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HOOFDSTUK VI.
DE GRIFFIE VAN HET BEROEPSORGAAN 
INZAKE VEILIGHEIDSMACHTIGINGEN, 

-ATTESTEN EN -ADVIEZEN 

Het beroepsorgaan inzake veiligheidsmachtigingen, -attesten en -adviezen, waar-
van de griffi  efunctie wordt waargenomen door de administratie van het Vast 
Comité I, is bevoegd voor geschillen die betrekking kunnen hebben op beslissin-
gen in vier domeinen: de veiligheidsmachtigingen, de veiligheidsattesten die toe-
gang moeten verlenen tot plaatsen waar zich geclassifi ceerde documenten bevin-
den, 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 beslissingen van 
publieke of administratieve overheden om in een bepaalde sector of voor een 
bepaalde plaats of happening veiligheidsadviezen of -attesten aan te vragen.72

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 het afgelopen anderhalf jaar73 eveneens opgenomen.

72 Zie hierover uitgebreid het Activiteitenverslag 2006 van het Vast Comité I (91-119).
73 De samenstelling en het contentieux van het beroepsorgaan wijzigde midden 2005.
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VI.1. DE CIJFERS

Tabel 1. Betrokken veiligheidsoverheid74

6 juni /
31 december 2005 2006 2007

NVO 9 24 4

Veiligheid van de Staat 0 4 0

ADIV 3 15 14

Crisiscentrum 1 3 0

FANC 0 2 4

Federale politie 0 2 1

Lokale luchthavencommissie74 0 0 2

TOTAAL 13 50 25

Tabel 2. Aard van de bestreden beslissing

6 juni /
31 december 2005 2006 2007

Veiligheidsmachtigingen

Vertrouwelijk 1 6 5

Geheim 6 21 5

Zeer geheim 1 9 2

Weigering 6 24 8

Intrekking 2 8 3

Machtiging voor beperkte duur 0 1 0

Machtiging voor lager niveau 0 2 1

Geen beslissing binnen termijn 0 1 0

Geen beslissing binnen verlengde termijn 0 0 0

SUBTOTAAL 8 36 12

74 In iedere luchthaven werd door het Directoraat-generaal Luchtvaart een zgn. lokale luchtha-
vencommissie opgericht. Bij wijze van overgangsmaatregel leverde deze commissie de veilig-
heidsadviezen af voor personen die over een luchthavenidentifi catiebadge moeten beschikken. 
Behoudens tussenkomend Koninklijk besluit dat in uitvoering van de wet van 27 december 
2007 betreff ende de luchthavenidentifi catiebadges mag genomen worden, zullen deze com-
missies alleen nog bevoegd zijn voor verzoeken inzake identifi catiebadges die geformuleerd 
zijn vóór 31 december 2007. Voor verzoeken die dateren van na die datum zal de NVO de 
bevoegdheid om veiligheidsverifi caties te verrichten en veiligheidsadviezen te formuleren, 
overnemen.
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6 juni /
31 december 2005 2006 2007

Veiligheidsattesten geclassifi ceerde documenten

Weigering 0 2 0

Intrekking 0 0 0

Geen beslissing binnen termijn 0 0 0

Veiligheidsattesten plaats of gebeurtenis

Weigering 1 5 11

Intrekking 0 0 0

Geen beslissing binnen termijn 0 7 0

Veiligheidsadviezen

Negatief advies 4 0 2

‘Herroeping’ van een positief advies 0 0 0

Normatieve rechtshandelingen

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 5 14 13

TOTAAL 13 50 25

Tabel 3. Aard van de verzoeker

6 juni /
31 december 2005 2006 2007

Ambtenaar 2 11 3

Militair 3 14 12

Particulier 3 11 10

Rechtspersoon 0 0 0
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Tabel 4. Taal van de verzoeker

6 juni /
31 december 2005 2006 2007

Franstalig 6 32 9

Nederlandstalig 7 18 16

Duitstalig 0 0 0

Anderstalig 0 0 0

Tabel 5. Aard van de door het beroepsorgaan genomen voorbereidende 
beslissingen

6 juni /
31 december 2005 2006 2007

Volledig dossier opvragen (1) 14 43 23

Aanvullende informatie opvragen (2) 3 5 3

Horen lid overheid (3) 0 1 0

Beslissing voorzitter (4) 0 0 0

Informatie uit dossier halen door beroepsorgaan (5) 6 4 12

Informatie uit dossier halen door inlichtingen-
dienst (6) 0 0 4

(1) Het beroepsorgaan beschikt over de mogelijkheid het gehele onderzoeksdossier bij de veilig-
heidsoverheden op te vragen. Aangezien dit dossier meer gegevens bevat dan het onderzoeks-
verslag alleen, wordt dit verzoek systematisch gedaan.

(2) Het beroepsorgaan heeft  de mogelijkheid om tijdens de procedure aanvullende informatie die 
het nuttig acht, op te vragen.

(3) Het beroepsorgaan kan beslissen om de leden van de inlichtingen- en politiediensten of van de vei-
ligheidsoverheden 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 inlichtingendienst 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 inlichtingendienst, beslist de 
Belgische inlichtingendienst zelf of de informatie ter inzage is. Dit is een aspect van de toepas-
sing van de zgn. ‘derdenregel’.

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

6 juni /
31 december 2005 2006 2007

Dossierinzage door klager / advocaat 11 23 18

Horen van de klager / advocaat 11 25 20
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Tabel 7. Aard van de beslissingen van het beroepsorgaan

6 juni /
31 december 2005 2006 2007

Veiligheidsmachtigingen 

Onontvankelijk 0 1 0

Zonder voorwerp 0 3 0

Ongegrond 3 13 4

Gegrond (volledige of gedeeltelijke toeken-
ning)

3 13 5

Bijkomende onderzoeksdaden door overheid 1 3 3

Bijkomende termijn voor overheid 0 0 0

Veiligheidsattesten geclassifi ceerde documenten

Onontvankelijk 0 0 0

Zonder voorwerp 0 0 0

Ongegrond 0 0 0

Gegrond (toekenning) 0 1 0

Veiligheidsattesten plaats of gebeurtenis

Onontvankelijk 0 1 2

Zonder voorwerp 0 0 0

Ongegrond 0 3 0

Gegrond (toekenning) 0 2 9

Veiligheidsadviezen

Onontvankelijk 0 0 0

Zonder voorwerp 0 0 0

Negatief advies 2 0 0

Positief advies 1 0 0

Normatieve rechtshandelingen 0

Onontvankelijk 0 0 0

Zonder voorwerp 0 0 0

Gegrond 0 0 0

Ongegrond 0 0 0

TOTAAL 10 40 23
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VI.2. VASTSTELLINGEN VAN HET 
BEROEPSORGAAN

In april 2008 formuleerde het beroepsorgaan inzake veiligheidsmachtigingen, 
veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen, volgende vaststellingen75:

“Anders dan verwacht, werd het beroepsorgaan in 2007 geconfronteerd met heel wat 
minder dossiers dan het jaar voordien. Aangezien het beroepsorgaan geen zicht heeft  
op het totale aantal veiligheidsonderzoeken en -verifi caties, noch op het aantal wei-
geringen, intrekkingen of negatieve adviezen uitgaande van de diverse veiligheids-
overheden, kan niet worden uitgemaakt waaraan dit mogelijks toe te schrijven is.

Vanuit de praktijk en naar aanleiding van diverse vragen heeft  het beroepsor-
gaan kunnen vaststellen dat de procedure voor het toekennen van veiligheidsattes-
ten of -adviezen nog steeds als bijzonder complex wordt ervaren. Zo verwarren 
eisers vaak het beroepsorgaan met de veiligheidsoverheid die aan de oorsprong ligt 
van de aangevochten beslissing of wordt het beroep op een informele wijze inge-
diend zonder rekening te houden met de wettelijke voorschrift en (bijv. per mail of 
gewone brief zonder enige indicatie omtrent de gewraakte beslissing). Maar ook 
sommige administraties en veiligheidsoverheden bleken niet altijd volledig op de 
hoogte van de te volgen procedure. De griffi  e van het beroepsorgaan heeft  steeds 
getracht beide partijen waar mogelijk met advies bij te staan.

Ten slotte kon het beroepsorgaan vaststellen dat de beslissingen of adviezen van 
de veiligheidsoverheden meestal zeer rudimentair gemotiveerd zijn. Zo komt het 
voor dat de verzoeker pas bij inzage van zijn dossier voor het beroepsorgaan zicht 
krijgt op de feiten die voor de overheid doorslaggevend waren om een negatieve 
beslissing te nemen. Door beslissingen of adviezen beter te motiveren, kunnen wel-
licht onnodige procedures worden vermeden. Immers, sommige verzoekers ervaren 
de onvoldoende gemotiveerde weigering van hun machtiging of attest als beledi-
gend in die zin dat zij niet begrijpen waarom hun integriteit en loyauteit in vraag 
wordt gesteld. Op dit vlak kan evenwel een positieve evolutie worden vastgesteld 
omdat de bevoegde veiligheidsoverheden de opdracht gaven om de motivering beter 
te verzorgen.”

75 Art. 13 van de Wet van 11 december 1998 tot oprichting van een beroepsorgaan inzake veilig-
heidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen bepaalt dat het beroepsorgaan 
een jaarlijks activiteitenrapport moet opstellen.


