf. supra randnummer 185). De embargoprocedure wordt voor deze inlichtingen 

dan ook niet meer gebruikt. De vraag kan dan ook worden gesteld of deze regeling in de W.OCAD moet 

blijven bestaan of beter opgeheven zou kunnen worden. Mijn inziens is het dan ook beter om deze 

bepaling te schrappen bij de wijziging van W.OCAD. Wat de embargoprocedure voor inlichtingen van 

gerechtelijke aard betreft (artikel 11 W.OCAD) dringt zich naar mijn mening tevens een wetswijziging 

op. Uit de praktijk blijkt dat niet langer alleen de directeur van het OCAD kennis neemt van de 

inlichtingen verstrekt onder embargo (cf. supra randnummer 186). Het lijkt mij dan ook opportuun dit 

aan te passen in de wet.  
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223. Naast de kritiekpunten die vandaag bestaan zijn de aanbevelingen van de POC belast met het 

onderzoek naar de aanslagen van 22 maart 2016 te Brussel eveneens van groot belang , denk maar aan 

het installeren van een flaggingsysteem, de oprichting van een kruispuntbank, de verbetering van 

communicatie etc. (cf. supra 3.5.3.3.). Het is dan ook afwachten of het OCAD in de toekomst deze 

aanbevelingen zal opvolgen of ze deze links zal laten liggen. Wat de kruispuntbank betreft kan worden 

gesteld dat deze vandaag reeds bestaat.  

 

BESLUIT 

 

224. Dit besluit beoogt een antwoord te geven op de drie onderzoeksvragen die worden aangehaald 

in de inleiding (cf. supra randnummer 4). 

 

225. Om het ontstaan van de AGG en het OCAD te begrijpen moet worden teruggegaan in de tijd. 

Sinds de jaren 1980 kreeg België te maken met het fenomeen terrorisme. Om het hoofd te bieden aan 

deze dreiging werd gebrainstormd over hoe men hieraan tegemoet kon komen. Als resultaat werd de 

Antiterroristische Gemengde Groep opgericht, naar initiatief van de toenmalige minister Jean Gol. De 

AGG ging officieel van start in 1984. Dit verliep niet van een leien dakje. De werking van de AGG verliep 

dan ook met vallen en opstaan. De wettelijke basis van de AGG werd gecreëerd door het KB over de 

Antiterroristische Gemengde Groep van 17 oktober 1991. 

Een twintigtal jaar later gingen stemmen op om de AGG te hervormen. In 2006 werd dan ook het OCAD 

opgericht. Dit orgaan zou de AGG opslorpen en zijn taken overnemen. Hierdoor kreeg België, net zoals 

verschillende andere landen, zijn eigen fusion center. De werking van het OCAD werd geregeld in de 

wet betreffende de analyse van de dreiging van 10 juli 2006.  

 

226. Indien (het KB van) de AGG wordt vergeleken met (de wet van) het OCAD kunnen een aantal 

opmerkelijke verschillen worden vastgesteld. Hieronder worden de belangrijkste verschillen nog eens 

kort weergegeven. Ten eerste wordt het aantal ‘ondersteunende diensten’ uitgebreid bij de oprichting 

van het OCAD. De AGG kreeg enkel steun van de VSSE, de ADIV, de toenmalige Rijkswacht, de 

toenmalige gerechtelijke politie en de toenmalige gemeentepolitie. Het aantal ondersteunende 

diensten van het OCAD werd uitgebreid met vier nieuwe diensten. Zo zijn niet alleen de VSSE, de ADIV, 

de politiediensten ondersteunende diensten maar ook de FOD Financiën (in het bijzonder de dienst 

Administratie der Douane en Accijnzen), de FOD Mobiliteit en Vervoer, de FOD Binnenlandse Zaken (in 

het bijzonder de dienst Vreemdelingenzaken) en de FOD Buitenlandse Zaken. In de nabije toekomst zal 

het aantal ondersteunende diensten van het OCAD nog toenemen. Zo werd reeds een “ontwerp van 

koninklijk besluit tot aanvulling van artikel 2, tweede lid van de wet van 10 juli 2006 betreffende de 
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analyse van de dreiging” opgesteld waarbij de ondersteunende diensten van het OCAD worden 

aangevuld met vier nieuwe diensten.  

Daarnaast breidt ook de bevoegdheid van het OCAD uit ten opzichte van de bevoegdheid van het AGG. 

Beide organen waren/zijn bevoegd voor het opstellen van dreigingsevaluaties maar daar de AGG enkel 

bevoegd was voor terrorisme, is het OCAD tevens bevoegd voor extremisme (waaronder ook 

radicalisme).  

De, wellicht meest belangrijke, wijziging die werd doorgevoerd is het feit dat ondersteunende diensten 

bij het OCAD wettelijk verplicht zijn hun inlichtingen door te geven aan het OCAD. De AGG daarentegen 

moest rekenen op de goodwill van diensten. Dit is dan ook een grote stap voorwaarts in de werking van 

het OCAD.  

Tot slot werden ook een reeks nieuwigheden ingevoerd bij de oprichting van het OCAD zoals: de 

gegevensbank, de embargoprocedure, de toezichtsbevoegdheid van de Comités I en P.  

 

227. Wat de werking van het OCAD betreft kan worden aangehaald dat het OCAD vandaag de dag 

een goede werking kent en zijn slagzin “connecting the dots” waar maakt. Vandaag wordt de strijd tegen 

terrorisme, extremisme en radicalisme niet enkel meer geleverd door de klassieke inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten (de VSSE en de ADIV) maar worden tal van organen hierbij betrokken, waaronder 

ook het OCAD. Daar het OCAD in haar beginjaren geconfronteerd werd met concurrentie van de 

verschillende diensten in het bestaande inlichtingenlandschap, kan vandaag worden gesteld dat deze 

concurrentie verdwenen is. Toch kunnen een aantal verbeterpunten worden aangehaald, denk maar 

aan: de definiëring van het begrip relevant, de invulling van het begrip inlichtingen, de uitbereiding van 

bevoegdheden en ondersteunende diensten van het OCAD, de wijziging van het statuut van het 

personeel van het OCAD, een wetswijziging die betrekking heeft op de wettelijke verankering van alle 

opdrachten van het OCAD en die de embargoprocedure wijzigt etc. Een aantal van deze kritiekpunten 

bestaat jammer genoeg als sinds de beginjaren van het OCAD. Het is dan ook van groot belang dat hier 

in de nabije toekomst verandering in komt.  

Minister van Justitie Koen Geens verklaarde in zijn beleidsverklaring van 8 november 2017 dat de 

W.OCAD diende aangepast te worden. Al valt het af te wachten of de vooropgestelde wetswijziging van 

de W.OCAD tegemoet zal komen aan de bestaande kritiekpunten. Wel werd begin 2018 een “ontwerp 

van koninklijk besluit tot aanvulling van artikel 2, tweede lid van de wet van 10 juli 2006 betreffende de 

analyse van de dreiging” voorgelegd dat voorziet in de uitbereiding van het aantal ondersteunende 

diensten van het OCAD. Geconcludeerd kan dan ook worden dat de goede richting uitgegaan wordt, al 

dienen nog een aantal belangrijke zaken in de nabije toekomst een wijziging te ondergaan.  

Ook de POC belast met het onderzoek naar de aanslagen van 22 maart 2016 te Brussel deed een aantal 

belangrijke aanbevelingen omtrent de verbetering van de werking van het OCAD. Af te wachten valt of 
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het OCAD deze aanbevelingen zal opvolgen. Met de oprichting van de voorgestelde kruispuntbank kan 

worden geconcludeerd dat men de goede richting uitgaat.  
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