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HOOFDSTUK X
HET BEROEPSORGAAN INZAKE 
VEILIGHEIDSMACHTIGINGEN, 

-ATTESTEN EN -ADVIEZEN

Het Beroepsorgaan is een administratief rechtscollege bevoegd voor geschillen 
die betrekking hebben op administratieve beslissingen in vier domeinen: de vei-
ligheidsmachtigingen, 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 kan het Beroepsorgaan 
ook optreden als ‘annulatierechter’ tegen beslissingen van publieke of adminis-
tratieve overheden om in een bepaalde sector of voor een bepaalde plaats of eve-
nement veiligheidsattesten of -adviezen aan te vragen.197

Het Beroepsorgaan is samengesteld uit de voorzitter van het Vast Comité I, de 
voorzitter van het Vast Comité P en, sinds midden 2018 (zie X.2.2.), de voorzitter 
van de Geschillenkamer van de Gegevensbeschermingsautoriteit. De voorzitter 
van het Vast Comité I neemt het voorzitterschap van het Beroepsorgaan waar. De 
griffi  efunctie wordt uitgeoefend door de griffi  er en door de administratie van het 
Vast Comité I.

De activiteiten van het Beroepsorgaan hebben een directe impact op zowel de 
budgettaire als personele middelen van het Vast Comité I. Immers, alle werkings-
kosten worden 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 voorbereiding, de behandeling en de afh andeling van de 
beroepen. Deze werkprocessen zijn erg tijdsintensief.

197 Zie hierover uitgebreid VAST COMITÉ I, Activiteitenverslag 2006, 91-119. De regels die daarin 
worden toegelicht, houden evenwel geen rekening met de wijzigingen aangaande de veilig-
heidsadviezen die werden ingevoerd door de wetten van 23  februari 2018 en 13  september 
2018. Zij worden hieronder besproken (zie X.2.1.2 en X.2.2).
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X.1. EEN BIJWIJLEN ZWARE EN COMPLEXE 
PROCEDURE

Alhoewel in 2018 een daling van het aantal dossiers werd opgetekend (van 192 
naar 158), betekende dit geen verlaging van de werklast aangezien de dossiers 
steeds complexer worden op het vlak van administratief beheer, de terechtzittin-
gen en de beslissingen. Dit vertaalt zich in een toenemende werklast.

Zo voldoen heel wat dossiers niet aan de vereisten gesteld in de artikelen 2 en 
3 van het KB Beroepsorg., waarin respectievelijk staat dat ‘alle processtukken aan 
het beroepsorgaan worden toegezonden bij ter post aangetekende brief ’ en dat ‘de 
beroepsakte wordt ondertekend en gedagtekend door de eiser of door een advocaat’. 
De griffi  er zag zich dan ook genoodzaakt de eisers hierop te wijzen met het oog op 
de regularisatie van de situatie binnen de wettelijke termijn.198

Maar ook de wijze waarop de verschillende betrokken (veiligheids)overheden 
instaan voor de administratieve behandeling van deze dossiers, brengt soms een 
extra werklast én een vertraging in de afh andeling van de dossiers met zich mee. 
Deze vertraging kan evident ingaan tegen de belangen van de verzoeker. Om 
hieraan te verhelpen, stelde het Beroepsorgaan deze overheden regelmatig in ken-
nis van de volgende problemen:
– De wettelijke termijn waarbinnen het administratief dossier aan het 

Beroepsogaan moet worden overgezonden, wordt vaak overschreden. Op die 
manier wordt het ook voor het Beroepsorgaan moeilijk de termijn waarin het 
een beslissing moet nemen, te respecteren.

– De administratieve dossiers die door de diverse veiligheidsoverheden worden 
toegezonden, blijken niet steeds volledig zodat de griffi  e ook hier bijkomende 
handelingen moet stellen; soms blijkt het dossier pas te worden samengesteld 
nadat er beroep is aangetekend;

– De toepassing van artikel 5 § 3 W.Beroepsorg. is vaak problematisch. Deze 
bepaling laat het Beroepsorgaan toe op verzoek van een inlichtingen- of poli-
tiedienst te beslissen om bepaalde stukken uit het dossier te halen dat ter 
inzage van de eiser of zijn advocaat wordt gegeven. Dit is het geval indien de 
verspreiding ervan een gevaar kan inhouden voor de bescherming van de 
bronnen, van de persoonlijke levenssfeer van derden of de vervulling van de 
wettelijke opdrachten van de inlichtingendiensten of van het geheim van een 
lopend opsporings- of gerechtelijk onderzoek. Het verzoek is echter zelden 
(correct) gemotiveerd of gaat uit van een overheid die hiertoe niet wettelijk 
bevoegd is, zodat de griffi  e ook hier soms bijkomende informatie moet inwin-
nen. Vaak blijven deze overheden ook verkeerdelijk vasthouden aan de idee 
dat de verzoeker en diens advocaat geen inzage kunnen krijgen van geclassifi -
ceerde gegevens, zonder dat dit een nadere motivering behoeft , en dit ondanks 

198 Omwille van de zeer korte termijnen is het beroep in deze gevallen dan ook vaak laattijdig en 
dus onontvankelijk.
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de vaste rechtspraak van het Beroepsorgaan volgens dewelke de W.Beroepsor-
gaan een lex specialis is t.o.v. de Classifi catiewet. Ten slotte zijn er ook gevallen 
waarin de voorzitter van het Beroepsorgaan ambtshalve elementen uit het 
dossier moet verwijderen omdat de betrokken dienst manifest nagelaten heeft  
zich te beroepen op artikel 5 § 3 W.Beroepsorg. en dit ter bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer van derden.

– De beslissingen van de veiligheidsoverheden zijn onvoldoende gemotiveerd en 
er wordt – anders dan vereist door de wet – geen volledig gemotiveerde beslis-
sing opgesteld indien artikel 22, vijfde lid W.CV&VM toelaat bepaalde ele-
menten weg te laten in de aan de betrokkene ter kennis gegeven beslissing. De 
veiligheidsoverheid moet middels de motivering duidelijk maken welke con-
crete feiten een tegenindicatie uitmaken, gegeven het reglementair vastge-
stelde doel van een bepaalde veiligheidsverifi catie. Alleen zo kan het Beroeps-
orgaan nagaan of een beslissing proportioneel is.

– Verder moest worden vastgesteld dat de beslissingen van diverse veiligheids-
overheden ook niet getuigden van zorgvuldigheid en respect voor de beginse-
len van het administratief recht op formeel vlak (beslissingen zonder data en 
identiteit van de functionaris die de beslissing neemt; betrokkene wordt nooit 
gehoord; het gebruik van de taal in bestuurszaken).

– De veiligheidsoverheden lijken bepaalde beslissingen die voortkomen uit een 
vaste rechtspraak van het Beroepsorgaan moeilijk te aanvaarden (bijvoor-
beeld inzake de problematiek van onderzoeken of verifi caties naar personen 
die niet beschikken over de Belgische nationaliteit).

Verder dient te worden vastgesteld dat de zittingen veel meer tijd in beslag namen 
dan een aantal jaren geleden. Dit heeft  verschillende oorzaken. Steeds meer ver-
zoekers laten zich bijstaan door een (of twee) advoca(a)t(en). Gelet op de com-
plexiteit van sommige zaken, wordt hier veel tijd aan besteed. Ten slotte moeten 
– anders dan vroeger – veel zaken op een tweede of derde zitting worden herno-
men, ofwel omdat een verzoeker uitstel vraagt, ofwel omdat in het dossier gewacht 
wordt op bijkomende informatie of nog, omwille van een wijziging van de zetel 
van het Beroepsorgaan.

Ook het beslissingsproces zelf vergt meer tijd dan een aantal jaren geleden. 
Hiervoor zijn twee belangrijke redenen aan te halen. Enerzijds worden er meer 
procedurele kwesties opgeworpen (bijv. debat over ontvankelijkheid, taalproble-
matiek, rechten van verdediging, motiveringsplicht  …). Anderzijds wordt het 
Beroepsorgaan vaker geconfronteerd met extreem gevoelige dossiers die verband 
houden met spionage of de problematiek van de radicalisering en terreurdreiging. 
Dergelijke dossiers vereisen uiteraard een uiterst zorgvuldige behandeling en een 
aangepaste motivering. Daarenboven nopen ze soms tot specifi eke veiligheids-
maatregelen.
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X.2. EVOLUTIE IN HET WETGEVEND KADER

Diverse elementen doen vermoeden dat de werklast van het Beroepsorgaan in de 
toekomst nog (gevoelig) zal toenemen. Na de aanslagen van Parijs en Brussel had 
de Regering aangekondigd om het aantal veiligheidsscreenings op te voeren, in 
het bijzonder met het oog op de verhoging van de veiligheid van kritieke infra-
structuren.

Dit voornemen concretiseerde zich eind 2017 door de neerlegging van een 
wetsontwerp199 met het oog op de wijziging van de W.C&VM. Het Vast Comité I 
bracht hierover een advies uit.200 Het ontwerp werd uiteindelijk begin 2018 goedge-
keurd201 en bracht tevens een kleine wijziging aan de W.Beroepsorg. met zich mee. 
Ter uitvoering van de wet werden vier Koninklijke besluiten getroff en. Een aantal 
van de wijzigingen had een invloed op de samenstelling van het Beroepsorgaan. 
Ook de nieuwe kaderwet met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer bevatte regels die van toepassing zijn op (in het bijzonder) het Beroeps-
orgaan. Deze aanpassingen van het wetgevend kader worden hieronder toegelicht.

X.2.1. WIJZIGINGEN IN DE REGELGEVING OP DE 
CLASSIFICATIE EN DE VEILIGHEIDS-
MACHTIGINGEN, -ATTESTEN EN -ADVIEZEN

X.2.1.1. De bevoegdheid en de rol van de veiligheidsoffi  cier

De wijziging van de W.C&VM breidt de taken van de veiligheidsoffi  cier in het 
kader van de veiligheidsverifi caties (attesten en adviezen) uit en verankert deze 
functie ook in de schoot van het Openbaar Ministerie.

De veiligheidsoffi  cier krijgt de bevoegdheid toegewezen om ‘te zorgen voor de 
inachtneming van de veiligheidsregels in het kader van een veiligheidsadvies of vei-
ligheidsattest’ op het niveau van de betrokken privaat- en publiekrechtelijke 
rechtspersonen.

199 Parl. St. Kamer 2017-2018, nr. 54K2767/001.
200 Dit advies is beschikbaar op de website van het Vast Comité I (www.comiteri.be). Het Comité 

benadrukte dat het ontwerp geen antwoord bood op de vele problemen die de toepassing van 
de toen geldende regeling met zich meebrachten (complextiteit, te korte beroepstermijnen …) 
en dit zowel op het vlak van de betrokken administraties en burgers als van het Beroepsorgaan. 
Eerder formuleerde het Comité een aantal voorstellen om tegemoet te komen aan voornoemde 
problemen. Het ontwerp van wet ging daar niet alleen niet op in, het creëerde onvermijdelijk 
bijkomende problemen voor alle actoren. Het Comité achtte het dan ook aangewezen dat beide 
wetten van 11 december 1998 (W.C&VM en W.Beroepsorg.) op een coherente wijze zouden 
worden hervormd.

201 Wet van 23 februari 2018 houdende wijziging van de wet van 11 december 1998 betreff ende de 
classifi catie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen (BS 
1 juni 2018).
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X.2.1.2. De hervorming van de procedure inzake veiligheidsadviezen202

De procedure inzake veiligheidsadviezen werd hervormd en dit zowel op niveau 
van de reglementaire beslissing van de administratieve overheid als op het niveau 
van de individuele beslissing. Deze nieuwe regelgeving trad in voege op 1 juni 2018.

Wat de reglementaire beslissing betreft , bepaalt de nieuwe procedure dat het de 
Koning toekomt te bepalen welke ‘activiteitensectoren’ onderworpen zijn aan de 
toepassing van de veiligheidsadviezen alsook de bevoegde (sectoriële) administra-
tieve overheden aan te duiden.203 Zowel privaatrechtelijke als publiekrechtelijke 
rechtspersonen die deel uitmaken van een betrokken activiteitensector, voeren ver-
volgens op vraag van de bevoegde administratieve overheid of op eigen initiatief, 
een ‘risicoanalyse’ uit die ze toezenden aan deze laatste. De administratieve over-
heid vraagt vervolgens een specifi eke ‘dreigingsanalyse’ aan bij ‘de bevoegde dien-
sten’. Van zodra ze in het bezit is van deze analyse, stelt de bevoegde administratieve 
overheid op haar beurt een ‘impactanalyse’ op. Deze beoogt het in kaart brengen 
van de mogelijke schade aan fundamentele staatsbelangen. Op basis van bovenver-
noemde analyses, zendt de administratieve overheid een aanvraagdossier inzake 
een veiligheidsverifi catie aan de Nationale Veiligheidsoverheid (NVO). De NVO 
beslist uiteindelijk of er al dan niet veiligheidsverifi caties mogen worden uitgevoerd.

Wat de regeling voor de individuele beslissingen betreft , bepaalt de nieuwe 
regeling dat de rechtspersonen de betrokkene op de hoogte moeten brengen van de 
verplichting om een veiligheidsverifi catie te ondergaan. De veiligheidsoffi  cier van 
de rechtspersoon vraagt voorafgaand aan de veiligheidsverifi catie, de instemming 
van de betrokkene. De veiligheidsoffi  cier van de bevoegde administratieve over-
heid waakt onder meer over de conformiteit van de verifi catieverzoeken. Hij 
bezorgt deze op zijn beurt aan de NVO. De NVO doet binnen de opgelegde ter-
mijn (maximum één maand) uitspraak over de individuele aanvraag. Indien de 
NVO nalaat binnen deze termijn een veiligheidsadvies te formuleren, kan ze wor-
den aangemaand om alsnog uitspraak te doen binnen een termijn die minstens 
even langs is dan de initieel voorgeschreven termijn. Gebeurt dit niet, wordt het 
advies geacht positief te zijn. De nieuwe regeling bepaalt dat het advies wordt toe-
gekend voor een duur van maximaal vijf jaar204, en dit onder voorbehoud van een 

202 Zie artt. 22quinquies en 22quinquies/1 W.C&VM en het KB van 8 mei 2018 tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van 24  maart 2000 tot uitvoering van de wet van 11  december 1998 
betreff ende classifi catie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsad-
viezen (BS 1 juni 2018).

203 Het betreft  in deze een belangrijk verschil met de initiële regeling inzake veiligheidsadviezen 
waarbij ‘een’ (eender welke) administratieve overheid de procedure kon initiëren. Deze bepa-
ling werd ten uitvoer gelegd door het KB van 8 mei 2018 tot vaststelling van de activiteitensec-
toren en de bevoegde administratieve overheden bedoeld in art. 22quinquies § 7, van de Wet 
van 11 december 1998 betreff ende de classifi catie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheids-
attesten en veiligheidsadviezen (BS 1 juni 2018).

204 Ook dit vormt een verschil met de voorgaande regeling die niet voorzag in een ‘maximale’ 
geldigheidstermijn. Verder moest bij de voormalige regeling de uitvoering van de veiligheids-
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her-evaluatie door de NVO (op basis van nieuwe elementen). De administratieve 
overheid informeert de veiligheidsoffi  cier van de werkgever over het veiligheidsad-
vies. Indien er een negatief veiligheidsadvies wordt verleend, wordt de betrokken 
persoon daarvan per aangetekende zending op de hoogte gebracht, met uitzonde-
ring van de motieven waarvan de verspreiding mogelijks schade zou kunnen toe-
brengen aan één van de fundamentele belangen zoals opgesomd in de wet, aan de 
bescherming van de bronnen, aan het geheim van een opsporings- of gerechtelijk 
onderzoek of aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van derden.205

X.2.1.3. De inhoud van de veiligheidsverifi catie

De laatste belangrijke pijler van de wetswijzing bestaat in de wijziging van de 
inhoud van de veiligheidsverifi catie (art.  22sexies W.C&VM). Daarbij worden 
drie doelstellingen voor ogen gehouden.

Vooreerst is het de bedoeling om ook veiligheidsverifi caties mogelijk te maken 
ten aanzien van minderjarigen. Verder wordt beoogd om, in het kader van veilig-
heidsverifi caties van meerderjarigen, de tijdens hun minderjarigheid gepleegde 
feiten mee in rekening te nemen.

Daarnaast laat de nieuwe wet de politie- en inlichtingendiensten toe gegevens 
op te vragen bij hun buitenlandse homologen wanneer de persoon voor wie de 
veiligheidsverifi catie vereist is in het buitenland woont (of heeft  gewoond), er op 
doorreis is geweest of er verbleven heeft .

Ten slotte breidt de nieuwe wet het aantal te bevragen gegevensbanken uit. 
Artikel  22sexies W.C&VM voorzag reeds in de consultatie en evaluatie van 
gerechtelijke gegevens206, van informatie afk omstig van inlichtingendiensten, het 
centraal strafregister, het strafregister en de bevolkings- en vreemdelingregisters 
bijgehouden op de gemeenten, het Rijksregister, het wachtregister van de vreem-
delingen alsook de politiegegevens ter beschikking van politiefunctionarissen 
tijdens de uitvoering van identiteitscontroles. De gewijzigde tekst voegt hieraan 
volgende gegevens toe: de gegevens en informatie uit de internationale politionele 
databanken voortvloeiend uit verdragen die België binden, de gegevens van 
administratieve politie, de gegevens uit gemeenschappelijke gegevensbanken en 
‘andere gegevens en informatie’. De wet bepaalt dat het toereikend, ter zake en niet 
overmatig karakter van deze gegevens evenals de lijst ervan moeten worden vast-
gelegd bij Koninklijk besluit. Dit besluit verscheen eveneens in de loop van 
2018.207

verifi catie plaatsvinden ‘voorafgaand’ aan de toelating om een beroep, functie, opdracht of 
mandaat uit te oefenen. De wijziging introduceert de mogelijkheid om personen die reeds in 
functie zijn, aan een veiligheidsverifi catie te onderwerpen.

205 Cf. art. 22, lid 5 W.C&VM (ongewijzigd).
206 Overgezonden mits toelating van de bevoegde gerechtelijke overheden.
207 KB van 8 mei 2018 tot bepaling van de lijst van de gegevens en informatie die geraadpleegd 

kunnen worden in het kader van de uitvoering van een veiligheidsverifi catie (BS 1 juni 2018).
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X.2.1.4. De retributies

Midden 2018 werd tevens een Koninklijk besluit goedgekeurd waarbij de retribu-
ties verschuldigd voor de machtigingen, attesten en adviezen werden vastge-
steld.208 De retributie voor een machtiging voor natuurlijke personen bedraagt 
150, 175 of 200 euro, en dit naargelang het gevraagde niveau (respectievelijk ver-
trouwelijk, geheim of zeer geheim). De retributie voor de rechtspersonen bedraagt, 
afh ankelijk van het niveau, 900, 1200 dan wel 1500 euro. De forfaitaire kost voor 
een veiligheidsattest of -advies is vastgesteld op 50 euro. Deze bedragen worden 
vervolgens aan de hand van een in het Koninklijk besluit bepaalde verdeelsleutel 
verdeeld onder de verschillende betrokken overheden.

X.2.2. WIJZIGINGEN AAN DE WERKING VAN HET 
BEROEPSORGAAN209

In 2018 wijzigden drie wetten de samenstelling van het Beroepsorgaan alsook de 
beroepsprocedure.

Vooreerst werd de W.Beroepsorg. aangepast met het oog op de afstemming op 
de wijzigingen zoals ingevoerd door de W.C&VM. Het betrof de waarborg voor het 
behoud van het recht op beroep voor diegene die een negatief veiligheidsadvies ont-
ving. Daarvoor moet deze laatste beroep aantekenen binnen de acht dagen na ont-
vangst van het advies. Verder werd artikel 12 W. Beroepsorg. aangepast zodat een 
beroep tegen een (positieve of negatieve) reglementaire beslissing210 mogelijk wordt 

208 KB van 8 mei 2018 tot vaststelling van de bedragen van de retributies die verschuldigd zijn 
voor de veiligheidsmachtigingen, voor de veiligheidsattesten en de veiligheidsadviezen afgege-
ven door de Nationale Veiligheidsoverheid en voor de veiligheidsattesten afgegeven door het 
Federaal Agentschap voor de Nucleaire Controle alsook van de verdeelsleutels bedoeld in 
art. 22septies, zesde en achtste lid, van de wet 1998 betreff ende classifi catie en de veiligheids-
machtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen (BS 1 juni 2018).

209 Wet van 13 september 2018 houdende wijziging aan de wet van 11 december 1998 tot oprich-
ting van een beroepsorgaan inzake veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veilig-
heidsadviezen (BS 5 oktober 2018).

210 De voorbereidende werken preciseren dat ‘Dat beroep kan dus niet alleen worden ingediend 
door een natuurlijke persoon die een dergelijke functie uitoefent of die toegang heeft  tot de 
betrokken plaats, maar ook door een privaatrechtelijke rechtspersoon die tot de sector behoort. 
[…] Dat beroep heeft  derhalve wel degelijk betrekking op de goedkeuring of de weigering van het 
dossier van de administratieve overheid op grond van artikel 12 van de wet betreff ende de veilig-
heidsmachtigingen. In het kader van dat beroep wordt een onderzoek ingesteld naar de relevan-
tie van de veiligheidsaspecten van het dossier. De facto worden de elementen van het dossier van 
de administratieve overheid inzake de veiligheidsaspecten eveneens onder de loep genomen bij 
het onderzoek van het beroep. De ervaring en de deskundigheid van de leden van het beroepsor-
gaan op stuk van veiligheid en bescherming van de vrijheden en de fundamentele rechten recht-
vaardigen dat dat orgaan optreedt als beroepsorgaan. Het spreekt vanzelf dat de sector of elkeen 
die een belang aantoont, eveneens beroep kan instellen tegen het dossier dat de administratieve 
overheid heeft  ingediend (impactanalyse). Dat specifi eke beroep kan worden ingesteld bij de 
Raad van State, aangezien het niet onder bevoegdheid van het beroepsorgaan ressorteert’ (Parl. 
St., Kamer 2017-18, 54K3107/005, 4).
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voor eenieder die een legitiem belang heeft . Maar ook de betrokken administratieve 
overheid krijgt de mogelijkheid om beroep in te dienen bij het Beroepsorgaan in de 
hypothese waarbij de NVO zijn verzoek tot verifi catie weigerde. Deze beroepen 
moeten worden ingediend binnen de acht dagen na kennisname van de beslissing 
van de NVO.

Daarnaast werd de samenstelling van het Beroepsorgaan gewijzigd door de 
Wet van 13 september 2018, dit om rekening te kunnen houden met de afschaffi  ng 
van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De 
W.Beroepsorg. bepaalt dat de Voorzitter van de Geschillenkamer van de Gege-
vensbeschermingsautoriteit (GBA) zetelt in het Beroepsorgaan. Om de continuï-
teit te garanderen, voorzag de Wet van 13 september 2018 in een overgangsmaat-
regel opdat de Voorzitter van de GBA zijn functie binnen het Beroepsorgaan zou 
kunnen blijven uitvoeren tot de benoeming van de Voorzitter van de Geschillen-
kamer van de GBA. Deze benoeming kwam er op het einde van het eerste trimes-
ter van 2019.211

En ten slotte, rekening houdende met het gegeven dat de Wet van 3 december 
2017212 niet bepaalt dat de Voorzitter van de Geschillenkamer van de GBA (als-
ook niemand anders binnen deze geschillenkamer) een magistraat dient te zijn, 
werd de verplichting tot het hebben van deze hoedanigheid om deel te kunnen 
uitmaken van het Beroepsorgaan, geschrapt.213

X.2.3. DE NIEUWE KADERWET INZAKE DE 
BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE 
LEVENSSFEER

Titel 3 van de Wet van 30 juli 2018214 (GBW) bevat een ondertitel 3 die specifi ek 
gewijd is aan de bescherming van natuurlijke personen ten aanzien van de ver-
werking van persoonsgegevens in het kader van de W.C&VM (artikels 106 tot 137 
GBW). De regels opgenomen in deze ondertitel zijn mede van toepassing op elke 
verwerking van dit type van gegevens door het Beroepsorgaan (artikel 107, § 2 
GBW). Er dient wel te worden opgemerkt dat het Beroepsorgaan, in zijn hoeda-

211 Hielke Hijmans werd benoemd tot Voorzitter van de Geschillenkamer van de Gegevenscher-
mingsautoriteit (Hand. Kamer 2018-19, 28 mars 2019, CRIV54PLEN278) en legde op 24 april 
2019 de eed af.

212 Wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit (BS 10 janu-
ari 2018).

213 De voorbereidende werken luiden als volgt: ‘Dat betekent derhalve dat de voorwaarden bepaald 
bij de wetten waarbij de betrokken organen zijn opgericht, in acht worden genomen. Het beroeps-
orgaan zal nog steeds uit minstens twee magistraten bestaan. De aanwezigheid van twee magis-
traten (respectievelijk uit het Comité P en het Comité I) in dat orgaan wordt gewaarborgd door 
de wet waarbij de betrokken organen zijn opgericht’ (Parl. St., Kamer 2017-18, 54K3107/003, 9).

214 Wet van 30 juli 2018 betreff ende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot 
de verwerking van persoonsgegevens (BS 5 september 2018).
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nigheid van rechterlijke overheid, niet onderworpen is aan een controle door een 
toezichthoudende autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens (arti-
kel 128, § 2 GBW).

X.3. GEDETAILLEERDE CIJFERS

In dit onderdeel worden de aard van de bestreden beslissingen, de hoedanigheid 
van de bevoegde overheden en van de verzoekers215 en de aard van de beslissingen 
van het Beroepsorgaan binnen de verschillende beroepsprocedures cijfermatig 
weergegeven. Om enige vergelijking mogelijk te maken, werden de cijfers van de 
afgelopen vijf jaar eveneens opgenomen.

Er kunnen drie tendensen worden vastgesteld in 2018. Vooreerst valt er, na 
twee jaren van aanzienlijke toename, een daling te noteren van het aantal dos-
siers; het aantal dossiers verminderde van 192 in 2017 naar 158 in 2018. Daarnaast 
daalde ook het aantal dossiers met betrekking tot militairen, gaande van 20 in 
2017 tot 8 in 2018. Een laatste tendens betreft  enerzijds het verhoging van het 
aantal beroepen tegen weigeringen van veiligheidsattesten in de nucleaire sector 
(7 in 2016 en 2017 en 11 in 2018) en anderzijds een opgemerkte daling van het 
aantal beroepen tegen negatieve veiligheidsadviezen (101 in 2016, 122 in 2017 en 
92 in 2018).216

Er vonden in 2018 14 zittingen van het Beroepsorgaan plaats.

Tabel 1. Betrokken veiligheidsoverheid

2014 2015 2016 2017 2018

Nationale Veiligheidsoverheid 99 68 92 129 113

Veiligheid van de Staat 0 1 0 0 0

Algemene Dienst Inlichting en 
Veiligheid

60 47 68 53 32

215 Er viel te noteren dat 10 ‘verzoeken’ niet conform waren aan de minimumvereisten van de wet 
(met als typevoorbeeld het ontbreken van een handtekening) en dus niet konden worden 
beschouwd als ontvankelijke beroepen.

216 De daling van het aantal beroepen gericht tegen negatieve veiligheidsadviezen valt te verklaren 
door de jurisprudentie van het Beroepsorgaan uitgesproken in de loop van 2017 volgens 
dewelke, op basis van de (op dat ogenblik) voorgelegde dossiers inzake veiligheidsverifi caties, 
de veiligheidsadviezen zoals geformuleerd door de NVO voor extern personeel van Europese 
instellingen, niet konden terugvallen op een afdoende juridische basis. De analyse van de aan-
passing van het wetgevend kader (hierboven samengevat) laat toe te veronderstellen dat de 
materie van de veiligheidsadviezen voor het personeel van Europese instellingen weldra 
(opnieuw) zal worden onderworpen aan het Beroepsorgaan in de zin dat het KB van 8 mei 2018 
(zie supra) de leidinggevende ambtenaar van de FOD Buitenlandse Zaken of zijn afgevaar-
digde aanstelt als administratieve autoriteit bevoegd voor de internationale instanties.
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2014 2015 2016 2017 2018

Federaal Agentschap voor 
Nucleaire Contrôle

8 10 8 7 10

Federale Politie 3 3 1 3 3

Lokale Politie 1 1 0 0 0

TOTAAL 171 130 169 192 158

Tabel 2. Aard van de bestreden beslissing

2014 2015 2016 2017 2018

Veiligheidsmachtigingen (art. 12 
e.v. W.C&VM)

Vertrouwelijkl 5 9 5 1 2

Geheim 43 35 38 33 31

Zeer geheim 4 4 7 6 3

Weigering 25 36 28 30 26

Intrekking 9 7 9 7 4

Weigering en intrekking 0 0 0 0 0

Machtiging voor beperkte duur 2 3 4 1 1

Machtiging voor lager niveau 1 0 1 0 0

Geen beslissing binnen termijn 15 2 7 2 5

Geen beslissing binnen verlengde 
termijn

0 0 1 0 0

Subtotaal veiligheidsmachtigingen 52 48 50 40 36

Veiligheidsattesten toegang 
geclassifi ceerde zones (art. 22bis, 
al.1 W.C&VM)

Weigering 4 6 1 3 3

Intrekkig 0 0 0 0 0

Geen beslissing binnen termijn 0 0 0 0 0

Veiligheidsattesten plaats of 
gebeurtenis (art. 22bis, al. 2 
W.C&VM)

Weigering 16 12 9 20 15

Intrekking 0 1 0 0 0

Geen beslissing binnen termijn 0 0 0 0 0
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2014 2015 2016 2017 2018

Veiligheidsattesten voor de 
nucleaire sector
(art. 8bis, § 2 W.C&VM)

Weigering – – 7 7 11

Intrekking – – 1 0 0

Geen beslissing binnen termijn – – 0 0 1

Veiligheidsadviezen
(art. 22quinquies W.C&VM)

Negatief advies 99 63 101 122 92

Geen advies 0 0 0 0 0

Herroeping van een positief advies 0 0 0 0 0

Normatieve rechtshandelingen
(art. 12 W. Beroepsorg.)

Beslissing van publieke overheid 
om attesten te eisen

0 0 0 0 0

Weigering NVO om verifi caties 
voor attesten te verrichten

0 0 0 0 0

Beslissing van een administratieve 
overheid om adviezen te eisen

0 0 0 0 0

Weigering NVO om verifi caties 
voor adviezen te verrichten

0 0 0 0 0

Subtotaal attesten en adviezen 119 82 119 152 122

TOTAAL BESTREDEN
BESLISSINGEN

171 130 169 192 158

Tabel 3. Hoedanigheid van de verzoeker

2014 2015 2016 2017 2018

Ambtenaar 0 4 2 4 5

Militair 17 29 23 20 8

Particulier 145 93 139 164 140

Rechtspersoon 6 4 5 4 5
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Tabel 4. Taal van de verzoeker

2014 2015 2016 2017 2018

Franstalig 92 75 99 115 83

Nederlandstalig 76 54 70 77 75

Duitstalig 0 0 0 0 0

Anderstalig 0 1 0 0 0

Tabel 5. Aard van de door het Beroepsorgaan genomen voorbereidende beslissingen217

2014 2015 2016 2017 2018

Volledig dossier opvragen 
(1)

168 130 167 191 154

Aanvullende informatie 
opvragen (2)

16 7 23 36 12

Horen lid overheid (3) 11 7 10 0 1

Beslissing voorzitter (4) 0 0 0 0 0

Informatie uit dossier halen 
door Beroepsorgaan (5)

78 50 54 80218 72

Informatie uit dossier halen 
door inlichtingendienst (6)

0 0 0 0 0

(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 aanvul-
lende informatie die het nuttig acht, op te vragen.

(3) Het Beroepsorgaan kan beslissen om de leden van de inlichtingen- en politie-
diensten 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 inlichtin-
gendienst bepaalde gegevens geheim houdt tijdens zijn verhoor.

217 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 2017, terwijl de beslissing pas viel in 2018.

218 Zie hoger wat betreft  art. 5 § 3 W.Beroepsorg. Het dient opgemerkt dat in vele gevallen het 
verzoek tot niet-inzage slechts gedeeltelijk werd ingewilligd (soms omwille van een gebrekkige 
motivering door de betrokken dienst).



Het Beroepsorgaan inzake veiligheidsmachtigingen, -attesten en -adviezen

Intersentia 121

(5) Indien de betrokken inlichtingen- of politiedienst hierom verzoekt, kan de 
voorzitter van het Beroepsorgaan beslissen dat bepaalde informatie uit het 
dossier dat aan de verzoeker ter inzage zal worden voorgelegd, wordt gehaald.219

(6) Indien het informatie betreft  die afk omstig is van een buitenlandse inlichtin-
gendienst, 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

2014 2015 2016 2017 2018

Dossierinzage door klager / advocaat 84 84 87 105 69

Horen van de klager / advocaat220 115 107 127 158 111

Tabel 7. Aard van de beslissingen van het Beroepsorgaan

2014 2015 2016 2017 2018

Veiligheidsmachtigingen (art. 12 e.v. 
W.C&VM)

Beroep onontvankelijk 0 4 0 3 0

Beroep zonder voorwerp 3 3 7 0 4

Beroep ongegrond 12 19 18 13 12

Beroep gegrond (volledige of gedeeltelijke 
toekenning)

14 24 24 24 12

Bijkomende onderzoeksdaden door overheid 0 0 2 0 1

Bijkomende termijn voor overheid 12 1 2 1 1

Zonder gevolg 0 1 0 0 3

Veiligheidsattesten toegang geclassifi ceerde 
zones (art. 22bis, al. 1 W.C&VM)

Beroep onontvankelijk 0 0 0 1 0

Beroep zonder voorwerp 0 0 0 1 0

Beroep ongegrond 2 4 1 0 1

Beroep gegrond (toekenning) 0 2 1 1 0

219 Zie supra in verband met art. 5 § 3 W.Beroepsorg.
220 In bepaalde dossiers wordt de klager (al dan niet bijgestaan door zijn advocaat) meermaals 

gehoord.
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2014 2015 2016 2017 2018

Veiligheidsattesten plaats of gebeurtenis 
(art. 22bis, al. 2 W.C&VM)

Beroep onontvankelijk 0 0 0 1 2

Beroep zonder voorwerp 0 0 0 1 0

Beroep ongegrond 6 8 2 12 2

Beroep gegrond (toekenning) 8 10 4 7 3

Verleent akte van afstand van beroep 0 2 0 1 2

Veiligheidsattesten voor de nucleaire sector 
(art. 8bis § 2 W.C&VM)

Beroep onontvankelijk – – 1 1 0

Beroep zonder voorwerp – – 1 0 1

Beroep ongegrond – – 0 1 1

Beroep gegrond (toekenning) – – 7 5 6

Verleent akte van afstand van het beroep – – – – 2

Veiligheidsadviezen (art. 22quinquies 
W.C&VM)

Beroepsorgaan onbevoegd 4 0 0 20221 12222 

Beroep onontvankelijk 4 6 15 10 3

Beroep zonder voorwerp 4 0 0 1 3

Bevestiging negatief advies 53 28 42 49 46

Omvorming in positief advies 41 23 46 41 27

Verleent akte van afstand van beroep 0 0 0 1 0

Beroep tegen normatieve rechtshandelingen 
(art. 12 W.Beroepsorg.)

0 0 0 0 0

TOTAAL 163 137 173 195 144

221 Het betrof in casu de beroepen ingediend tegen (negatieve) veiligheidsadviezen van de Natio-
nale Veiligheidsoverheid met betrekking tot personeel van onderaannemers actief bij in België 
gevestigde Europese instellingen. Het Beroepsorgaan had beslist dat het ontbrak aan een wet-
telijke basis van de door de Nationale Veiligheidsoverheid geformuleerde adviezen omdat de 
overheid die het advies aanvroeg niet dezelfde overheid was als de overheid die het advies wou 
gebruiken om een beslissing te nemen. Bijgevolg verklaarde het Beroepsorgaan zich zonder 
rechtsmacht om te oordelen over de al dan niet gegrondheid van het veiligheidsadvies afgele-
verd door de Nationale Veiligheidsoverheid.

222 Naar aanleiding van de beslissing van het Beroepsorgaan waarvan sprake in de vorige voetnoot, 
wijzigde de overheid zijn werkwijze bij het afl everen van adviezen voor personen werkzaam voor 
de Europese instellingen. Omdat daarbij geen antwoord werd geboden op de kritiek van het 
Beroepsorgaan, diende het zich in tien gelijkaardige dossiers opnieuw onderbevoegd te verklaren.


