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HOOFDSTUK VII
DE GRIFFIE VAN HET 

BEROEPSORGAAN INZAKE 
VEILIGHEIDSMACHTIGINGEN, 

-ATTESTEN EN -ADVIEZEN

De voorzitter van het Vast Comité I neemt ook het voorzitterschap van het 
Beroepsorgaan inzake veiligheidsmachtigingen, -attesten en -adviezen waar. De 
griffi  efunctie wordt uitgeoefend door de griffi  er (of zijn plaatsvervanger) en door 
de administratie van het Vast Comité I.

Het Beroepsorgaan is bevoegd voor geschillen die betrekking hebben op beslis-
singen in vier domeinen: de veiligheidsmachtigingen, de veiligheidsattesten die 
toegang moeten verlenen tot plaatsen waar zich geclassifi ceerde documenten 
bevinden, de veiligheidsattesten die toegang moeten verlenen tot welbepaalde 
plaatsen waar zich een dreiging voordoet en, ten slotte, de veiligheidsadviezen. 
Daarnaast treedt het Beroepsorgaan ook op als ‘annulatierechter’ tegen beslissin-
gen van publieke of administratieve overheden om in een bepaalde sector of voor 
een bepaalde plaats of evenement veiligheidsattesten of -adviezen aan te vragen.181

Deze activiteiten van het Beroepsorgaan hebben een directe impact op zowel 
de budgettaire als personele middelen van het Vast Comité I. Immers worden alle 
werkingskosten gedragen door het Vast Comité I, dat daarnaast niet enkel én de 
voorzitter én de griffi  er levert, doch ook het nodige administratief personeel dat 
moet instaan voor de tijdsintensieve voorbereiding, de behandeling en de afh an-
deling van de beroepen.

In dit hoofdstuk worden de aard van de bestreden beslissingen, de hoedanig-
heid van de bevoegde overheden en van de verzoekers en de aard van de beslis-
singen van het Beroepsorgaan binnen de verschillende beroepsprocedures cijfer-
matig weergegeven. Om enige vergelijking mogelijk te maken, werden de cijfers 
van de afgelopen twee jaar eveneens opgenomen.

In 2013 kende het aantal beroepen en beslissingen een spectaculaire groei in 
vergelijking met 2012: 189 beroepen tegenover 91 en 187 beslissingen tegenover 81. 
Deze stijging is vooral toe te schrijven aan het feit dat er in de loop van 2013 veel 
beroepen werden aangetekend door kandidaat-militairen die een negatief veilig-

181 Zie hierover uitgebreid het Activiteitenverslag 2006 van het Vast Comité I (91-119).
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heidsadvies kregen van de ADIV, die in deze optreedt als veiligheidsoverheid in 
een nieuwe procedure van selectie en aanwerving.182 Daarnaast viel er ook een 
sterke aangroei te noteren van het aantal beroepen tegen negatieve veiligheids-
adviezen in het kader van de toekenning van luchthavenidentifi catie badges.

Tabel 1. Betrokken veiligheidsoverheid

2011 2012 2013

Nationale Veiligheidsoverheid 21 40 98

Veiligheid van de Staat 2 0 1

Algemene Dienst inlichting en veiligheid 39 27 78183

Crisiscentrum van de Regering 0 0 0

Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle 7 11 9

Federale politie 1 1 1

Lokale politie 0 2 2

Lokale luchthavencommissie 1 10 –184

TOTAAL 71 91 189

Tabel 2. Aard van de bestreden beslissing

2011 2012 2013

Veiligheidsmachtigingen 

 Vertrouwelijk 14 7 5

 Geheim 31 29 56

 Zeer geheim 9 9 5

 Totaal veiligheidsmachtigingen 54 45 66

182 Zie art. 9 Wet 28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de militairen van het actief 
kader van de Krijgsmacht en tot wijziging van sommige bepalingen betreff ende het statuut van 
het militair personeel zoals gewijzigd bij art. 24 Wet 31 juli 2013 (BS 20 september 2013).

183 Zoals uiteengezet in de inleiding bij dit hoofdstuk is de sterke stijging van het aantal dossiers 
komende van de ADIV te wijten aan het systeem waarbij kandidaat-militairen kunnen onder-
worpen worden aan een veiligheidsverifi catie.

184 Sinds 2013 worden de adviezen in het kader van de veiligheidsbadges voor de toegang tot de 
beveiligde zones van luchthavens niet meer verleend door de lokale luchthavencommissies 
maar door de Nationale Veiligheidsoverheid. Vandaar ook de stijging van het aantal dossiers 
komende van de NVO in vergelijking met vorige jaren.
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2011 2012 2013

 Weigering 32 33 41

 Intrekking 21 12 5

 Weigering en intrekking – – 4

 Machtiging voor beperkte duur 0 0 1

 Machtiging voor lager niveau 1 1 0

 Geen beslissing binnen termijn 0 1 15

 Geen beslissing binnen verlengde termijn 0 0 0

 Totaal veiligheidsmachtigingen 54 45 66

 SUBTOTAAL VEILIGHEIDSMACHTIGINGEN 54 45 66

Veiligheidsattesten geclassifi ceerde documenten

 Weigering 0 23 0

 Intrekking 0 0 0

 Geen beslissing binnen termijn 0 0 0

Veiligheidsattesten plaats of gebeurtenis

 Weigering 14 0 15

 Intrekking 0 0 0

 Geen beslissing binnen termijn 0 0 0

Veiligheidsadviezen

 Negatief advies 3 23 106

 Geen advies 0 0 2

 ‘Herroeping’ van een positief advies 0 0 0

Normatieve rechtshandelingen 0 0 0

 Beslissing van publieke overheid om attesten te eisen 0 0 0

 Weigering NVO om verifi caties voor attesten te verrichten 0 0 0

 Beslissing van administratieve overheid om adviezen te eisen 0 0 0

 Weigering NVO om verifi caties voor adviezen te verrichten 0 0 0

 SUBTOTAAL ATTESTEN EN ADVIEZEN 17 46 123

TOTAAL BESTREDEN BESLISSINGEN 71 91 189
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Tabel 3. Hoedanigheid van de verzoeker

2011 2012 2013

Ambtenaar 4 5 4

Militair 37 26 26

Particulier 29 54 159

Rechtspersoon 1 6 0

Tabel 4. Taal van de verzoeker

2011 2012 2013 

Franstalig 32 51 92

Nederlandstalig 39 40 97

Duitstalig 0 0 0

Anderstalig 0 0 0

Tabel 5. Aard van de door het Beroepsorgaan genomen voorbereidende beslissingen185

2011 2012 2013

Volledig dossier opvragen (1) 68 90 187

Aanvullende informatie opvragen (2) 5 5 12

Horen lid overheid (3) 4 10 3

Beslissing voorzitter (4) 0 0 0

Informatie uit dossier halen door Beroepsorgaan (5) 24 44 68

Informatie uit dossier halen door inlichtingendienst (6) 0 0 0

185 Het ‘aantal genomen voorbereidende beslissingen’ (tabel 5), de ‘wijze waarop de verzoeker zijn 
rechten van verdediging gebruikt’ (tabel 6) of nog, de ‘aard van de beslissingen van het 
beroepsorgaan’ (tabel 7) is niet noodzakelijkerwijs gelijklopend met het aantal ingediende ver-
zoeken uit de tabellen 1 tot en met 4. Immers, sommige dossiers werden bijvoorbeeld al opge-
start in 2012, terwijl de beslissing pas viel in 2013.
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(1) Het Beroepsorgaan beschikt over de mogelijkheid het gehele onderzoeksdossier bij de 
veiligheidsoverheden op te vragen. Aangezien dit dossier meer gegevens bevat dan 
het onderzoeksverslag alleen, wordt dit verzoek systematisch gedaan.

(2) Het Beroepsorgaan heeft  de mogelijkheid om tijdens de procedure aanvullende infor-
matie die het nuttig acht, op te vragen.

(3) Het Beroepsorgaan kan beslissen om de leden van de inlichtingen- en politiediensten 
of van de veiligheidsoverheden die aan het veiligheidsonderzoek of de -verifi catie 
hebben meegewerkt, te horen.

(4) De voorzitter van het Beroepsorgaan kan beslissen dat het lid van de inlichtingen-
dienst bepaalde gegevens geheim houdt tijdens zijn verhoor.

(5) Indien de betrokken inlichtingendienst hierom verzoekt, kan het Beroepsorgaan 
beslissen dat bepaalde informatie uit het dossier dat aan de verzoeker ter inzage zal 
worden voorgelegd, wordt gehaald.

(6) Indien het informatie betreft  die afk omstig is van een buitenlandse inlichtingen-
dienst, beslist de Belgische inlichtingendienst zelf of de informatie ter inzage is. Dit is 
een aspect van de toepassing van de zogenaamde ‘derdenregel’.

Tabel 6. Wijze waarop de verzoeker zijn rechten van verdediging gebruikt

2011 2012 2013

Dossierinzage door klager / advocaat 48 54 103

Horen van de klager / advocaat186 55 65 138

Tabel 7. Aard van de beslissingen van het beroepsorgaan

2011 2012 2013

Veiligheidsmachtigingen 

 Beroep onontvankelijk 5 0 2

 Beroep zonder voorwerp 1 1 3

 Beroep ongegrond 29 19 20

 Beroep gegrond (volledige of gedeeltelijke toekenning) 19 23 35

 Bijkomende onderzoeksdaden door overheid 1 1 0

 Bijkomende termijn voor overheid 0 0 14187

186 In bepaalde dossiers wordt de klager/advocaat meermaals gehoord.
187 Deze dossiers hadden in hoofdzaak betrekking op de toekenning van veiligheidsmachtigingen 

voor personeelsleden van de SHAPE. Aangezien de Belgische veiligheidsoverheid hierbij soms 
tevergeefs wachtte op informatie vanuit Frankrijk, werden de wettelijke termijnen regelmatig 
overschreden. Het Beroepsorgaan besloot in 14 gevallen de NVO een bijkomende termijn te 
verlenen om alsnog een beslissing te nemen.
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2011 2012 2013

Veiligheidsattesten geclassifi ceerde documenten

 Beroep onontvankelijk 0 0 0

 Beroep zonder voorwerp 0 0 0

 Beroep ongegrond 0 0 0

 Beroep gegrond (toekenning) 0 0 0

Veiligheidsattesten plaats of gebeurtenis

 Beroep onontvankelijk 1 3 1

 Beroep zonder voorwerp 0 1 0

 Beroep ongegrond 7 8 6

 Beroep gegrond (toekenning) 4 6 11

Veiligheidsadviezen

 Beroep onbevoegd 0 5 0

 Beroep onontvankelijk 0 1 4

 Beroep zonder voorwerp 0 0 1

 Bevestiging negatief advies 0 9 25

 Omvorming in positief advies 3 4 65188

Beroep tegen normatieve rechtshandelingen 0 0 0

TOTAAL 70 81 187

188 Zoals uiteengezet in de inleiding bij dit hoofdstuk is de stijging van het aantal dossiers inzake 
veiligheidsadviezen toe te schrijven aan de beroepen van kandidaat-militairen en aan perso-
nen die een luchthavenidentifi catiebadge moeten bekomen.


