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Sinds de inwerkingtreding op 1 juni 2000 van de wet van 11 december 1998 tot oprichting van een
beroepsorgaan inzake veiligheidsmachtigingen kreeg het Vast Comité I er een belangrijke bevoegdheid
bij.

Het moet, vanaf deze datum, als beroepsinstantie tussenkomen tegen beslissingen van de veilighei-
dsoverheden waarbij een veiligheidsmachtiging werd geweigerd of ingetrokken of waarbij deze over-
heid naliet om binnen de wettelijke termijn een beslissing te nemen inzake toekenning of weigering
van een dergelijke veiligheidsmachtiging.

In het activiteitenverslag 2000 werd deze bevoegdheid reeds toegelicht (p. 17-25). Het huidige rap-
port heeft tot doel om, tweeëneenhalf jaar na de inwerkingtreding van de wet, aan de hand van een
aantal cijfergegevens de belangrijkste tendensen weer te geven. 

1. AANTAL BEROEPEN17

Aantal Tweede semester
beroepen 2000 2001 2002 Totaal 

Aantal 19 1718 17 53  

De trend van een stijging van de beroepen die zich aftekende gedurende de eerste zeven maanden van
2000, zette duidelijk niet door. De vrees die het Vast Comité I in haar activiteitenverslag 2000 uitte, nl.
een constante stijging aan dossiers, werd dus niet bewaarheid. De tijdens de voorbereidende werken van
de wet van 1998 vooropgestelde raming van een twintigtal beroepen per jaar werd bevestigd.

Dit kan verrassend lijken als men er rekening mee houdt dat er jaarlijks duizenden machtigingsaanvra-
gen worden behandeld en de uitkomst hiervan rechtstreeks de werksituatie van personen beïnvloedt: de
weigering of intrekking van een machtiging van het aangevraagd niveau kan, inderdaad, werkverlies of
meestal het verlies van een (inhoudelijke en/of pecuniaire) interessante betrekking betekenen. 

Het Vast Comité I als
beroepsorgaan inzake
veiligheidsmachtigingen

( Wet van 11 december 1998 tot oprichting van een beroepsorgaan
inzake veiligheidsmachtigingen )
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Het laag aantal beroepen is eveneens verrassend als men beschouwt dat de beslissingen van de vei-
ligheidsoverheden op een beperkte wijze gemotiveerd zijn, dat de betrokkene geen recht tot inzage
krijgt in het dossier van het veiligheidsonderzoek en dat hij in vele gevallen zelfs niet wordt gehoord.
Men had dus kunnen verwachten dat een weigering of een intrekking in die omstandigheden sneller
aanleiding zou geven tot het indienen van een beroep. 
Het Vast Comité I is echter niet in staat om op dit ogenblik besluiten te trekken over het laag jaarlijks
aantal beroepen omdat het niet beschikt over globale statistieken inzake het totaal aantal veiligheid-
sonderzoeken en het aantal beslissingen tot weigering of intrekking van de veiligheidsmachtiging.

2. WIE TEKENT BEROEP AAN?

Gelet op het feit dat het overgrote deel van de toegekende machtigingen wordt uitgereikt aan leden
van de strijdkrachten, is het niet verwonderlijk dat zij goed zijn voor meer dan 70 % van de ver-
zoeken. 

De andere verzoekers zijn (kandidaat)ambtenaren (stagiairs, contractueel of statutair) van bijvoor-
beeld de Federale Overheidsdienst Justitie, het ministerie van Landsverdediging of de Federale
Overheidsdienst Buitenlandse Zaken of particulieren van privé-ondernemingen die werkzaam zijn in
of voor ‘gevoelige sectoren’. 

Tot op heden stelde geen enkele rechtspersoon beroep in bij het Vast Comité I.

Statuut Tweede semester
betrokkene 2000 2001 2002 Totaal

Ambtenaar 0 2 6 8  
Militair 17 12 9 38  
Particulier 2 3 2 7  
Rechtspersoon 0 0 0 0  
Totaal 19 17 17 53  

Indien we de verzoekers opdelen naar taalrol vallen er  geen opmerkelijke verschillen te noteren.

Taalrol Tweede semester 2001 2002 Totaal
2000                                                                                                        

Nederlandstalig 11 5 8 24  
Franstalig 8 12 9 29  
Totaal 19 17 17 53  
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3. VOORWERP VAN HET BEROEP

Het voorwerp van het beroep geeft twee soorten informatie: 

-  het type van beslissing genomen door de bevoegde veiligheidsoverheden en, 

-  het niveau van de machtiging dat de verzoeker nastreeft.

Beslissing Tweede semester 2001 2002 Totaal 
overheden 2000                                                                                                

Weigering 16 8 10 34  
Intrekking 3 6 3 12  
Overschrijding termijn 0 1 2 3  
Beperkte toekenning 0 2 2 4  
Totaal 19 17 17 53  

In het merendeel van de gevallen kwamen de verzoekers op tegen een beslissing waarbij hun vei-
ligheidsmachtiging werd geweigerd. In iets meer dan twintig percent van de gevallen betrof het een
dossier waarbij de eerder toegekende veiligheidsmachtiging werd ingetrokken. In drie dossiers over-
schreden de veiligheidsoverheden de wettelijke toegestane termijn om uitspraak te doen.

Interessant zijn ook de vier beslissingen waarbij het Vast Comité I zich bevoegd heeft verklaard voor
beroepen waarbij de gevraagde machtiging weliswaar werd toegekend maar waarbij de duur van de
machtiging beperkt werd in de tijd t.a.v. de wettelijk voorziene duur van 5 jaar. 

Ook al maakt de wet niet expliciet melding van deze mogelijkheid, het Vast Comité I oordeelde dat
een verzoeker voldoende belang heeft om dergelijke beslissingen aan te vechten. Dit werd geïnterpre-
teerd als een (gedeeltelijke) weigering om de machtiging toe te kennen voor de wettelijke voorziene
duur.

Niveau  Tweede semester 2001 2002  Totaal
machtiging 2000                                                                                                        

Vertrouwelijk 6 4 6 16  
Geheim 11 7 4 22  
Zeer geheim 2 6 7 15  
Totaal 19 17 17 53  

Zonder de globale gegevens over het door de veiligheidsoverheden toegekende aantal veiligheids-
machtigingen en hun niveau, kan bij deze tabel weinig commentaar gegeven worden. 
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4. VOORBEREIDENDE BESLISSINGEN

Vooraleer tot de eigenlijke beslissing over te gaan, biedt artikel 5 van de wet het Vast Comité I of haar
voorzitter de mogelijkheid om zich een aantal bijkomende documenten of inlichtingen te laten
meedelen of zelfs om, onder bepaalde voorwaarden voorzien in de wet, bepaalde gegevens, geclassi-
ficeerd als “geheim”, te verwijderen uit het dossier dat de betrokkene mag inzien. 

Voorbereidende Tweede semester 2001 2002 Totaal
beslissing 2000                                                                                  

Volledig dossier opvragen (1) 19 17 17 53  
Aanvullende informatie (2) 2 4 0 6  
Horen lid inlichtingendienst (3) 0 0 0 0  
Beslissing voorzitter (3) 0 0 0 0  
Informatie uit dossier halen (4) 3 8 5 16  
Inlichtingen van buitenlandse 
diensten 0 0 0 0  

(1) Het Vast Comité I beschikt over de mogelijkheid het gehele onderzoeksdossier bij de veiligheids-
overheden op te vragen (art. 5, § 2, lid 1, eerste zin, wet van 11 december 1998). Aangezien dit
dossier meer gegevens bevat dan het onderzoeksverslag alleen, wordt dit verzoek systematisch
gedaan.

(2) Daarnaast heeft het Vast Comité I de mogelijkheid om tijdens de procedure aanvullende informa-
tie die zij nuttig acht, op te vragen (art. 5, § 2, lid 1, tweede zin, wet van 11 december 1998). Van
deze mogelijk wordt uitermate zelden gebruik gemaakt. Tot op heden werden slechts vier verschil-
lende aanvragen in die zin gericht (een verzoek had immers betrekking op drie dossiers die nauw
met elkaar verbonden waren). 

De reden voor dit beperkt gebruik ligt zeker niet in het feit dat de dossiers van de veiligheidsover-
heden steeds volledig en duidelijk zijn. Het Vast Comité I maakt in haar beslissingen trouwens fre-
quent gebruik van de mogelijkheid om de veiligheidsoverheden te verplichten bijkomend onder-
zoek te doen en hun beslissing te herzien (zie verder onder punt 7). De reden dat er geen bijko-
mende informatie gevraagd wordt tijdens de beroepsprocedure zelf, moet eerder gezocht worden in
het feit dat de wettelijke termijnen te kort zijn. Het beroepsorgaan moet zich immers binnen zestig
dagen na het indienen van het beroep uitspreken. 

Deze termijn zal doorgaans te kort zijn. Het gebeurt immers vaak dat een concrete vraag om bij-
komende informatie aan de oppervlakte komt, wanneer reeds een groot deel van de termijn waar-
over het Vast Comité I beschikt, verlopen is.

(3) Het Vast Comité I kan beslissen de leden van de inlichtingendiensten die aan het veiligheidsonder-
zoek hebben meegewerkt, te horen (art. 5, § 2, lid 2, wet van 11 december 1998). Van deze moge-
lijkheid werd tot op heden geen gebruik gemaakt. De situatie waarbij de voorzitter van het Vast
Comité I moet beslissen of het lid van de inlichtingendienst bepaalde gegevens geheim mag hou-
den (art. 5, § 2, lid 4 van de wet van 11 december 1998), deed zich dan ook nog niet voor. 
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(4) Wat wel voorkomt, is het weren van bepaalde informatie uit het dossier dat uiteindelijk aan de ver-
zoeker ter inzage zal worden voorgelegd. Dit gebeurde in 16 gevallen. Dit is de helft van de geval-
len waarin de verzoeker zijn dossier heeft ingezien. Het Vast Comité I kan hiertoe beslissen indien
de betrokken inlichtingendienst hierom verzoekt (art. 5, § 3, lid 1, wet van 11 december 1998).
Indien het informatie betreft die afkomstig is van een buitenlandse inlichtingendienst is het echter
niet het Vast Comité I maar de inlichtingendienst zelf die deze beslissing neemt (art. 5, § 3, lid 2,
wet van 11 december 1998). Dit is een aspect van de toepassing van de zgn. ‘derdenregel’. In geen
enkel dossier werd dergelijke beslissing genomen.

Het feit dat bepaalde stukken uit de dossiers worden verwijderd vóór de inzage, zou in principe
problemen kunnen opleveren vanuit het oogpunt van de rechten van verdediging en vanuit de eisen
van een fair trial. Het beroepsorgaan moet zich inderdaad in die gevallen uitspreken over elemen-
ten waarvan de betrokkene het bestaan niet afweet. Anderzijds zal in de motieven van de beslissing
hierover geen spoor te vinden zijn. 

Deze vaststelling moet echter op dubbele wijze worden genuanceerd. 

Enerzijds is het zo dat de tot nu toe gecensureerde gegevens meestal van weinig of geen invloed
hadden voor wat betreft de verdediging van de betrokkene (bbv. omdat het slechts de code of naam
van het lid van de inlichtingendienst betrof die het verslag opstelde, omdat de beslissing van het
Vast Comité I perfect gebaseerd kon worden door de informatie die wel beschikbaar was gebleven
in het dossier of eenvoudigweg omdat de machtiging na de beroepsprocedure werd toegekend bij
beslissing van het Vast Comité I). 

Anderzijds is het zo dat het Vast Comité I zich perfect bewust is van de gevaren die het gebruik van
informatie die niet aan tegenspraak onderworpen is, met zich kan brengen. Het geeft bijgevolg bij
de exploitatie van deze informatie altijd blijk van de grootste omzichtigheid.

5. RECHTEN VAN VERDEDIGING

In meer dan tweederde van de gevallen heeft de betrokkene (en/of zijn advocaat) het dossier
ingekeken en zich aangemeld voor het verhoor. Alhoewel de klager niet verplicht is zijn dossier in te
kijken en aan het verhoor deel te nemen, kan het zowel voor de klager als voor het beroepsorgaan
uitermate relevante bijkomende informatie verschaffen.

Ook het bijbrengen van bepaalde stukken die niet in het dossier van de inlichtingendiensten
voorkomen (bv. gunstige evaluaties van de werkgever, kopies van veroordelingen,…), kan van groot
belang zijn voor de besluitvorming door het beroepsorgaan.

Rechten  van  juni  2001 2002 Totaal    
verdediging 2000                                                                                            

Dossierinzage 9 13 10 32
Hoorplicht van de klager 
door het Comité I 11 13 13 37  
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6. TERMIJN VAN DE PROCEDURE

Het Vast Comité I stelt alles in het werk om de voorgeschreven termijn van 60 dagen, tussen de aan-
hangigmaking van het beroep en het nemen van de beslissing, te respecteren. Slechts in twee gevallen
lukte dit niet. Het betreft echter geen termijn van verval die als sanctie bbv. de toekenning van de
machtiging met zich zou brengen.

7. AARD EN MOTIVERING VAN DE BESLISSING19

In 2002 trof het Vast Comité I 15 beslissingen. Op 31 december 2002, heeft het in totaal 46 beslissin-
gen genomen. In drie gevallen deed de verzoeker op eigen initiatief afstand van zijn beroep, omdat de
veiligheidsoverheid ondertussen een voor de verzoeker bevredigende beslissing had genomen.

Aard beslissing Tweede semester 2001 2002 Totaal
2000                                                                                            

Onontvankelijk 1 0 0 1  
Onbevoegd 2 0 0 2  
Zonder voorwerp 0 1 1 2  
Gegrond 1 3 3 7  
Ongegrond 5 8 6 19  
Bijkomend onderzoek 3 7 5 15  
Totaal aantal beslissingen 12 19 15 46  
Afstand van geding 
door betrokkene 0 1 3 4  

Eenmaal verklaarde het Vast Comité I het beroep onontvankelijk wegens het laattijdig indienen ervan;
tweemaal verklaarde zij zich onbevoegd. In twee gevallen stelde het Vast Comité I vast dat het beroep
ontvankelijk maar zonder voorwerp was aangezien de veiligheidsoverheden ondertussen een nieuwe
beslissing hadden genomen.
Wat betreft de beslissingen waar het Vast Comité I zich uitspreekt over de grond van de zaak, zien we
in bijna de helft van de gevallen een afwijzing van het verzoek (19), terwijl slechts één zesde van de
verzoekers het gelijk aan zijn kant krijgt (7). Voor de resterende beslissingen (15) werden nieuwe
bijkomende onderzoeksdaden gevraagd aan de veiligheidsoverheid vooraleer zijn beslissing te
herzien.

Zeven van deze dossiers hebben uiteindelijk geleid tot een gunstige beslissing tot toekenning van de
machtiging (zie hieronder). Uiteindelijk kunnen we dus stellen dat, na tussenkomst van het Vast
Comité I  als beroepsorgaan, één derde van de dossiers waarvoor het Vast Comité I bevoegd was tot
een gunstige beslissing voor de verzoeker hebben geleid. 

19
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Met welke elementen houdt het Vast Comité I rekening bij het toekennen of 
afwijzen van een machtiging?

De beoordeling ten gronde door het beroepsorgaan is een pure feitenkwestie. Het is dan ook onmo-
gelijk om op basis van duidelijk afgebakende criteria vooraf met zekerheid uit te maken of een per-
soon kans maakt om een eerder ongunstige beslissing om te buigen.

Uiteraard houdt het Vast Comité I rekening met de eventuele opgelopen strafrechtelijke veroordelin-
gen. Deze vormen quasi automatisch een negatief beoordelingselement, tenzij het lichte feiten betreft
of deze geen gevolg hebben voor de huidige betrouwbaarheid van de eiser. Maar niet alleen een in
kracht van gewijsde gegane veroordeling zal een rol spelen. 

Een hangende gerechtelijke zaak, een onderzoek of zelfs een klacht kan volstaan om de beslissing
negatief te beïnvloeden als er andere negatieve privé elementen kunnen worden weerhouden.
Hetzelfde geldt voor een beslissing inzake “buitenvervolgingstelling” of een “vrijspraak”: het Vast
Comité I zal nagaan wat de reden hiervan was. 

Voorts zijn er uiteraard de andere ‘klassiekers’: alcohol- en druggebruik, de financiële toestand, de sta-
biliteit van de gezinssituatie, de slechte relaties binnen de werkomgeving, het sociaal ‘problemenmi-
lieu’. De eventueel extremistische opvattingen die de betrokkene er op nahoudt en/of zijn deelname
aan dergelijke bewegingen, zullen mee in rekening worden gebracht. 

Het betreft m.a.w. alle elementen die de aanvrager in een toestand plaatsen die kunnen doen vrezen
dat hij het verhoogde vertrouwen dat de overheid in hem moet kunnen stellen, zal beschamen. 

Tot slot, wat de mogelijkheid betreft voor het Vast Comité I om bijkomend onderzoek en een nieuwe
beslissing van de veiligheidsoverheden te vorderen, dient er onderlijnd te worden dat  de beslissing
van het beroepsorgaan een eindbeslissing is, maar niet noodzakelijkerwijze einde aan het geschil
maakt. 

Het Vast Comité I nodigt de veiligheidsoverheden uit om bepaalde zaken uit het dossier verder te
onderzoeken en eist dat op basis van de nieuwe bijkomende elementen een nieuwe beslissing wordt
getroffen binnen een vooraf bepaalde termijn. De veiligheidsoverheden blijven echter vrij de machtig-
ing al dan niet te verlenen. Tegen een nieuwe weigering (of tegen een gedeeltelijke toekenning) staat
dus opnieuw beroep open.
Van deze bevoegdheid om bijkomende onderzoeksdaden te vragen, maakt het beroepsorgaan door-
gaans gebruik indien ze twijfels heeft omtrent de waarachtigheid van de feiten die voor de veilighei-
dsoverheden beslissend waren om de machtiging te weigeren. Die twijfel ontstaat doorgaans na het
horen van de betrokkene door het Vast Comité I. 

De klager kan de feiten inderdaad weerleggen of minstens in een andere context plaatsen. Het Vast
Comité I zal ook sneller geneigd zijn om bijkomend onderzoek te vorderen indien de betwiste feiten
vrij gemakkelijk verifieerbaar zijn (bbv. na consultatie van dossiers van politie of gerecht).

In het kader van deze bevoegdheid vraagt het Vast Comité I de veiligheidsoverheden doorgaans zeer
precieze onderzoeksopdrachten. Het opnieuw horen van de betrokkene is daar dikwijls één van. 
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Wat is nu tenslotte het lot van de dossiers waarin het Vast Comité I bijkomend onderzoek en een
herziening van de initiële beslissing eiste?

Beslissing veiligheidsoverheden na bijkomend onderzoek Totaal

Behoud eerdere beslissing 5  
Gedeeltelijke wijziging van de beslissing 2  
Volledige wijziging van de beslissing 5  
Beslissing nog niet meegedeeld 2  
Beslissing betrekking op 2003 1  

In twee gevallen heeft de eiser beroep aangetekend tegen de nieuwe beslissing. De twee beroepen wer-
den ongegrond verklaard.

De telling van het aantal beroepen werd gedaan in functie van het jaar waarin het beroep werd aanhangig gemaakt. De

telling stopt op 31 december 2002. Sommige personen stelden twee of meer beroepen in. Die procedures werden als

afzonderlijke beroepen behandeld. Gedacht wordt bv. aan de volgende situatie: een machtiging wordt geweigerd en de

betrokkene tekent beroep aan; het Vast Comité I vraagt de veiligheidsoverheid bijkomende inlichtingen in te winnen en

desgevallend haar beslissing te herzien; de overheid wijzigt haar beslissing echter niet en de betrokkene tekent opnieuw

beroep aan

Eén beroep is niet meegeteld: betrokkene kreeg na de beslissing van het Vast Comité I om een bijkomend onderzoek te

verrichten toch zijn machtiging. Hij werd hiervan echter niet verwittigd en tekent opnieuw beroep aan op basis van

artikel 10, § 3, van de wet 

Het aantal beroepen en het aantal beslissingen komen niet noodzakelijk overeen. In deze tabel worden enkel de

beslissingen uitgebracht  voor 31 december 2002 in aanmerking genomen.
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