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Bij de verschijning in 2008 van het eerste jaarverslag in haar geschiedenis beloofde de 
Veiligheid van de Staat ons om deze oefening te herhalen. Zo hebt u enkele maanden geleden 
het jaarverslag 2009 van de Veiligheid van de Staat kunnen lezen. 

Vandaag heb ik het genoegen u het jaarverslag 2010 van de burgerlijke inlichtingendienst van 
België voor te stellen. 

Dit verslag is een nieuwe gelegenheid voor de burgers om het werk en de opdrachten van een 
inlichtingendienst beter te begrijpen. Voor de Veiligheid van de Staat is het een mooie kans om 
haar wil tot openheid duidelijk tot uitdrukking te brengen. Bovendien moet het opstellen van 
het jaarverslag de dienst toelaten om zijn werking aan het einde van een jaar te bekijken en te 
analyseren en om vervolgens plannen voor de toekomst te maken.

Het jaar 2010 was in meerdere opzichten voor de Veiligheid van de Staat een opmerkelijk jaar. 
Als Minister van Justitie heb ik de noden en evoluties van deze dienst kunnen meten.

Eerst en vooral werd de wet betreffende de methoden voor het verzamelen van gegevens 
door de inlichtingen-en veiligheidsdiensten, die op 7 januari 2010 door de Kamer en op 21 
januari 2010 door de Senaat goedgekeurd werd, door de Koning afgekondigd op 4 februari 
2010. Deze wet, die op 1 september 2010 in werking is getreden, wijzigt de wet houdende de 
regeling van de inlichtingen-en veiligheidsdiensten van 30 november 1998 en vult deze aan.

Deze wet rust de Veiligheid van de Staat voortaan uit met nieuwe methoden voor 
informatievergaring. Deze nieuwe methoden moeten de burgerlijke inlichtingendienst in 
staat stellen om met moderne middelen te werken en om de door meer klassieke methoden 
vergaarde informatie na te trekken. Deze wet garandeert de burgers ook een zeer strikt 
wettelijk kader dat door de Veiligheid van de Staat nageleefd dient te worden. De dubbele 
controle van wettelijkheid die door twee onafhankelijke instanties uitgevoerd wordt, staat zo in 
voor de naleving van de fundamentele rechten.

Tenslotte werd ook de herinrichting van het gebouw van de Veiligheid van de Staat in 2010 
voltooid. Deze werken hebben er enerzijds voor gezorgd dat alle personeelsleden een 
aangenaam werkkader hebben en anderzijds garanderen ze de fysieke veiligheid van het 
gebouw. Ik had ook het genoegen om eind november 2010 het nieuwe operationeel centrum 
van de Veiligheid van de Staat in te wijden.

De wil tot openheid van de Veiligheid van de Staat heeft zich in 2010 doorgetrokken. Enerzijds 
werden een aanzienlijk aantal interviews van de Administrateur-generaal door de nationale en 
internationale pers verspreid. Anderzijds heeft de dienst in december 2010 meegewerkt aan 



de organisatie van een studiedag die bestemd was voor de lokale overheden met het thema 
“de Veiligheid van de Staat begint met een sterke lokale autoriteit”. Ongeveer 400 personen 
uit alle hoeken van het land hebben aan deze studiedag deelgenomen.

In dit verslag staan geen geheimen. Toch zal u een zeer gedetailleerd beeld krijgen van de 
verschillende activiteiten van de dienst. Ook zal u in dit verslag het professionalisme vaststellen 
waarmee de medewerkers van de Veiligheid van de Staat dag in dag uit hun opdrachten 
uitvoeren.

De maatschappij evolueert en daarom moet de Veiligheid van de Staat de draagwijdte van 
nieuwe fenomenen analyseren en de evolutie ervan opvolgen. Door deze preventieve opdracht 
te vervullen en een gepast antwoord te geven op de verschillende fenomenen handelt de 
Veiligheid van de Staat in het belang van het Koninkrijk en zijn onderdanen.

Tenslotte wil ik bij deze gelegenheid alle personeelsleden van de Veiligheid van de Staat 
bedanken voor het werk dat ze in 2010 geleverd hebben, en hoop ik dat ze in de toekomst nog 
tal van successen mogen boeken!

Stefaan De Clerck

Minister van Justitie
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Ziehier het jaarverslag 2010 van de Veiligheid van de Staat, waarmee bewezen wordt dat het 
initiatief genomen in 2009 met de publicatie van het eerste jaarverslag uit de geschiedenis van 
onze dienst, gewijd aan de activiteiten van 2008, inmiddels een traditie is geworden.

De aandachtige lezer zal in deze jaargang 2010 ongetwijfeld gelijkenissen aantreffen met 
de twee vorige edities.Dit is hoofdzakelijk het gevolg van het feit dat een inlichtingen– en 
veiligheidsdienst werkzaam is op de lange termijn en dat zijn activiteiten zich niet beperken 
tot een burgerlijk jaar.

De permanente zoektocht naar en de niet aflatende vergaring van informaties die dienen te 
worden vergeleken, bestudeerd, geanalyseerd en gecheckt vooraleer ze kunnen uitgroeien tot 
nuttige, doeltreffende en bruikbare inlichtingen, impliceert diepgaand en langdurig onderzoek 
en legt dan ook een bijzondere werkcyclus en een eigen ritme op.

Ook mag niet uit het oog worden verloren dat de specifieke aard van een inlichtingen- en 
veiligheidsdienst met zich brengt dat de behandelde informaties geclassificeerd zijn en 
beschermd worden door nationale en internationale regelgeving, zoals de need to know of de 
regel van de derde dienst, hetgeen de bekendmaking ervan beperkt of zelfs verhindert.

Dit houdt derhalve in dat het uitermate moeilijk, zoniet zelfs onmogelijk is om de aangehaalde 
dossiers en gebeurtenissen zeer gedetailleerd te benaderen en dat de informaties verstrekt in 
het jaarverslag noodzakelijkerwijze niet geclassificeerd zijn.

De dienst heeft zich evenwel bijzondere moeite getroost om de behandelde onderwerpen uit 
te diepen en, in de mate van het mogelijke, met concrete elementen te staven.

Ik zou ook de speciale aandacht willen vestigen op een nieuwigheid in dit jaarverslag, met 
name de focus op bepaalde specifieke items. De jaargang 2010 bevat er drie: de BIM-wet,de 
analyse en de externe partenariaten en de vorming.

Het jaar 2010 zal een keerpunt betekenen in de geschiedenis van de Veiligheid van de Staat 
gelet op de inwerkingtreding op 1 september 2010 van de wet van 4 februari 2010  betreffende 
de methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, 
beter bekend als de BIM-wet.

Deze wet, waarop de dienst zeer lang heeft gewacht, geeft de Veiligheid van de Staat, 
eindelijk, methoden die een inlichtingen- en veiligheidsdienst van de 21ste eeuw waardig zijn 
en die ons toelaten niet alleen onze informatiepositie te consolideren en onze operationaliteit 
te verhogen, maar tevens ons te hijsen op het niveau van gelijkaardige diensten op dit vlak  en 
alzo de internationale samenwerking te verbeteren en tegelijkertijd onze onafhankelijkheid en 
autonomie te verstevigen.

De wet slaagt erin de bijzonder moeilijke afweging te maken tussen het gebruik van intrusieve 
methoden en de eerbied voor het privé-leven en heeft gestreefd naar het bereiken van een 



evenwicht tussen de fundamentele noden voor de veiligheid van de staat en de fundamentele 
rechten van respect voor het individu.

Daar waar deze wetgeving ongetwijfeld een nieuwe troef betekent voor de dienst, brengt 
zij evenwel ook bijkomende verantwoordelijkheden met zich in hoofde van alle leden van 
de Veiligheid van de Staat alsmede een toename van de werklast zowel op operationeel 
als analytisch en administratief vlak, naast de investeringen in materiaal,opleiding en 
hoogstwaarschijnlijk personeel die zij zal vereisen. Op het vlak van de toekenning van 
budgetten aan de dienst zal hiermee rekening moeten worden gehouden.

Het jaar 2010 was ook op internationaal vlak een rijkelijk jaar voor de Veiligheid van de Staat die 
in het eerste en tweede semester het voorzitterschap heeft opgenomen van twee verschillende 
groepen waarin de meeste defensieve binnenlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten van 
West- en Centraal Europa waren vertegenwoordigd.

Zoals moge blijken is het actieterrein van de Veiligheid van de Staat zeer ruim en zijn de 
uitdagingen talrijk en ik hou er dan ook eens te meer  het engagement van de leden van de 
dienst te onderlijnen en hen ervoor te bedanken.

Ik wens u een aangename lectuur toe.

September 2011 

Alain WINANTS

Administrateur-generaal 
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WETTELIJKE OPDRACHTEN

Er wordt weleens gedacht dat een 
inlichtingendienst buiten de wet staat 
en alle middelen mag aanwenden om 
het gewenste doel te bereiken. Niets is 
minder waar. De Veiligheid van de Staat 
is gebonden aan een wettekst  en is aan 
parlementaire controle onderworpen. 
Bovendien kan het Parlement een beroep 
doen op een onafhankelijk controleorgaan, 
het Vast Comité van Toezicht op de 
inlichtingen-en veiligheidsdiensten (het 
zogenaamde Comité I), dat controleert 
of de Veiligheid van de Staat zich aan de 
wettelijke bepalingen houdt en dat als 
gerechtelijke instantie kan optreden. 

De algemene beleidslijnen van de dienst 
worden bepaald door het Ministerieel Comité 
voor inlichtingen en veiligheid, waarvan 
de Eerste Minister de voorzitter is en 
waarin de Ministers van Justitie, Defensie, 
Binnenlandse Zaken, Buitenlandse Zaken, 
Financiën en Mobiliteit zetelen. Andere 
ministers kunnen uitgenodigd worden, 
indien zaken besproken worden die onder 
hun bevoegdheid vallen. 

De algemene richtlijnen van het Ministerieel 
Comité worden voorbereid en na beslissing 
geconcretiseerd door het College voor 
inlichtingen en veiligheid, waarin onder 
andere de Administrateur-generaal van de 
Veiligheid van de Staat zetelt. 

De wet van 30 november 1998 
houdende regeling van de inlichtingen-en 
veiligheidsdienst (BS van 18 december 
1998) regelt de werking van de Veiligheid 
van de Staat. Deze tekst wordt hier niet 
integraal weergegeven. Er dienen echter  

wel enkele preciseringen toegebracht te  
worden aan de wettelijke opdrachten van 
de dienst (artikel 7). 

Deze opdrachten kunnen in vier categorieën 
opgesplitst worden:

1. de inlichtingenopdracht;
2. de veiligheidsonderzoeken;
3. de bescherming van personen;
4. de opdrachten die door of krachtens 
de wet aan de Veiligheid van de Staat 
toevertrouwd worden. 

INLICHTINGENOPDRACHT

De taken van de Veiligheid van de Staat 
bestaan voornamelijk uit het inwinnen, 
analyseren en verwerken van informatie. 
Daarbij dient opgemerkt te worden dat 
‘informatie’ niet zomaar synoniem is van 
‘inlichtingen’. Wanneer informatie door 
verschillende bronnen bevestigd wordt, 
maakt deze informatie de evolutie naar 
inlichtingen door. Het is immers niet altijd 
makkelijk om ieder gegeven bij meerdere 
bronnen te verifiëren. Toch wordt ernaar 
gestreefd om zoveel mogelijk informatie te 
verzamelen om zo een context te creëren, 
waarin informatie geanalyseerd en tot 
inlichtingen verwerkt kan worden. 

De Veiligheid van de Staat wint informatie 
in over activiteiten van personen of 
groeperingen die de fundamentele belangen 
en waarden van het land bedreigen of 
zouden kunnen bedreigen. In de wet 
wordt een onderscheid gemaakt tussen de 
waarden die beschermd dienen te worden:

1
INLEIDING
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a) “De inwendige veiligheid van de Staat en 
het voortbestaan van de democratische en 
grondwettelijke orde”  

Om de continuïteit te verzekeren, moeten 
de Belgische instellingen in een veilig 
klimaat kunnen functioneren. In de praktijk 
betekent dit met name dat de Veiligheid van 
de Staat inlichtingen inwint over eventuele 
dreigingen tegen overheidsinstanties, 
maar ook dat fysieke bescherming wordt 
geboden aan Belgische regeringsleden en 
aan buitenlandse gezagsdragers, wanneer 
zij in het kader van officiële activiteiten 
in België verblijven. De democratische 
en grondwettelijke orde verwijst naar de 
elementaire beginselen van een rechtsstaat, 
maar ook naar de mensenrechten en 
fundamentele vrijheden. 

Onder de inwendige veiligheid van de Staat 
vallen zowel de Belgische instellingen als 
de inwoners van de Belgische Staat. De 
Veiligheid van de Staat vrijwaart dus de 
veiligheid van personen en goederen.

b) “De uitwendige veiligheid van de Staat 
en de internationale betrekkingen” 

De Veiligheid van de Staat draagt de 
verantwoordelijkheid voor het vrijwaren 
van de onaantastbaarheid van het 
grondgebied en van de soevereiniteit en 
onafhankelijkheid van de Staat.

Daarnaast dient de Veiligheid van de Staat 
ervoor te zorgen dat de betrekkingen van 
België met andere landen, instellingen en 
internationale autoriteiten goed verlopen.

c) “Het wetenschappelijk en economisch 
potentieel”

De Veiligheid van de Staat heeft de 
taak om de Belgische industrie en de 
wetenschappelijke centra bewust te maken 
voor eventuele buitenlandse pogingen 
om hoogstaande technologie die België 
ten opzichte van andere landen een 
economisch voordeel biedt, te kopiëren. 

Volgende opsplitsing biedt een beter 
overzicht van de te beschermen waarden, 
maar er blijft nog steeds een zekere 
interpretatiemarge over voor de soorten 
dreigingen die opgevolgd moeten worden. 
Daarom voorziet de wet een opsomming 
van deze dreigingen (iedere dreiging is 
voorzien van een definitie):

- spionage: het opzoeken of verstrekken 
van inlichtingen die voor het publiek niet 
toegankelijk zijn en het onderhouden van 
geheime verstandhoudingen die deze 
handelingen kunnen voorbereiden of 
vergemakkelijken; 

- terrorisme: om ideologische of politieke 
redenen geweld tegen personen of 
materiële belangen gebruiken om zijn 
doelstellingen door middel van terreur, 
intimidatie of bedreigingen te bereiken;

- extremisme: racistische, xenofobe, 
anarchistische, nationalistische, autoritaire 
of totalitaire opvattingen of bedoelingen, 
ongeacht of ze van politieke, ideologische, 
confessionele of filosofische aard zijn, die 
in theorie of in de praktijk strijdig zijn met 
de democratische beginselen of met de 
mensenrechten, met de goede werking van 
de democratische instellingen of andere 
grondslagen van de rechtsstaat;
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- proliferatie: de handel of transacties 
betreffende materialen, producten, 
goederen of know-how die kunnen bijdragen 
tot de productie of ontwikkeling van non-
conventionele of zeer geavanceerde 
wapensystemen. In dit verband worden 
onder meer bedoeld de ontwikkeling 
van nucleaire, chemische en biologische 
wapenprogramma’s, de daaraan verbonden 
transmissiesystemen, alsook de personen, 
structuren of landen die daarbij betrokken 
zijn;

- schadelijke sektarische organisatie: iedere 
groepering met filosofische of godsdienstige 
inslag of die voorwendt dat te zijn en die qua 
organisatie of in haar praktijk schadelijke, 
onwettige activiteiten uitoefent, individuen 
of de maatschappij nadeel berokkent of de 
menselijke waardigheid schaadt;

- criminele organisatie: iedere 
gestructureerde vereniging van meer dan 
twee personen die in de tijd duurt met het 
oog op het in onderling overleg plegen van 
misdaden en wanbedrijven om rechtstreeks 
of onrechtstreeks vermogensvoordelen 
te krijgen, waarbij gebruik wordt gemaakt 
van intimidatie, bedreiging, geweld, 
listige kunstgrepen of corruptie, of waarbij 
commerciële of andere structuren worden 
aangewend om het plegen van misdrijven 
te verbergen of te vergemakkelijken. In 
dit kader worden bedoeld de vormen en 
structuren van de criminele organisaties die 
wezenlijk betrekking hebben op activiteiten 
van spionage, terrorisme, extremisme, 
proliferatie, schadelijke sektarische 
organisaties en inmenging of die 
destabiliserende gevolgen kunnen hebben 
op het politieke of sociaal-economische 
vlak;

- inmenging: de poging om met 
ongeoorloofde, bedrieglijke of clandestiene 
middelen beslissingsprocessen te 
beïnvloeden.

VEILIGHEIDSONDERZOEKEN

De Veiligheid van de Staat voert op vraag 
van de Nationale Veiligheidsautoriteit 
veiligheidsonderzoeken uit. De regels 
voor de veiligheidsonderzoeken zijn 
vastgelegd in de wet van 11 december 
1998 betreffende de classificatie en de 
veiligheidsmachtigingen (BS 7 mei 1999).

Deze veiligheidsonderzoeken en andere 
screenings vormen een controle van 
natuurlijke personen en rechtspersonen 
die op een of andere manier in 
aanraking komen met geclassificeerde 
(vertrouwelijke of geheime) informatie of 
die in een ‘gevoelige’ omgeving werken. 
De onderzoeken en screenings trachten 
de betrouwbaarheid van de aanvrager vast 
te stellen en te beoordelen in welke mate 
deze persoon gevoelig is voor druk van 
buitenaf. Wie een risicovol profiel heeft, 
kan via dit soort screening de toegang tot 
gevoelige materie ontzegd worden. Deze 
veiligheidsonderzoeken en screenings 
worden uitgevoerd in het kader van 
aanvragen tot veiligheidsmachtigingen 
(toelating noodzakelijk om 
“geclassificeerde” informatie te verwerken?) 
die ingediend worden door het personeel 
van inlichtingendiensten en de politie, 
bepaalde bewakingsfirma’s (bijvoorbeeld: 
in de luchthavens), wapenexporteurs, 
privédetectives, tolken bij het parket, 
bezoekers en werknemers van 
kerninstallaties enz. De meeste screenings 
worden op aanvraag uitgevoerd. 
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BESCHERMING VAN PERSONEN

Op verzoek van de Minister van 
Binnenlandse Zaken kan de Veiligheid van 
de Staat bescherming bieden aan:

-  buitenlandse staatshoofden;

-  buitenlandse regeringshoofden;

-  familieleden van de buitenlandse staats-
en regeringshoofden;

-  Belgische en buitenlandse regeringsleden;

- bepaalde belangrijke personen die het 
voorwerp van dreigingen uitmaken.

De bescherming van personen valt 
onder de bevoegdheid van een sectie 
van de buitendiensten. Bij de uitoefening 
van hun opdrachten beschikken de 
veiligheidsofficiers over beperkte en 
specifieke politionele bevoegdheden. 

Dit laat hen toen om tussen te komen, 
wanneer het leven of de fysieke integriteit 
van de te beschermen persoon bedreigd 
wordt. Zij zijn bijvoorbeeld gemachtigd om 
identiteitscontroles, veiligheidsfouilleringen 
en administratieve inbeslagnames 
uit te voeren en om maatregelen van 
vrijheidsbeneming toe te passen. In 
bepaalde wettelijke gevallen mogen zij 
ook hun toevlucht nemen tot geweld, zoals 
bijvoorbeeld in het geval van wettelijke 
zelfverdediging. 

OPDRACHTEN TOEVERTROUWD 
AAN DE VEILIGHEID VAN DE STAAT 
DOOR OF KRACHTENS DE WET

Door specifieke wetten kunnen ook 
bepaalde opdrachten aan de Veiligheid 
van de Staat toegekend worden. Zo wordt 
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de dienst geraadpleegd, wanneer een 
persoon die niet in België woont, een 
wapenvergunning aanvraagt.

STRATEGISCH PLAN  
2008-2012

2010 zal een opmerkelijk jaar zijn. 
De hoogtepunten zijn 2 belangrijke 
gebeurtenissen die grote verwezenlijkingen 
op het actief van het strategisch plan 2008-
2012 aan het licht brengen:

- de inwerkingtreding van de « wet van 4 
februari 2010 betreffende de methoden 
voor het verzamelen van gegevens door de 
inlichtingen-en veiligheidsdiensten »  die de 
Veiligheid van de Staat sindsdien op voet 
van gelijkheid brengt met gelijkwaardige 
buitenlandse inlichtingendiensten;

- een nieuw operationeel center dat door 
minister Stefaan De Clerck op 29 augustus 
2010 ingewijd werd.

Deze 2 belangrijke verwezenlijkingen 
vertegenwoordigen de voltooiing 
van meerdere wezenlijke projecten 
– van lange adem – die door de 
leidinggevenden ondersteund werden 
en tot een goed eind werden gebracht 
door de projectverantwoordelijken met de 
medewerking van hun teams en andere 
personeelsleden.

Door sommige strategische doelstellingen 
te bereiken zullen deze ongetwijfeld in de 
loop van de jaren een positief effect hebben 
op het dagelijks werk van alle personeel 
van de VSSE en van haar leidinggevenden 
om zo goed mogelijk haar opdrachten te 
vervullen.

De “wet van 4 februari 2010 betreffende 
de methoden voor het verzamelen 
van gegevens door de inlichtingen-en 
veiligheidsdiensten” verscheen op 10 
maart 2010 in het Belgisch Staatsblad. 
Voor de aanvankelijke samenstelling 
van de capaciteiten die noodzakelijk zijn 
voor de uitvoering van de specifieke en 
bijzondere methoden (BIM), is de VSSE 
dus overgegaan tot zware investeringen: 
aankoop van materiaal en organisatie van 
opleidingen en interne informatiesessies. 
In 2010 werd ook heel wat tijd besteed aan 
de ontwikkeling van het beheer van deze 
specifieke en bijzondere methoden (BIM) en 
hun toepassingen, terwijl op juridisch vlak 
een serie koninklijke uitvoeringsbesluiten 
afgewerkt konden worden.

Het nieuw operationeel center maakt 
het mogelijk om zo goed mogelijk te 
beantwoorden aan de taken die deze 
nieuwe competenties met zich meebrengen 
door hightech materiaal, een crisis- en 
videoconferentiezaal ter beschikking van 
het personeel te stellen.

Parallel hiermee heeft tenslotte de 
beveiliging van de gebouwen – een 
ander groot project – ook het ganse jaar 
middelen en talrijke interne en externe 
samenwerkingen gevergd, naast de talrijke 
andere lopende projecten die door het 
strategisch plan van start waren gegaan.
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In 2010 werd veel energie besteed aan 
de inwerkingtreding van de wet van 4 
februari 2010 betreffende de methoden 
voor het verzamelen van gegevens door 
de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, 
meer bepaald aan het opstellen van de 
uitvoeringsbesluiten.

Het wetsontwerp betreffende de methoden 
voor het verzamelen van gegevens door 
de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 
dat op 10 december 2008 in de Senaat 
werd ingediend door de heren Hugo 
VANDENBERGHE en consorten1 is in de 
loop van 2009 het onderwerp geweest 
van talrijke parlementaire debatten2. Op 7 
januari 2010 werd het aangenomen door 
de Kamer en op 21 januari 2010 definitief 
goedgekeurd door de Senaat. De tekst 
die op 4 februari 20103 door de Koning is 
bekrachtigd en afgekondigd, wijzigt de wet 
van 30 november 1998 houdende regeling 
van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 
en vult ze in belangrijke mate aan. De wet is 
op 1 september 2010 in werking getreden.

1. DE WET VAN 4 FEBRUARI 
2010 BETREFFENDE DE 
METHODEN VOOR HET 
VERZAMELEN VAN GEGEVENS 
DOOR DE INLICHTINGEN- EN 
VEILIGHEIDSDIENSTEN

Tijdens de parlementaire besprekingen 
zijn er een aantal wijzigingen aangebracht 
aan de tekst die in 2008 is neergelegd. 

De wet van 4 februari 2010 deelt de 
methoden voor het inwinnen van gegevens 
door de inlichtingendiensten onder in drie 
grote categorieën: gewone, specifieke en 
uitzonderlijke, en legt de nadruk op een 
aantal essentiële punten met betrekking tot 
de aanwending van de methoden. 

1.1. HET PROPORTIONALITEITS- 
EN SUBSIDIARITEITSPRINCIPE

De wet voorziet dat een methode voor het 
verzamelen van gegevens niet gebruikt 
mag worden om de individuele rechten en 
vrijheden te beperken of te belemmeren en 
dat iedere aanwending van een specifieke 
of uitzonderlijke methode voor het inwinnen 
van gegevens moet beantwoorden 
aan de principes van subsidiariteit en 
proportionaliteit.

1.2. DE BESCHERMING VAN 
ADVOCATEN, ARTSEN EN 
JOURNALISTEN

Ten aanzien van advocaten, artsen en 
journalisten werden strengere voorwaarden 
opgelegd. Zo bepaalt de wet dat het in 
principe verboden is om gegevens die 
beschermd zijn door het beroepsgeheim 
van advocaten en artsen te verkrijgen, te 
analyseren en te exploiteren. Hetzelfde 
geldt ten aanzien van journalisten en dit 
ter bescherming van hun bronnengeheim 
zoals bepaald in de wet van 7 april 2005 
tot bescherming van de journalistieke 
bronnen4, gewijzigd door het arrest van 

1 Zie het jaarverslag van 2008.
2  Zie het jaarverslag van 2009.
3  BS 10 maart 2010. 
4 BS 27 april 2005.

1

voor verzamelen van gegevens
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het Arbitragehof nr. 91/2006 van 7 juni 
20065. Over deze personen mogen enkel 
gegevens ingewonnen worden indien aan 
volgende strenge voorwaarden voldaan 
zijn, namelijk:

•	men	moet	op	voorhand	beschikken	
over serieuze aanwijzingen van hun 
persoonlijke en actieve deelname 
aan het ontstaan of de ontwikkeling 
van de potentiële bedreiging;

•	 de	 voorzitter	 van	 de	 betrokken	
beroepsorde of de voorzitter van de 
Vereniging van Beroepsjournalisten 
moet op de hoogte gebracht 
worden wanneer een specifieke 
of uitzonderlijke methode wordt 
aangewend en het voorafgaand 
eensluidend advies van de 
bestuurlijke commissie van toezicht 
is vereist.

Voor de definitie van “bronnengeheim” van 
de journalisten wordt verwezen naar de 
wet van 7 april 2005 tot bescherming van 
de journalistieke bronnen. De definitie van 

“journalist”, namelijk elke persoon die op 
regelmatige en rechtstreekse wijze bijdraagt 
aan het verzamelen, opstellen, produceren 
of verspreiden van informatie ten behoeve 
van het publiek, is echter niet ontleend 
aan deze wet. Het toepassingsgebied 
van de wet van 7 april 2005 is immers 
bijzonder breed. Door de evolutie van 
de informatietechnologie vallen immers 
alle personen, zelfs niet-journalisten in 
de eerste betekenis van het woord, die 
informatie verspreiden op het internet, op 
blogs, enz. onder de toepassing van deze 
wet. Dergelijke personen zijn evenwel geen 
beroepsjournalisten die moeten voldoen 
aan de strenge erkenningsvoorwaarden.

Tijdens de hoorzittingen in de Commissie 
Justitie van de Senaat is gebleken dat een 
te ruime definitie van het begrip “journalist” 
de uitoefening van de bevoegdheden 
van de inlichtingendiensten in grote mate 
zou beperken. De Senaat heeft dan ook 
geoordeeld dat enkel “beroepsjournalisten” 
moeten kunnen genieten van deze 
bescherming. De procedure om de titel 

5 BS 23 juni 2006.
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van beroepsjournalist te verkrijgen is 
dezelfde, of het nu gaat om Belgische 
journalisten of buitenlandse. Het was 
bijgevolg gepaster om te verwijzen naar de 
wet van 30 december 1963 betreffende de 
erkenning en de bescherming van de titel 
van beroepsjournalist.

1.3. HET BEGRIP “PRIVATE 
PLAATSEN”

De methoden voor het verzamelen 
van gegevens door de inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten zijn onderverdeeld in 
drie categorieën: gewone, specifieke en 
uitzonderlijke methoden. In elk van deze 
categorieën vinden we de observaties en 
de doorzoeking van private plaatsen terug. 
Er zijn dan ook preciseringen aangebracht 
met betrekking tot de private plaatsen die 
het onderwerp kunnen zijn van een van 
deze drie categorieën van methoden, al dan 
niet met gebruik van technische middelen. 
Zo werd een onderscheid ingevoerd 
tussen publieke plaatsen, private plaatsen 
toegankelijk voor publiek en private 
plaatsen niet-toegankelijk voor publiek.

De methoden observatie en doorzoeking, 
zonder technische middelen, van publieke 
plaatsen en van private plaatsen die 
toegankelijk zijn voor het publiek, zijn 
gewone methoden.

De wet voorziet als specifieke methoden:

•	 de	 observatie,	 met	 behulp	 van	
technische middelen, in publieke 
plaatsen en in private plaatsen die 
toegankelijk zijn voor het publiek,

•	 de	 observatie,	 al	 dan	 niet	 met	
behulp van technische middelen, van 

private plaatsen die niet toegankelijk 
zijn voor het publiek,

•	 de	 doorzoeking,	 met	 behulp	
van technische middelen, van 
publieke plaatsen, private plaatsen 
toegankelijk voor het publiek en de 
gesloten voorwerpen die zich op 
deze plaatsen bevinden.

De wet voorziet als uitzonderlijke methoden:

•	 de	 observatie,	 al	 dan	 niet	 met	
behulp van technische middelen, in 
private plaatsen die niet toegankelijk 
zijn voor het publiek, in woningen, 
in een door een woning omsloten 
eigen aanhorigheid in de zin van 
de artikelen 479, 480 en 481 van 
het Strafwetboek of in een lokaal 
aangewend voor beroepsdoeleinden 
of als woonplaats door een advocaat, 
een arts of een journalist,

•	 de	 doorzoeking,	 al	 dan	 niet	 met	
behulp van technische middelen, van 
private plaatsen die niet toegankelijk 
zijn voor het publiek en de andere 
hiervoor vermelde plaatsen, evenals 
van de gesloten voorwerpen die zich 
op deze plaatsen bevinden.

Met betrekking tot private plaatsen die niet 
toegankelijk zijn voor het publiek, maakt de 
wet een onderscheid tussen de observatie 
van en de observatie in dergelijke plaatsen.

Het nieuw artikel 18/4 van de wet van 30 
november 1998 brengt de observatie van 
een private plaats niet-toegankelijk voor het 
publiek onder bij de specifieke methoden; 
het nieuwe artikel 18/11 daarentegen 
rekent de observatie in een private plaats 
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niet-toegankelijk voor het publiek bij de 
uitzonderlijke methoden.

Voor wat de observatie betreft, wordt het 
onderscheid gemaakt op basis van wat 
geobserveerd wordt en niet op basis van 
de plaats waar degene die observeert 
zich bevindt. De observatie van personen, 
voorwerpen of gebeurtenissen moet 
dus in verband gebracht worden met de 
plaats waar zij zich bevinden of waar de 
gebeurtenis plaatsvindt.

Het verschil tussen een observatie van 
(d.i. van buitenaf) en de observatie in is 
evenwel slechts van toepassing indien 
deze plaats omsloten en bijgevolg aan het 
zicht onttrokken is.

1.4. DE METHODEN VOOR HET 
VERZAMELEN VAN GEGEVENS

1.4.1. De relaties met de 
gerechtelijke overheden

De samenloop tussen een 
inlichtingenonderzoek en een 
strafonderzoek is onderworpen aan 
bijzondere regels die ervoor moeten 
zorgen dat een opsporings- of gerechtelijk 
onderzoek niet doelbewust wordt geschaad 
(nieuw artikel 13/2 van de wet van 30 
november 1998).

Tijdens de parlementaire debatten werd 
meermaals herhaald dat de Veiligheid van 
de Staat geen politiedienst is maar een 
inlichtingen- en veiligheidsdienst en dat 
het niet de taak van de Veiligheid van de 
Staat is om inbreuken vast te stellen; de 
personeelsleden beschikken trouwens 
niet over de hoedanigheid van Officier van 
Gerechtelijke Politie.

Voor de toepassing van artikel 29 van het 
Strafwetboek, stelt het nieuwe artikel 19/1 
van de wet van 30 november 1998 regels 
op voor de mededeling van informatie 
aan de gerechtelijke overheden. Het gaat 
hier om informatie waarvan de Veiligheid 
van de Staat kennis genomen heeft bij de 
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aanwending van een specifieke of 
uitzonderlijke methode, op basis van 
ernstige aanwijzingen over het plegen van 
een misdaad of wanbedrijf of een redelijk 
vermoeden dat strafbare feiten gepleegd 
zullen worden of reeds gepleegd maar nog 
niet aan het licht gebracht zijn.

Eenmaal de bestuurlijke commissie door de 
betrokken inlichtingendienst op de hoogte 
gebracht is van deze elementen, verifieert 
zij de verzamelde gegevens. Als zij vaststelt 
dat er serieuze aanwijzingen bestaan die 
kunnen leiden tot het plegen van dergelijke 
misdaad of wanbedrijf, stelt de voorzitter 
hierover een niet-geclassificeerd proces-
verbaal op dat overgemaakt wordt aan 
de procureur des Konings of de federale 
procureur. Dit niet-geclassificeerd proces-
verbaal mag niet de exclusieve grond, 
noch de overheersende maatregel zijn 
voor de veroordeling van een persoon. De 
elementen vervat in het proces-verbaal 
moeten in overheersende mate steun 
vinden in andere bewijsmiddelen.

1.4.2. Het plegen van inbreuken

De wet bepaalt dat de agenten die belast 
zijn met de uitvoering van de methoden 
geen strafbare feiten mogen plegen in 
het kader van hun opdrachten. Er is 
echter een afwijking voorzien wanneer 
het gaat om inbreuken op de wegcode, of 
andere inbreuken voorzien bij de wet, die 
gepleegd worden in het kader van een 
gewone methode van observatie in, of een 
doorzoeking, zonder technische middelen, 
van publieke plaatsen en van private 
plaatsen toegankelijk voor het publiek, of 
die gepleegd worden in het kader van een 
observatie als specifieke methode. De 
inbreuk moet bovendien strikt noodzakelijk 

zijn voor de efficiëntie van de opdracht of ter 
verzekering van de veiligheid van de agent 
zelf of van andere personen en mag geen 
afbreuk doen aan de fysieke integriteit van 
personen. Onder deze zelfde voorwaarden 
kan de bestuurlijke commissie van toezicht 
eveneens het voorafgaand en uitdrukkelijk 
akkoord geven voor het plegen van andere 
inbreuken in de uitvoering van specifieke en 
uitzonderlijke methoden.

1.4.3. De gewone methoden: de 
samenwerking met openbare 
diensten

Met de wijziging van de wet van 30 
november 1998, meer bepaald van artikel 
14, heeft men het belang van het inwinnen 
van informatie bij openbare diensten 
niet uit het oog verloren. Ook zorgt zij 
ervoor dat de Veiligheid van de Staat over 
meer afdwingbare middelen beschikt ten 
overstaan van ambtenaren en agenten van 
de openbare diensten, hierbij inbegrepen 
de politiediensten. De Senaat was van 
oordeel dat de samenwerking tussen de 
openbare diensten versterkt moest worden 
en de inhoud van artikel 14 bijgevolg 
verbeterd. Er werd ook op gewezen dat 
de administraties zich bewust moeten zijn 
van hun verplichting om samen te werken 
met andere overheidsdiensten en meer 
bepaald, om informatie over te maken 
aan de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 
waarvan de doelstelling – de veiligheid van 
de Belgische staat en de burgers verzekeren 
– volledig steunt op het verzamelen van 
informatie.

Zo zijn de gerechtelijke overheden, 
ambtenaren en agenten van de openbare 
diensten, die van de politiediensten 
inbegrepen, verplicht om, op vraag van 
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een inlichtingen- en veiligheidsdienst, bv. 
de Veiligheid van de Staat, de informatie 
die nuttig is voor de uitvoering van hun 
opdrachten mee te delen, met inachtneming 
van de wet van 30 november 1998 en 
op basis van de eventueel afgesloten 
akkoorden en de door hun verantwoordelijke 
overheden bepaalde werkwijze.

Deze overheden en diensten mogen enkel 
weigeren de gevraagde informatie mee te 
delen indien zij van oordeel zijn dat deze 
mededeling afbreuk doet:

•	 aan	 een	 lopend	 opsporings-	 of	
gerechtelijk onderzoek,

•	 aan	de	verzameling	van	gegevens	
bedoeld in de wet van 11 januari 1993 
tot voorkoming van het gebruik van het 
financiële stelsel voor witwassen van 
geld en de financiering van terrorisme,

•	 aan	 iemands	 persoonlijke	 fysieke	
integriteit.

Bovendien moeten de redenen voor de 
weigering binnen de vijf werkdagen na de 
aanvraag schriftelijk meegedeeld worden 
aan de aanvrager.

1.4.4. De specifieke en 
uitzonderlijke methoden

In vergelijking met de tekst die in 2008 is 
ingediend, werden er geen significante 
wijzigingen aangebracht aan de 
specifieke en uitzonderlijke methoden, 
met uitzondering van hetgeen hiervoor 
werd vermeld over het onderscheid dat is 
ingevoerd tussen de private plaatsen die 
toegankelijk zijn voor het publiek en de 
niet voor het publiek toegankelijke private 
plaatsen.

De specifieke methoden

De specifieke methoden kunnen slechts 
worden aangewend na een schriftelijke en 
met redenen omklede beslissing van het 
diensthoofd en na kennisgeving van deze 
beslissing aan de bestuurlijke commissie 
van toezicht, zodat de commissie haar rol 
reeds kan vervullen tijdens de uitvoering 
van de specifieke methode. 

Een specifieke methode kan slechts 
aangewend worden als er:

•	 ernstige	 bedreigingen	 bestaan	
voor de inwendige veiligheid van de 
Staat en het voortbestaan van de 
democratische en grondwettelijke orde, 
de uitwendige veiligheid van de Staat 
en de internationale betrekkingen, 
het wetenschappelijk en economisch 
potentieel of elk ander fundamenteel 
belang van het land, zoals gedefinieerd 
door de Koning op voorstel van het 
Ministerieel Comité;

•	 wanneer	 de	 bedreigingen	
betrekking hebben op een activiteit 
die verband houdt met spionage, 
terrorisme, extremisme, proliferatie, 
schadelijke sektarische organisaties, 
criminele organisaties en inmenging 
zoals gedefinieerd in artikel 8, 1° 
van de wet van 30 november 1998. 
Specifieke methoden mogen dus niet 
aangewend worden in het kader van 
veiligheidsonderzoeken, opdrachten 
van persoonsbescherming of andere 
opdrachten die door de wet zijn 
toevertrouwd aan de Veiligheid van de 
Staat.
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De uitzonderlijke methoden 

De uitzonderlijke methoden hebben 
als dusdanig geen grote wijzigingen 
ondergaan, met uitzondering van de 
methode die de inlichtingendienst toelaat 
om in te dringen in informaticasystemen. 
Zo mag de methode niet toegepast 
worden op de informaticasystemen 
van de gerechtelijke autoriteiten of de 
administratieve rechtscolleges. De toegang 
tot informaticasystemen van de overheid 
is enkel toegelaten mits voorafgaande 
toestemming van de betrokken dienst.

Een uitzonderlijke methode kan slechts 
worden aangewend als er:

•	 ernstige	 bedreigingen	 bestaan	
voor de inwendige veiligheid van de 
Staat en het voortbestaan van de 
democratische grondwettelijke orde, 
de uitwendige veiligheid van de Staat 
en de internationale betrekkingen of 
het wetenschappelijk en economisch 
potentieel;

•	 wanneer	de	bedreigingen	betrekking	
hebben op een activiteit die verband 
houdt met spionage, terrorisme, hierbij 
inbegrepen het radicaliseringproces, 
proliferatie, schadelijke sektarische 
organisaties en criminele organisaties 
zoals gedefinieerd in artikel 8, 1° 
van de wet van 30 november 1998. 
Een uitzonderlijke methode kan dus 
niet aangewend worden wanneer 
de bedreiging betrekking heeft op 
een activiteit die verband houdt met 
extremisme of inmenging. 

De definitie van “radicaliseringsproces” 
is ontleend aan het Plan Radicalisme, 

goedgekeurd door het Ministerieel Comité 
voor Inlichtingen en Veiligheid. De definitie 
spreekt over 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. Dit 
proces vormt de fase voorafgaand aan het 
plegen van een terroristische actie.

Het diensthoofd mag de aanwending 
van een uitzonderlijke methode slechts 
machtigen na eensluidend advies van de 
bestuurlijke commissie.

Zoals bij de specifieke methoden, 
mogen de uitzonderlijke methoden dus 
niet gebruikt worden in het kader van 
veiligheidsonderzoeken, opdrachten tot 
persoonsbescherming of andere opdrachten 
die door de wet zijn toevertrouwd aan de 
Veiligheid van de Staat.

1.5. DE DUBBELE CONTROLE

1.5.1. De bestuurlijke commissie 
van toezicht

De wet van 4 februari 2010 heeft een 
bestuurlijke commissie in het leven 
geroepen die een permanente controle 
uitoefent op de aanwending van de 
specifieke en uitzonderlijke methoden. Zij 
kan een methode onmiddellijk beëindigen 
als ze vaststelt dat de bedreigingen die 
ze wettigden, zijn weggevallen, of als de 
methode niet meer nuttig blijkt te zijn voor 
het doel waarvoor ze werd aangewend. Als 
de commissie een onwettelijkheid vaststelt 
of van oordeel is dat de subsidiariteits – of 
proportionaliteitsprincipes niet nageleefd 
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zijn, schorst ze de methode en verbiedt 
ze om de aldus verkregen inlichtingen te 
gebruiken. De commissie stelt het Vast 
Comité I in kennis van haar beslissing. 

De commissie bestaat uit drie magistraten. 
Zij wordt voorgezeten door een magistraat 
die de hoedanigheid van onderzoeksrechter 
heeft; van de twee andere magistraten 
moet één de hoedanigheid van lid van het 
openbaar ministerie hebben. 

De werkingskosten van deze commissie 
zijn ten laste zijn van de begroting van 
de dotaties van de Senaat hetgeen haar 
onafhankelijkheid garandeert.

De leden van de bestuurlijke commissie 
van toezicht zijn door het koninklijk besluit 
van 21 december 20106 aangeduid 
door de betrokken ministers. Tijdens de 
overgangsperiode en in afwachting van 
de installatie van de commissie heeft 
de Veiligheid van de Staat geen enkele 
uitzonderlijke methode aangewend. De 
specifieke methoden werden in deze 
tussenperiode ter kennis gebracht van de 
minister van Justitie. 

De bestuurlijke commissie wordt 
ondersteund door een secretariaat 
dat is samengesteld uit door de 
inlichtingendiensten gedetacheerde 
personeelsleden.

1.5.2. De controle door het Vast 
Comité I

De controle a posteriori

De controle die het Vast Comité I a 
posteriori uitoefent op de wettelijkheid van 
de specifieke en uitzonderlijke methoden, is 
bevestigd. Deze controle gebeurt op eigen 
initiatief, op verzoek van de Commissie 
voor de Bescherming van de Persoonlijke 
Levenssfeer, op klacht van eenieder die 
een persoonlijk en rechtmatig belang 
kan aantonen, telkens als de commissie 
het gebruik van een methode wegens 
onwettigheid heeft geschorst en de 
exploitatie van de gegevens heeft verboden, 
of telkens als de bevoegde minister (Justitie 
of Landsverdediging) beslist heeft om een 
uitzonderlijke methode al dan niet aan te 
wenden in het geval de commissie haar 
advies niet binnen de vereiste termijn 
gegeven heeft.

Als het Vast Comité I vaststelt dat 
de beslissing om een specifieke of 
uitzonderlijke methode aan te wenden 
onwettig is, beveelt het de stopzetting van 
de methode. De gegevens die met deze 
methode verzameld zijn, mogen dan niet 
meer gebruikt worden en moeten vernietigd 
worden.

In het kader van de controle op de specifieke 
en uitzonderlijke methoden treedt het Vast 
Comité I op als rechtsprekend orgaan. Er is 
geen beroep mogelijk tegen de beslissingen 
van het Comité.

 Het schriftelijk advies over de wettelijkheid

Er is ook een rol toegekend aan het Vast 
Comité I in het kader van de strafprocedure, 
namelijk wanneer een niet-geclassificeerd 

6 BS 24 december 2010.
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proces-verbaal, zoals bedoeld in het nieuw 
artikel 19/1 van de wet van 30 november 
1998, is toegevoegd aan een gerechtelijk 
dossier. Op basis van de artikelen 131bis, 
189quater en 279bis, die door de wet van 4 
februari 2010 zijn ingevoegd in het Wetboek 
van Strafvordering, kan de raadkamer, de 
rechtbank of de voorzitter van het Hof van 
Assisen een schriftelijk advies vragen over 
de wettelijkheid van de methode voor het 
verzamelen van gegevens. Deze vraag kan 
ambtshalve gesteld worden, op vordering 
van het openbaar ministerie, op verzoek 
van de beklaagde, de burgerlijke partij of 
hun advocaten.

2. DE INVOERING VAN DE 
WET VAN 4 FEBRUARI 2010 
BETREFFENDE DE METHODEN 
VOOR HET VERZAMELEN 
VAN GEGEVENS DOOR 
DE INLICHTINGEN- EN 
VEILIGHEIDSDIENSTEN

2.1. HET SECRETARIAAT VAN 
DE BESTUURLIJKE COMMISSIE 
VAN TOEZICHT

De bestuurlijke commissie wordt 
ondersteund door een secretariaat dat 
is samengesteld uit personeelsleden 
gedetacheerd door de minister van Justitie 
en de minister van Landsverdediging.

Het statuut van het personeel van het 
secretariaat wordt geregeld door het 
koninklijk besluit van 26 september 
20107 betreffende het secretariaat van de 
bestuurlijke commissie van toezicht op 

de specifieke en uitzonderlijke methoden 
voor het verzamelen van gegevens door 
de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. 
Dit koninklijk besluit doet geen afbreuk 
aan het oorspronkelijk administratief en 
geldelijk statuut van de gedetacheerde 
personeelsleden (nieuw artikel 43/1, § 5, 
van de wet van 30 november 1998).

2.2. DE UITVOERING VAN 
DIVERSE BEPALINGEN VAN DE 
WET

Verschillende bepalingen van de wet van 30 
november 1998 houdende regeling van de 
inlichtingen- en veiligheidsdiensten worden 
uitgevoerd door een koninklijk besluit van 
12 oktober 20108. Dit besluit bepaalt:

•	 de	 wijze	 waarop	 een	 agent,	 om	
veiligheidsredenen die verbonden 
zijn aan de bescherming van zijn 
persoon en voor de behoeften eigen 
aan de uitoefening van een opdracht, 
een naam mag gebruiken die hem 
niet toebehoort;

•	 de	algemene	modaliteiten	voor	de	
toegang (al dan niet on-line) tot de 
gegevensbanken van de openbare 
diensten en de traceerbaarheid van 
deze toegangen die gedurende tien 
jaar bewaard moet worden in een 
controlesysteem. Als gevolg van een 
advies van de Commissie voor de 
Bescherming van de Persoonlijke 
Levenssfeer voorziet het koninklijk 
besluit in de aanstelling van een 
raadgever informatieveiligheid en 

7 BS 8 oktober 2010.

8  BS 8 november 2010.
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bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer die, onder andere, 
de functie van aangestelde voor 
de gegevensbescherming vervult 
en die enkel aan het diensthoofd 
rekening moet afleggen en verslag 
uitbrengen9;

•	 de	 wijze	 waarop	 een	 agent	 een	
fictieve identiteit of hoedanigheid 
mag gebruiken wanneer men een 
rechtspersoon opricht of er beroep 
op doet;

•	 de	wijze	waarop,	 in	het	kader	van	
het afluisteren van communicatie, 
de opnamen, overschrijvingen 
en eventuele vertalingen moeten 
vernietigd worden;

•	 de	tarieven	voor	de	vergoeding	van	
de fysieke en rechtspersonen die 
hun medewerking verlenen aan een 
specifieke of uitzonderlijke methode, 

rekening houdend met de werkelijke 
kostprijs van deze medewerking;

•	 de	 wijze	 waarop	 en	 de	 termijnen	
waarbinnen het diensthoofd de 
bestuurlijke commissie van toezicht 
op de hoogte brengt van de uitvoering 
van een uitzonderlijke methode;

•	 de	wijze	waarop	door	de	bevoegde	
overheid de lijsten met de specifieke 
methoden meedeelt aan het Vast 
Comité I;

•	 de	manier	waarop	en	de	termijnen	
waarbinnen de gegevens die onwettig 
verzameld zijn met specifieke en 
uitzonderlijke methoden bewaard 
worden onder de controle van de 
bestuurlijke commissie van toezicht;

•	 de	 wijze	 waarop	 de	 gegevens	
die door het Vast Comité I onwettig 
bevonden zijn, vernietigd worden;

9 De Veiligheid van de Staat beschikt al over een raadsman voor de veiligheid van de gegevens die aangesteld 

is overeenkomstig het koninklijk besluit van 28 februari 2002 betreffende de mededeling van informatie door de 

gemeenten aan de Veiligheid van de Staat door toedoen van het Rijksregister van de natuurlijke personen (BS 29 

maart 2002).
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•	 de	wijze	waarop	het	Vast	Comité	I	
gevat wordt door de Commissie voor 
de Bescherming van de Persoonlijke 
Levenssfeer.

2.3. DE ELEKTRONISCHE 
COMMUNICATIE

De artikelen 18/7, 18/8, 18/17 van de wet 
van 30 november 1998 werden ingevoegd 
door de wet van 4 februari 2010 en geven 
de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 
de mogelijkheid om kennis te nemen 
van gegevens over elektronische 
communicatie, zo nodig door daartoe de 
medewerking te vorderen van de operator 
van een elektronisch communicatienetwerk 
of een verstrekker van een elektronische 
communicatiedienst.

Het gaat meer bepaald over het opvragen 
van identificatie- en facturatiegegevens, 
eventueel via een toegang tot de 
klantenbestanden, het opvragen van 
oproep- en lokalisatiegegevens, het 
afluisteren, kennisnemen en opnemen 
van elektronische communicatie en het 
vastleggen van de technische medewerking 
hiertoe.

Artikel 33 van de wet van 4 februari 2010 
vult artikel 127, §1, eerste lid, 2°, van 
de wet van 13 juni 2005 betreffende de 
elektronische communicatie aan. Door 
deze wijziging moeten operatoren en 
eindgebruikers in staat zijn om de gebruiker 
van een elektronisch communicatiemiddel 
te identificeren en om privé-communicatie 
op te sporen, te lokaliseren, af te luisteren, 
kennis te nemen en op te nemen onder de 

voorwaarden bepaald door de wet van 30 
november 1998 houdende regeling van 
de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. 
Ter uitvoering van deze bepaling moet 
de Koning, na advies van de Commissie 
voor de Bescherming van de Persoonlijke 
Levenssfeer en van het Belgische Instituut 
voor Postdiensten en Telecommunicatie, de 
technische en administratieve maatregelen 
bepalen om aan deze verplichting te 
voldoen.

Een koninklijk besluit van 12 oktober 201010  
bepaalt de modaliteiten voor deze wettelijke 
verplichting wanneer de inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten de medewerking 
vragen met betrekking tot elektronische 
communicaties.

In het kader van deze samenwerking 
met de operatoren van een elektronisch 
communicatienetwerk of de verstrekkers 
van een elektronische communicatiedienst 
werd beslist dat de inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten beroep kunnen doen 
op de Coördinatiecellen Justitie die door 
de operatoren of de dienstenverstrekkers, 
eventueel gezamenlijk, zijn opgericht 
overeenkomstig het koninklijk besluit 
van 9 januari 2003 tot uitvoering van de 
artikelen 46bis, §2, eerste lid, 88bis, § 2, 
eerste en derde lid, en 90quater, § 2, derde 
lid van het wetboek van Strafvordering 
(medewerkingsplicht met de gerechtelijke 
autoriteiten) en van artikel 109ter, E, § 2, 
van de wet van 21 maart 1991 betreffende 
de hervorming van sommige economische 
overheidsbedrijven. 

10  B.S.. 8 november 2010.
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Er werden een aantal elementen toegevoegd 
enerzijds om de Coördinatiecel Justitie en 
de behandelde informatie te beschermen 
en anderzijds om zich te verzekeren van 
de betrouwbaarheid van de leden. Zo 
bepaalt het koninklijk besluit dat de leden 
van de Coördinatiecel in het bezit moeten 
zijn van een positief veiligheidsadvies, om 
de vijf jaar te hernieuwen, overeenkomstig 
artikel 22quinquies van de wet van 
11 december 1998 betreffende de 
classificatie en de veiligheidsmachtigingen, 
veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen.

Bovendien moeten de operatoren van en 
dienstenverstrekkers alle maatregelen 
treffen die nodig zijn voor de bescherming 
van de informatie die door de Coördinatiecel 
behandeld wordt. 

Ook bepaalt dit besluit welke 
identificatiegegevens de Coördinatiecellen 
Justitie moeten meedelen aan het 
Belgisch Instituut voor Postdiensten en 
Telecommunicatie. Deze gegevens zijn 
duidelijk opgesomd in het besluit zelf om 
eventuele problemen met de permanente 
beschikbaarheid van de leden van de 
Coördinatiecellen te vermijden.

Het nieuw artikel 18/18 van de wet van 
30 november 1998 bepaalt dat de Koning 
de tarieven vastlegt voor de vergoeding 
van de fysieke en rechtspersonen die hun 
medewerking verlenen aan een specifieke 
of uitzonderlijke methode, hierbij rekening 
houdend met de werkelijke kostprijs van 
deze medewerking en de aard van de 
tussenkomst. Het koninklijk besluit bepaalt 
hierover dat de operatoren van elektronische 
communicatienetwerken en verstrekkers 
van elektronische communicatiediensten 

vergoed worden volgens de tarieven 
die vastgelegd zijn in de bijlage van het 
voornoemde koninklijk besluit van 9 januari 
2003.

Tot slot voegt dit koninklijk besluit een nieuw 
begrip toe, namelijk de “internetsector”. 
Een specifieke overgangsregeling voor 
de internetsector is noodzakelijk omdat 
in het koninklijk besluit van 9 januari 
2003 geen regels zijn vastgelegd voor de 
medewerkingsplicht inzake interceptie van 
internetcommunicatie. De reden hiervoor lag 
in het feit dat er vroeger nog geen Europese 
technische normen bestonden voor de 
interceptie van internetcommunicatie, en 
dat de technische mogelijkheden nog te 
beperkt waren om internetcommunicatie te 
intercepteren. Deze situatie is nu wezenlijk 
veranderd, de technische mogelijkheden 
zijn uitgebreid en ook Europese technische 
normen werden uitgevaardigd.
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EXTREMISME EN 
TERRORISME

IDEOLOGISCH EXTREMISME  

1. IN BELGIE

A. BELGISCH 
EXTREEMRECHTS

Het fenomeen van rechts-extremisme 
kan niet eenduidig gedefinieerd worden 
en omvat verschillende overtuigingen, 
standpunten en wereldbeelden. Zowel 
op het vlak van intentie en potentie als 
op het vlak van wat men werkelijk doet, 
zijn er grote verschillen waarneembaar. 
Deze verschillen hebben op hun beurt 
een weerslag op het dreigingrisico dat van 
een welbepaalde rechts-extremistische 
organisatie, netwerk of individuele rechts-
extremist uitgaat.

Maar ondanks deze verschillen in dreiging, 
kunnen we stellen dat de actuele dreiging 
uitgaande van het rechts-extremisme in 
België gering is.

institutionEEL EXtREEMRECHts 

Tot “institutioneel extreem rechts” 
behoren alle extreemrechtse groepen en 
partijen die vertegenwoordigd zijn in onze 
democratische instellingen.

De VSSE merkt dat binnen “institutioneel 
extreemrechts” het thema van de 
zogenaamde “islamisering” van onze 
samenleving nog altijd in het vizier wordt 
genomen. Dit jaar stelde de VSSE overigens 
een verhoogde activiteit rond dit thema 
vast. Vooral in Vlaanderen registreerden we 

in kringen van “institutioneel extreemrechts” 
luidere protesten en een verhoogde 
actievoering.

Een zelfde ontwikkeling deed zich trouwens 
ook in onze buurlanden voor. Het moet 
wel gezegd dat dit thema waarbij wordt 
geageerd tegen de “politieke islamisering 
van het Westen” en soms bij uitbreiding 
tegen de gehele moslimgemeenschap 
vandaag niet alleen in kringen van 
“institutioneel extreemrechts” wordt 
aangesneden, maar ook relatief populair is 
in nationaal-populistische hoek.

Alle extreemrechtse, Franstalige 
partijen die deelnamen aan de federale 
verkiezingen van 13 juni 2010 bestonden 
uit voormalige militanten van het historische 
“FRONT NATIONAL”, met uitzondering van 
“NATION”.

Deze veelvuldige dissidente bewegingen 
zoals “WALLONIE D’ABORD”, “FN+” of 
ook nog “FORCE NATIONALE”, zijn het 
resultaat van de interne meningsverschillen 
die niet enkel werden veroorzaakt door 
ideologische tegenstellingen, maar 
evenzeer door het verlangen om een 
gunstige plaats te verwerven op de 
verkiezingslijsten.

Het milieu rondom het “FRONT NATIONAL” 
is doorgaans niet erg actief, tenzij in de 
aanloop naar verkiezingen.  De politiek 
instabiliteit van het einde van 2010 en 
het risico om terug naar verkiezingen 
te gaan, hielden deze alert.  Na de 
verkiezingsnederlaag van juni, bestond de 
aangenomen strategie uit een verzoening 

2
INLICHTINGENOPDRACHT
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en toenadering tot de identitaire beweging 
“NATION” met het oog op het creëren 
van een nationalistische kern.  De 
verkiezingsstemmen die op deze manier 
zouden kunnen worden verzameld, 
zouden kunnen leiden tot het behalen 
van één of andere zetel in één of andere 
vertegenwoordiging.  Nieuwe twisten kunnen 
echter worden verondersteld wanneer moet 
worden beslist welke gunstige plaatsen 
zullen worden ingenomen door welke 
kandidaten op de verkiezingslijsten.

uLtRanationaListisCHE En 
idEntitaiRE gRoEpERingEn

De VSSE richt zich in haar onderzoek 
onder meer tot ultranationalistische 
groepen. Zeker in Vlaanderen behoort de 
groepering “VOORPOST” tot de actiefste, 
niettegenstaande “VOORPOST” de 
laatste jaren een sluimerende neerwaartse 
beweging kent. Terwijl “VOORPOST” 
voorheen kon buigen op een levendig 
en actief ledenbestand, ontbreekt het de 
groepering meer en meer aan nieuwe 
krachten.

Haar strijdpunten bleven in 2010 echter 
onveranderd. Hierbij maken de traditionele 
anti-Belgische en Vlaams-nationalistische 
acties nog altijd het gros van de activiteiten 
uit. Daarnaast kunnen ook thema’s als 
drugbeleid en het beleid rond veiligheid en 
migratie op de nodige aandacht rekenen. Zo 
hield “VOORPOST” op 6 november 2010 in 
Zelzate een optocht tegen de overlast van 
allochtone probleemjongeren aldaar. Zoals 
gebruikelijk waren bij deze betoging naast 
“VOORPOST”-leden ook medestanders 

uit andere ultranationalistische groepen 
aanwezig, Maar het viel wel op dat de 
eigenlijke “VOORPOST”-leden dit maal fors 
in de minderheid waren.

Het “NIEUW-SOLIDARISTISCH 
ALTERNATIEF” (N-SA) dat ontstond in 
2008 zegt het alternatief te zijn voor wat ze 
noemt het ‘verstarde’ rechts-nationalistische 
milieu in Vlaanderen. Ondanks enkele 
initiatieven in 2010 om haar aanhang wat 
op te krikken, kan het N-SA slechts op een 
twintigtal actieve militanten rekenen. Voor 
sommige evenementen kan het N-SA wel 
een grotere groep op de been brengen; een 
groep tussen 40 en 70 personen. Maar het 
gaat dan om sympathisanten die meestal 
actief zijn in andere, bevriende rechts-
extremistische groeperingen.

De verwevenheid tussen het N-SA en rechts-
extremisten uit andere, zeer radicale kringen 
is trouwens opvallend. Zo duiken figuren uit 
het neonazistische skinheadmilieu geregeld 
op tijdens activiteiten van het N-SA.

Naar analogie van de nationaal-
revolutionaire, autonome bewegingen in 
Europa (i.h.b. in Duitsland en Italië) zijn 
er binnen het N-SA een aantal krachten 
die eenzelfde beweging in Vlaanderen uit 
de grond pogen te stampen. Ze trachten 
daarom een jongerensubcultuur uit te 
bouwen die gekoppeld is aan een politiek-
ideologisch activisme. Vanuit dit opzet 
organiseerde het N-SA in 2010 enkele 
muziekconcerten waar (buitenlandse) 
rechts-extremistische bands op het podium 
stonden.
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Een opmerkelijke ontwikkeling in de 
schoot van het N-SA is de oprichting van 
een politieke partij eind oktober 2010. De 
“NIEUW DEMOCRATISCHE PARTIJ” 
zit nog in een embryonale fase, maar 
volgens het N-SA zou het de bedoeling 
zijn om met deze partij aan de volgende 
gemeenteraadsverkiezingen in 2012 deel 
te nemen. 

“NATION” is de meest ontwikkelde 
identitaire groepering in Franstalig België.  
Nochtans bestaat de harde kern niet meer 
dan een tiental personen en mobiliseert de 
groepering doorgaans slechts een twintigtal 
militanten tijdens zijn activiteiten.

Het ideologisch fundament van “NATION” 
is “één land, één volk”.  De groepering 
definieert zich als populistisch en 
revolutionair en zegt zich te situeren in de 
“Derde weg” op economisch vlak, hierbij 
de rug kerend naar het kapitalisme en de 
verzorgingsstaat.

Op het internationale vlak verdedigt 
“NATION” het concept van de Verenigde 
Staten van Europa”: een samenwerking 
tussen de natiestaten van het oude continent 
om een tegenwicht te vormen tegen de 
grote machtsblokken zoals de Verenigde 
Staten van Amerika.  Omwille van deze 
reden onderhoudt “NATION” bindingen met 
andere identitaire groeperingen in Europa.  
In 2010 onderhielden zij geprivilegieerde 
contacten met groeperingen in vooral 
Frankrijk en Spanje.

“NATION” is een dynamische beweging 
die culturele uitstappen en manifestaties 

organiseert, en vormingen voor haar 
kaders.  Sinds de lente van 2010 werd 
een nieuw type van actie ontwikkeld: de 
confrontatie met linkse tegenstanders.  
Deze confrontaties beperkten zich tot op 
heden tot verbale uitwisselingen.

Zoals reeds hoger werd aangehaald, heeft 
“NATION” beslist de krachten te bundelen 
met het “FRONT NATIONAL” in het 
vooruitzicht van mogelijke verkiezingen; 
in deze optiek zijn twee van zijn leden 
toegetreden tot het politiek bureau van het 
FN.

De Waalse sectie van “TERRE ET PEUPLE” 
maakt deel uit van een identitaire beweging, 
die haar oorsprong vindt in Frankrijk, en 
die vertegenwoordigd is in verschillende 
delen van Europa; haar actieterrein is 
vooral cultureel.  Door de organisatie van 
conferenties en debatten, boekenbeurzen 
gewijd aan traditie en folklore, probeert zij 
het prechristelijke heidendom terug op het 
voorplan te krijgen.

“TERRE ET PEUPLE” publiceert een 
tijdschrift gewijd aan de onderwerpen die 
haar belangstelling wegdragen, terwijl haar 
activiteiten op het terrein eerder zeldzaam 
zijn: slechts één in 2010.

De ideologische verwantheid tussen 
“NATION” en “TERRE ET PEUPLE” zet 
hun militanten aan tot samenwerking en de 
deelname aan elkaars organisaties.

Een andere identitaire beweging 
“BELGIQUE ET CHRETIENTÉ”, wordt 
gekarakteriseerd door unitarisme en zijn 
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steun aan het traditioneel katholicisme van 
de “FRATERNITÉ SACERDOTALE SAINT 
PIE X”.  Zelfs als deze alliantie op het 
eerste zicht tegennatuurlijk kan lijken, vindt 
men “BELGIQUE ET CHRETIENTÉ” vaak 
aan de zijde van “TERRE ET PEUPLE” 
op evenementen, georganiseerd door 
“NATION”.

“BELGIQUE ET CHRETIENTÉ” lijkt 
evenwel van het terrein te zijn verdwenen 
in 2010.

RECHtsEXtREMistisCHE 
skinHEads

De rechts-extremistische skinheadactiviteit 
in België situeert zich in 2010 vrijwel 
uitsluitend in Vlaanderen. Maar ook in 
Vlaanderen merken we vandaag een 
tanende activiteit.

De neonazistische “BLOOD AND 
HONOUR”-beweging kent in België een 
neergaande beweging; een ontwikkeling die 
we overigens ook in andere West-Europese 
landen vaststellen.

Het lijkt er overigens op dat de rechts-
extremistische skinheadsubcultuur met zijn 
typische verschijningsvormen, voor een 
nieuwe generatie extremistische jongeren 
minder aantrekkelijk is geworden. Andere 
politiek-georiënteerde jongerensubculturen, 
zoals de beweging van “autonome 
nationalisten” lijken meer en meer deze 
plaats in te nemen.

Deze bevindingen behoeven echter verder 
onderzoek.

De afname van het aantal neonazistische 
skinheadconcerten in 2009 zette zich door 
in 2010. Komende van 10 tot 15 concerten 
per jaar enkele jaren geleden, vonden er 
dit jaar slechts een paar concerten plaats 
in ons land. De VSSE vermoedt sterk dat 
de gerechtelijke vervolging van enkele 
concertorganisatoren hier toe bijgedragen 
heeft. Ook een alerter optreden van de 
politieoverheden heeft er schijnbaar voor 
gezorgd dat het beeld van België als 
favoriete concertplaats bij buitenlandse 
skinheads enigszins gewijzigd lijkt te zijn. 

Net als de voorbije jaren verliepen deze 
muziekconcerten zonder noemenswaardige 
incidenten. Het relatief rustige en 
gedisciplineerde verloop is de afgelopen 
jaren zowat een constante geworden bij 
deze evenementen. We doelen in de eerste 
plaats op wat er zich buiten de concertzaal 
afspeelt.

Maar ook in de zaal komt het zelden tot 
serieuze incidenten. 

Racistische gedragingen en uitingen 
zijn op zulke concerten geen rariteit. Het 
ontmoeten van personen die allemaal in 
mindere of meerdere mate de racistische 
ideologie genegen zijn, verscherpt het 
gemeenschapsgevoel en leidt vaak tot 
uitgesproken racistische profilering. Dit 
wordt nog eens versterkt door enerzijds 
het harde muziekgenre dat meestal een 
agressieve, gewelddadige sfeer opwekt en 
anderzijds door de teksten die vaak een 
discriminerende, racistische (onder)toon 
hebben.
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EXtREEMRECHts En 
isLaMofoBiE

Oorspronkelijk was de “BELGIUM 
DEFENCE LEAGUE” een forum dat begin 
2010 op het internet verscheen als antwoord 
op de verklaringen van de islamistische 
integristen van “SHARIA4BELGIUM”.  Het 
gaat hierbij niet om een nieuw fenomeen: 
het Belgische forum werd gemodelleerd op 
de “ENGLISH DEFENCE LEAGUE” in het 
Verenigd Koninkrijk.

Opgezet en vooral geanimeerd door 
voetbalhooligans, werd het forum eveneens 
bezocht door rechts-extremisten komende 
van “NATION” en “FRONT NATIONAL”.

Wat specifiek is aan “BELGIUM DEFENCE 
LEAGUE” is de wil om van een virtuele 
naar een reële groepering te evolueren.  
Hoewel een eerste bijeenkomst plaatsvond 
in de lente van 2010 waar in meerderheid 
voetbalhooligans werden opgemerkt, 
draaiden alle overige aangekondigde 
activiteiten uit op een fiasco.

B. BELGISCH EXTREEMLINKS

institutionEEL EXtREEMLinks

In 2010 hebben een aantal extreemlinkse 
partijen hun verruimingsbeweging 
voortgezet. Het valt op dat het “sektarisme” 
dat zo kenmerkend was voor hun vroegere 
partijwerking, meer en meer wordt verlaten. 
Dit is in ieder geval wat vele militanten laten 
uitschijnen door hoofdzakelijk te focussen 
op concrete strijdpunten, op dagdagelijkse 
thema’s die de mensen bezighouden. Vaak 
gaat dit gepaard met een populistische 

retoriek. Ondanks deze verruiming merken 
we toch dat de historische erfenis nog altijd 
zwaar weegt; de geheimdoenerij en het 
wantrouwen tegenover de buitenwereld 
speelt nog altijd in de geesten van vele 
militanten. 

Hoe dan ook, deze nieuwe strategie waar 
enkele jaren geleden voor werd geopteerd, 
bleek tijdens de verkiezingen van 13 juni 
2010 relatief succesvol. In vergelijking 
met de federale verkiezingen van 2007 
verdubbelde een partij zoals de “PTB+/
PVDA“ zowat haar electorale score en 
behaalde meer dan honderdduizend 
stemmen. Wel is het niet duidelijk in welke 
mate de heersende economische en 
financiële crisis de verkiezingsuitslag van 
de “PTB+/PVDA“ positief heeft beïnvloed. 
Het valt dan ook af te wachten of de partij 
bij de volgende verkiezingen ditzelfde 
resultaat zal kunnen behalen. In dit verband 
kunnen we meegeven dat de extreemlinkse 
partijen de gemeenteraadsverkiezingen 
van 2012 als prioritair objectief hebben 
aangekruist. Het lokale niveau is en blijft 
hun voornaamste actieterrein.

Op internationaal vlak kon vastgesteld 
worden dat vooral de solidariteit met het 
Palestijnse volk veel aandacht kreeg van de 
militanten. De bezetting en het hermetisch 
afsluiten van de Gazastrook door Israël 
bleef ook in 2010 de gemoederen verhitten: 
ook Belgische extreemlinkse activisten 
namen deel aan diverse nationale en 
internationale solidariteitsacties met als 
culminatiepunt de dodelijke Israëlische raid 
op het “Gaza flotilla” op 31 mei 2010. 
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De aanwezigheid van enkele Belgische 
activisten op de schepen van het konvooi 
gaf de campagne in de daaropvolgende 
maanden een nieuw elan. Meer en 
meer stellen wij echter vast dat, naast 
solidariteitsacties met het Palestijnse volk, 
ook boycotacties tegen Israël op getouw 
worden gezet. Het legitieme recht van 
activisten om gepercipieerd onrecht aan 
te vechten kan hierbij in conflict komen 
met de diplomatieke betrekkingen van ons 
land. Tevens werd de nodige aandacht 
geschonken aan de mogelijke collusie 
van extreemlinks met radicaalislamitische 
milieus: antizionisme en antisemitisme was 
in sommige gevallen immers het bindmiddel 
dat voor een zekere convergentie zorgde.

De adoratie voor een aantal linkse regimes 
in Latijns-Amerika en andere delen van de 
wereld is een fenomeen dat wij reeds enkele 
jaren kunnen vaststellen. Vooral de politieke 
ontwikkelingen in Venezuela, Bolivië en 
Cuba worden met aandacht opgevolgd. Op 
dit vlak konden geen trendbreuken worden 
vastgesteld.

Opvallend genoeg kon het Belgische EU-
voorzitterschap tijdens de tweede jaarhelft 

op weinig interesse rekenen vanwege het 
institutionele extreemlinkse milieu in ons 
land. De grote Europese vakbondsbetoging 
van 29 september 2010, die volledig 
in het teken stond van de Europese 
besparingsplannen, trok dan weer wel 
delegaties van alle Belgische extreemlinkse 
politieke partijen.

soLidaRitEitsBEWEgingEn MEt 
REVoLutionaiRE gEVangEnEn

APAPC/SR is een steuncomité voor 
‘revolutionaire’ gevangenen in Europa en 
maakt deel uit van het overkoepelende 
“SECOURS ROUGE INTERNATIONAL” 
(SRI). APAPC/SR ondersteunt in de eerste 
plaats solidariteitscampagnes met wat zij 
noemt ‘politieke’ gevangenen in de landen 
waar de verschillende afdelingen van 
SRI actief zijn d.w.z. antikapitalistische, 
anti-imperialistische en antifascistische 
gevangenen. De sleutelfiguur van deze 
organisatie is Bertrand SASSOYE, 
voormalig kopstuk van de extreemlinkse 
terreurgroepering “CELLULES 
COMMUNISTES COMBATTANTES” 
(CCC). 

Tijdens huiszoekingen in Italië bij militanten 
van de linkse Italiaanse terreurgroepering 
“PARTITO COMUNISTA POLITICO-
MILITARE” (PCPM) werden in 2008 
pasfoto’s aangetroffen van vier leden 
van APAPC/SR. Op 5 juni werden deze 
gearresteerd op verdenking van connecties 
met PCPM. Het onderzoek daarrond is 
eind 2009 afgesloten en begin 2010 zijn 
de voorwaarden van de voorwaardelijke 
invrijheidsstelling van deze vier APAPC-
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militanten opgeheven. Het is nu aan de 
Raadkamer om te oordelen of er voldoende 
basis is voor een proces of niet. In juni 2009 
werden veertien PCPM-beschuldigden in 
Italië veroordeeld. Op 24 juni 2010 werd in 
beroep een beschuldigde vrijgesproken en 
kregen de 13 andere veroordeelden een 
lichte vermindering van hun straf. Tijdens 
dit proces in beroep zijn verschillende leden 
van APAPC/SR naar Italië gereisd om deel 
te nemen aan solidariteitsacties.

APAPC/SR voerde in 2010, zoals in 2009 
ook actie d.m.v. communiqués, publicaties 
en demonstraties voor verschillende 
‘revolutionaire gevangenen’: Georges 
Ibrahim ABDALLAH, de in Frankrijk tot 
levenslang veroordeelde militant van 
de Libanese terreurgroep “FRACTIONS 
ARMEES REVOLUTIONNAIRES 
LIBANAISES” (FARL), de nog in Frankrijk 
vastgehouden leden van de terreurgroep 
“ACTION DIRECTE”, de Zwitserse eco-
anarchist Marco CAMENISCH en de ter 
dood veroordeelde militant van “THE 
BLACK PANTHERS”, Mumia ABU-JAMAL.

Meer algemeen verzetten zij zich 
tegen de Europese en Belgische 
antiterreurwetgeving. Volgens APAPC/
SR en SRI kadert deze wetgeving in een 
poging om linkse politieke en sociale 
contestatiebewegingen monddood te 
maken. 

Pierre CARETTE, de andere voormalige 
leider van de CCC die in 2007 zijn 
eigen solidariteitsbeweging, “COMITE 
SOLIDARITE-LIBERTE”, op touw zette, 

bleef zich in 2010 inzetten voor de Libanese 
FARL-militant en de nog opgesloten 
militanten van “ACTION DIRECTE”. Hij trok 
daarvoor geregeld richting Frankrijk. 

Het niet afgezwakte geloof van de 
protagonisten van beide bewegingen 
in de noodzaak van gewapende strijd 
om de communistische revolutie te 
verwezenlijken, in samenhang met hun 
terroristische verleden, rechtvaardigt de 
opvolging door de Veiligheid van de Staat 
van hun politieke activiteiten. Noch Pierre 
CARETTE noch Bertrand SASSOYE - zo 
bleek uit verschillende persinterviews – 
hebben de ideologische stellingnamen 
van voor hun arrestatie in 1985 verlaten. 
Bovendien komen deze militanten bij hun 
internationale verplaatsingen in contact met 
andere ex-terroristen of sympathisanten van 
recent (of minder recent) voor terrorisme 
veroordeelde personen.

anaRCHisME

De linkse radicalen hebben in 2010 hun 
terugkeer op het voorplan bevestigd.

De anarchistische sfeer, die er het meest 
essentiële deel van uitmaakt, heeft zich 
gemobiliseerd rond verschillende kwesties.

In eerste instantie lijkt het primaire objectief 
nog steeds de strijd tegen de gesloten 
asielcentra te zijn.  In dit geval gaat het 
vooral om het centrum “127tris”, in aanbouw 
te Steenokkerzeel.  Een veelheid van acties 
waren gericht tegen deze werf, in de vorm 
van diverse vernielingen.  Op dezelfde 
wijze worden echter alle ondernemingen 
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geviseerd die op rechtstreekse of 
onrechtstreekse wijze deelnemen aan wat 
door de activisten “het uitwijzingsapparaat”, 
zoals deze die diensten verlenen aan de 
gesloten centra of aan gevangenissen 
(onderhoud, verbouwingen, financiële 
diensten, catering, enz.).  Zelfs de 
Brusselse vervoersmaatschappij MIVB 
is het voorwerp van vandalisme omwille 
van de ticketcontroles die zij organiseert, 
controles die soms leiden tot de aanhouding 
van mensen zonder papieren.

Het blijkt alsmaar duidelijker dat de 
anarchistische beweging zich niet vastpint 
op een uniek thema.  De segmentatie 
van de radicale contestatie in actiesferen 
is zonder twijfel minder uitgesproken 
dan dit in het verleden het geval is 
geweest.  Bepaalde scheidingslijnen 
zijn minder zuiver, bepaalde grenzen 
zijn poreuzer geworden.  Op dezelfde 
wijze als militanten van basisbewegingen 
probleemloos overgaan van ecologie naar 
antimilitarisme of dierenrechtenactivisme, 
kunnen aanhangers van radicale strijd 
tegen het systeem zich manifesteren als 
eco-extremisten, of als gewelddadige 
tegenstanders van de NAVO.  De toewijzing 
aan een zaak is minder en minder exclusief.

De situatie in het buitenland wordt van 
zeer dichtbij gevolgd door de militanten, en 
solidariteitsacties met Griekse en Italiaanse 
anarchisten zijn veel voorkomend.  
Uitwisselingen en ontmoetingen op 
Europees niveau vinden regelmatig plaats, 
evenals pogingen tot coördinatie van de 
strijd over de grenzen heen.  Dezelfde mate 
van bezorgdheid wordt opgewekt door de 

verdachte pakketten die vanuit Griekenland 
aan verschillende bestemmelingen 
werden verzonden aan het eind van 2010.  
Niettemin kent het Belgische anarchisme 
geen gewelddadige traditie als deze die 
woedt in Italië of Griekenland, zelfs als 
regelmatig de solidariteit wordt verklaard 
met de “kameraden” in deze landen.

Wat betreft het Belgische voorzitterschap 
van de Europese Unie, heeft dit geen 
aanleiding gegeven tot grootse manifestaties 
van linkse radicalen in België.  Geen van de 
topontmoetingen in Brussel of elders heeft 
onderwerpen op de agenda gezet die geleid 
hebben tot grote mobilisaties van militanten 
op internationaal niveau.  Omwille hiervan 
werd het fenomeen van black Block, dat 
een zekere weerklank had gevonden in 
de media in het kader van de NAVO-top in 
Straatsburg in 2009, niet opgemerkt op ons 
grondgebied in 2010, tenzij op marginale 
wijze.

antiautoRitaiRE aCtiEgRoEpEn 

Verscheidene antiautoritaire actiegroepen 
delen dezelfde bezorgdheden als 
anarchistische groeperingen. Zoals zij, 
stigmatiseren zij de “repressieve staat” 
en het kapitalistisch systeem.  Ook net 
als de anarchisten, verkiezen zij een 
niet-hiërarchische organisatievorm die 
gefundeerd is op het principe van de 
“basisdemocratie”. Ondanks een belangrijke 
mate van mobiliteit van hun leden, altijd 
bereid om van de ene strijd naar een 
andere over te schakelen, specialiseren 
de antiautoritaire actiegroepen zich over 
het algemeen in een specifiek actieveld als 
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antimilitarisme, ecologisme, dierenrechten, 
of de steun aan mensen zonder papieren.

De grote meerderheid van deze bewegingen 
verkiezen niet-gewelddadige, directe actie 
en vervallen niet in ideologisch extremisme. 
Niettemin bepleiten bepaalde individuen of 
groeperingen het gebruik van geweld om 
hun zaak te bevorderen.

DIERENRECHTENEXTREMISME

Het afgelopen jaar stelde de VSSE 
een significante afname vast in het 
aantal incidenten gelieerd aan het 
dierenrechtenactivisme. De trend van 2008 
en 2009, een toename van het aantal acties, 
heeft zich dus niet gecontinueerd. Het is niet 
meteen duidelijk welke de achterliggende 
redenen zijn voor deze trendbreuk. 

Naast de feiten van 18 augustus 2010, een 
nertsenbevrijding in het Vlaamse Aalter en 
de verkenningsactie van twee buitenlandse 
activisten op 15 augustus 2010 in een 
nabijgelegen kwekerij, liggen ons geen 
andere feiten voor die geclassificeerd 
kunnen worden als ‘illegitiem activisme’.

De meest zichtbare groepering actief op het 
terrein van de dierenrechten bleef ook in 
2010 de “ANTI DIERPROEVEN COALITIE” 
(ADC, “COALITION ANTI-VIVISECTION”), 
een Belgisch-Nederlandse afsplitsing van 
“RESPECT VOOR DIEREN”. Onze analyse 
van ADC is reeds jaren vrij consistent 
gebleven: het gaat om een vrij kleine, 
maar zeer gemotiveerde groep mensen die 
steeds op volstrekt legale wijze actie voeren 
(infostands, schreeuwdemo’s, pamfletten, 

website en diverse media-optredens). 
Hun voornaamste target het afgelopen 
jaar waren de onderzoeksinstellingen van 
de Belgische universiteiten die dieren 
gebruiken voor wetenschappelijke proeven. 

Wij kunnen echter niet om de vaststelling 
heen dat drie personen die geregeld onder 
de vlag van ADC actievoeren, reeds in 
aanraking kwamen met het gerecht omwille 
van misdrijven gepleegd in het kader van 
hun activisme. Deze acties betroffen onder 
andere ook nertsenbevrijdingen, maar 
vonden steeds in Nederland plaats (de 
daders hadden ook telkens de Nederlandse 
nationaliteit). ADC nam naderhand openlijk 
afstand van deze activisten. 

Dit is dan ook de voornaamste reden 
waarom een organisatie als ADC blijvend 
wordt opgevolgd door onze dienst: er is 
binnen dit soort single-issue activisme 
steeds een risico op infiltratie door 
extremisten. De praktijk heeft dit reeds 
meermaals aangetoond.

ANTIMILITARISME

Zoals elk jaar, organiseerde de vzw 
“VREDESACTIE” een actie “Bomspotting”.  
Het gaat hierbij om het aan de kaak 
stellen van de vermoede aanwezigheid 
van kernwapens in België, dit door het 
voeren van een massale, illegale, doch 
geweldloze, actie aan het hoofdkwartier 
van de NAVO of aan een militaire basis in 
België.  In april 2010, hadden de militanten 
hun intentie aangekondigd om de basis 
van Kleine Brogel binnen te dringen, wat 



pagina 38   Hoofdstuk 2 

leidde tot de arrestatie van verschillende 
honderden militanten.  In de voorafgaande 
maanden hadden bepaalde militanten 
reeds verscheidene intrusies en pogingen 
tot binnendringing ondernomen, hiermee 
veiligheidsproblemen veroorzakend.

ECO-EXTREMISME

Op het vlak van ecologie, heeft de 
mislukking van de COP 15 in Kopenhagen, 
en het gebrek aan aanpak van de 
klimaatproblematiek op internationaal 
niveau, geen concrete gevolgen gehad 
op het vlak van radicaal activisme.  De 
antiautoritaire groeperingen hebben zekere 
een duidelijke belangstelling getoond voor 
deze kwestie, maar dit heeft zich niet 
vertaald in het opduiken van groepen als 
het “EARTH LIBERATION FRONT” zoals 
dit wel kon worden opgemerkt buiten 
onze grenzen.  Niettemin zal op dit vlak 
waakzaamheid geboden zijn in de komende 
jaren.

RADICALE STEUN AAN MENSEN 
ZONDER PAPIEREN

In het domein van de steun aan mensen 
zonder papieren, maakt slechts een 
minderheid de stap naar gewelddadige 
strijd.  Maar zoals we zien bij het 
anarchisme, verdedigen anderen een 
radicalere benadering.

De organisaties van het netwerk “NO 
BORDER” illustreren deze stelling.  Hoewel 
de meeste van de deelnemende militanten 
een vredelievende houding tentoon 
spreiden, hebben sommigen van deze 

bijeenkomsten gebruikgemaakt om daden 
van vandalisme te plegen op verschillende 
plaatsen in Brussel.

Over het algemeen, zijn antiautoritaire 
actiegroepen verdeeld door een breuklijn 
tussen aanhangers van geweldloze, directe 
actie, met een legaal of illegaal karakter, 
en verdedigers van een gewelddadige 
confrontatie met de autoriteiten.

Het risico naar de toekomst toe zou kunnen 
zijn dat de rangen van deze laatsten worden 
versterkt door zij die teleurgesteld zijn door 
de vredelievende benadering, wanneer zij, 
terecht of ten onrechte, concluderen dat 
deze hun zaak niet vooruithelpt.

2. IN HET BUITENLAND: TURKS-
KOERDISCHE WERELD

In 2010 kenden een aantal evoluties binnen 
Turkije een orgelpunt, zowel op binnenlands 
vlak als wat betreft de buitenlandse 
betrekkingen.

A. DE REGERING EN DE 
SECULIERE ELITE

Sinds zijn aantreden in 2002 heerste er 
een spanningsveld tussen de conservatief-
islamitische regeringspartij van premier 
Recep Tayyip ERDOGAN, “ADALET VE 
KALKINMA PARTISI” (AKP), en het seculiere 
establishment, waartoe traditioneel het 
leger, het gerecht en de ambtenarij worden 
gerekend. Deze laatsten verdenken de 
AKP ervan er een verborgen agenda op 
na te houden die erop gericht is de Turkse 
Republiek te islamiseren. De afgelopen 
jaren stellen waarnemers een gestage 
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verschuiving van het machtsevenwicht vast 
in het nadeel van deze traditionele seculiere 
elite. Het meest markant in dit proces is de 
beknotting van de macht van het leger, 
dat vanouds een zeer ingrijpende invloed 
heeft op het politieke en maatschappelijk 
leven in Turkije. De regering stelt zich 
steeds assertiever op en aanvaardt niet 
langer zonder meer de beïnvloeding van 
politieke en maatschappelijke processen 
door de militairen. Onder invloed van deze 
machtsstrijd, die zich tevens ontwikkelt 
voor de rechtbanken van het land waar 
grote aantallen militairen en militairen op 
rust beschuldigd worden van het smeden 
van plannen voor staatsgrepen, zakt het 
aanzien dat het leger in de maatschappij 
geniet gestaag naar een nooit gezien 
dieptepunt.

Op 12 september 2010, exact 30 jaar na de 
militaire staatsgreep van 1980, behaalde 
de AKP een overwinning in een referendum 
over een herziening van de grondwet die 
nadien door de militaire bevelhebbers 
werd opgesteld. Deze overwinning gaf de 
regering een nieuw elan om een aantal 
hervormingen door te voeren en zet mogelijk 
de deur open voor de vervolging van de 
verantwoordelijken van deze staatsgreep.

B. L’UNION EUROPEENNE

Hoewel sommige waarnemers achter het 
terugdringen van de invloed van het Turkse 
leger een strategische zet van de AKP 
ontwaren in een proces van islamisering van 
Turkije, wordt ditzelfde feit tegelijk gezien 
als een noodzakelijke stap om de kansen 

op Turks lidmaatschap van de Europese 
Unie te vergroten. De aarzeling van de 
EU en de uitgesproken tegenstand binnen 
een aantal lidstaten tegen een dergelijk 
lidmaatschap deed het aanvankelijke Turkse 
enthousiasme voor het toetredingsproces 
verdampen. De Turkse regering houdt 
nog steeds vast aan een discours dat de 
toetreding als een strategisch doel van 
de staat vooropstelt, maar de vooruitgang 
in de werkelijke onderhandelingen gaat 
zeer langzaam. Einde juni 2010 opende 
EU-voorzitter Spanje een 13de hoofdstuk 
in deze onderhandelingen. EU-voorzitter 
België slaagde er in de tweede jaarhelft niet 
in een 14de hoofdstuk te openen.

C. STRATEGISCHE DIEPTE

De aanslepende kandidatuur van Turkije 
om toe te treden tot de EU lijkt slechts 
een symptoom van een dieperliggend 
fenomeen, waarbij Turkije zich steeds 
onafhankelijker opstelt ten opzichte van 
zijn traditionele bondgenoten zoals de 
EU, de USA en Israël, en steeds meer de 
banden aanhaalt met de buurlanden. Deze 
strategie, waarbij gestreefd wordt naar ‘zero 
problems with neighbours’, moet de basis 
leggen voor het regionaal leiderschap van 
Turkije in het Midden-Oosten. Hierbij schuwt 
de regering contacten en goede relaties 
met internationale paria-staten zoals Iran 
en Syrië niet. Deze eigengereide houding 
doet bij vele traditionele bondgenoten de 
wenkbrauwen fronsen en stelt Turkije bloot 
aan de kritiek een wispelturige of zelfs 
onbetrouwbare partner te zijn. 
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D. RELATIES MET ISRAEL

Nergens stelt de nieuwe internationale 
koers van de Turkse regering zich zo scherp 
als in zijn relatie met Israël. De regering-
ERDOGAN bekritiseerde in het recente 
verleden al meermaals de acties van Israël 
ten opzichte van de Palestijnse bevolking. 
Eind mei 2010 kende de onderlinge relatie 
tussen beide landen een nieuw dieptepunt, 
toen de “GAZA FREEDOM FLOTILLA”, een 
konvooi schepen dat met hulpgoederen 
uitvoer naar Israël met als bedoeling de 
blokkade van de Gazastrook te doorbreken 
werd bestormd door de Israëlische marine. 
Hierbij werden 8 Turkse opvarenden en 1 
Amerikaan van Turkse origine gedood. 
Het geschil over deze gebeurtenis 
overschaduwt de bilaterale betrekkingen 
tussen de twee landen, die tot voor kort 
een intensief militair bondgenootschap 
onderhielden.

E. DE ‘DEMOCRATISCHE 
OPENING’

In 2009 leek zich een dooi in te zetten in 
de relatie tussen de Turkse Republiek en 
zijn Koerdische bevolking. De regering 
kondigde een pakket maatregelen aan 
dat zou leiden tot meer culturele vrijheid 
en economische mogelijkheden voor de 
Koerden. Dit initiatief, aanvankelijk ‘het 
Koerdische initiatief’ genoemd, werd al 
gauw uitgebreid naar andere minderheden 
in Turkije en herdoopt tot ‘Democratische 
Opening’. Door een aantal gebeurtenissen 
leek dit proces einde 2009 in het slop te 
zitten. In mei 2010 kondigde de terroristische 
organisatie “PARTIYA KARKEREN 

KURDISTAN” (PKK) het einde aan van het 
staakt-het-vuren dat de organisatie in acht 
nam, waarna een bloedige periode volgde 
en het vredesinitiatief in het gedrang leek 
te komen.

Op 13 augustus 2010 kondigde de 
PKK echter een nieuw staakt-het-vuren 
af, dat intussen verlengd werd tot de 
parlementsverkiezingen in juni 2011. De 
organisatie stelde de onderhandelingen 
een kans te willen geven. 

Het lijkt erop dat de uitslag van het 
referendum van 12 september 2010, dat 
met succes werd geboycot in de gebieden 
met een Koerdische meerderheid, de 
regering nieuwe hoop geeft om vooruitgang 
te boeken in de Democratische Opening.

F. POLITIEACTIE IN BELGIË

Als sluitstuk van een langlopend onderzoek 
tegen PKK-activisten en –structuren 
in België, vond op 4 maart 2010 een 
grootscheepse politieactie plaats waarbij 
meerdere verenigingen en privé-adressen 
werden doorzocht en een aantal personen 
werden aangehouden. De actie viseerde 
onder meer personen die mogelijk 
betrokken zijn bij de rekrutering van strijders 
voor de gewapende tak van de PKK, de 
financiële structuren van de organisatie 
en leidende activisten. Ook de Koerdische 
televisiezender “ROJ TV”, met zetel te 
Denderleeuw, en de radiozender “DENGE 
MEZOPOTAMYA” werden doorzocht. 
Het onderzoek is nog gaande en zal 
vermoedelijk in de loop van 2011 beëindigd 
worden.
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3. IN HET BUITENLAND: 
LATIJNS-AMERIKA

In 2010 won Latijns-Amerika op wereldvlak 
steeds meer aan belang. Meerdere Latijns-
Amerikaanse landen, zoals Brazilië en 
Argentinië, treden immers steeds meer 
op het voorplan als economische en 
diplomatieke machten die niet onderschat 
mogen worden binnen de regio, maar ook 
daarbuiten. Andere, meer zorgwekkende 
gebeurtenissen hebben daarentegen 
de relatieve onmacht aangetoond van 
bepaalde Latijns-Amerikaanse Staten 
ten opzichte van extreem gewelddadige 
misdaadorganisaties en de angstwekkende 
vluchtigheid van de interne politiek in 
andere landen uit de regio.

Ook al was Latijns-Amerika dit jaar nog 
niet de bron van ernstige dreigingen tegen 
de interne veiligheid van de Staat en het 
voortbestaan van de democratische en 
grondwettelijke orde van België, toch dient 
de Veiligheid van de Staat de Latijns-
Amerikaanse problematieken te blijven 
opvolgen voor zover zij gevolgen zouden 
hebben op ons grondgebied.

In 2010 was opnieuw de aanwezigheid in 
België van extreemlinkse militanten van 
Latijns-Amerikaanse afkomst – waaronder 
sympathisanten van organisaties die door de 
Europese Unie als terroristisch beschouwd 
worden – en de banden die deze militanten 
met Belgische, extreemlinkse groeperingen 
onderhouden, een verontrustend onderwerp 
voor onze dienst.

RELIGIEUS EXTREMISME

1. INSTITUTIONELE ISLAM 

Net als in voorgaande jaren kon ook in 2010 
inmenging van vreemde mogendheden en 
islamitische radicale groeperingen binnen 
de institutionele islam worden vastgesteld. 
Inzonderheid wat de werking van het 
“EXECUTIEF VAN DE MOSLIMS” betrof 
kon deze inmenging worden waargenomen. 
Hierover werd continu door onze dienst 
gerapporteerd aan de Minister van Justitie.

De discussies en reflecties die 
werden ondernomen aangaande de 
vernieuwingsmodaliteiten van het 
islamitische-cultusorgaan waren een 
wezenlijk aandachtspunt voor diverse 
actoren binnen de institutionele islam, 
met inbegrip van bepaalde vreemde 
mogendheden en van bepaalde radicale 
kringen. Sommige actoren streefden 
doorheen 2010 naar een vernieuwing 
waarbij de moskeeën en moskeefederaties 
een beslissende factor zouden vormen, 
terwijl andere meer belang hechtten aan 
algemene verkiezingen in de islamitische 
gemeenschap. Een consensus werd in 2010 
niet bereikt. Buitenlandse mogendheden 
zowel als een radicale Turkse groepering 
trachtten via inmenging in de structuren 
van de institutionele islam hun zienswijze te 
laten gelden.

Wat het toekomstbeeld betreft, kan worden 
gesteld dat dergelijke inmenging met 
zekerheid een element van betekenis zal 
blijven, die de werking van het islamitische-
cultusorgaan danig kan beïnvloeden en 
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zo mogelijk frustreren. Het kan worden 
onderlijnd dat de finale beslissing 
aangaande de vernieuwingsmodaliteiten 
een grote impact kan hebben op de verdere 
evolutie van zowel de institutionele islam in 
ons land, als van de islam als geheel.

2. ISLAMITISCH EXTREMISME 

Het islamitisch extremisme was in 2010 
net als voorgaande jaren een belangrijk 
aandachtspunt voor onze dienst. De 
ontwikkelingen op het terrein noopten 
tot een gedegen, continue opvolging, 
en waren  het voorwerp van veelvuldige 
correspondentie met externe partners. 

Tendensen die al in voorgaande jaren 
merkbaar waren, werden ook in 2010 
vastgesteld. Vooral de verdere ontwikkeling 
van het salafisme was hierbij markant. 
Het salafisme is een reactionaire 
islamitische stroming die het individuele 
en maatschappelijke leven via strikte 
voorschriften wenst te reguleren, en is zowel 
gekant tegen de democratische rechtsorde, 
tegen het westerse rechtsstelsel en tegen 
integratie van moslims in de westerse 
samenleving. Het salafisme is mondiaal 
verspreid en is ook in België ingeplant. Geen 
enkele islamitisch-extremistische stroming 
is zo etnisch divers als het salafisme. In ons 
land zijn bijvoorbeeld Arabieren, Berbers, 
bekeerde Belgen en andere Europeanen, 
Latijns-Amerikanen, Afrikanen, Albanezen, 
Bosniërs, Turken en Tsjetsjenen actief in 
salafitische middens. In 2010 werd ons 
land bezocht door rondreizende salafitische 
ideologen uit Europa, de Verenigde Staten 
van Amerika, Noord-Afrika, het Midden-

Oosten en het verre Oosten, die een 
gevarieerd doelpubliek van zowel jongere 
als oudere sympathisanten aanspraken.

Binnen het salafisme trok in 2010 vooral 
de opkomst van “SHARIA4BELGIUM” de 
maatschappelijke aandacht, inzonderheid 
door de zeer publieke, erg provocatieve 
actiewijze van de groepering. De militante 
profileringsdrang van “SHARIA4BELGIUM” 
was zonder meer atypisch te noemen in 
salafitische kringen. Alleszins slaagde 
“SHARIA4BELGIUM” erin om op enkele 
maanden tijd uit te groeien tot de meest 
vocale salafitische groepering op Belgische 
bodem, die niet enkel via internet en 
propaganda-activiteiten op straat haar 
ideeën verkondigde, maar ook overging 
tot intimidatie van andersdenken en tot 
verstoring van de openbare orde. Daarbij 
kan worden onderlijnd dat de website van 
de groepering vrijelijk propaganda maakt 
voor internationale terreurideologen als 
Abu Muhammad AL MAQDISSI en de 
internationaal gezochte Anwar AL AWLAKI. 
Dit kan potentieel nefaste gevolgen hebben 
op het vlak van radicalisering.

Ook het zogenaamde takfir-ideeëngoed 
kende in 2010 een zekere opgang in 
de Belgische islamitisch-extremistische 
scène. De takfir-ideologie behelst het 
excommuniceren van andersdenkende 
moslims. Dit is een zorgwekkend gegeven, 
aangezien takfir-aanhangers het principieel 
aanvaardbaar vinden om geloofsafvalligen 
om te brengen. Meer algemeen vinden 
zij het gebruik van geweld in bepaalde 
omstandigheden legitiem en opportuun. 
Enkele tientallen personen van diverse 
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etnische origine waren doorheen het 
voorbije jaar actief in takfir-kringen, waarbij 
zij zich onder meer inlieten met propaganda-
activiteiten, religieuze vormingen en 
organisatorische bestrevingen. Zij vormen 
een vrij marginale, vrij geïsoleerde 
doch expansieve stroming binnen de 
Belgische islamitische-extremisme scène, 
en worden niet zelden omwille van hun 
militant-extremistische ideeëngoed door 
andersdenkende moslims gemeden. Het 
bestaan van informele en meer formele 
Europese takfir-netwerken werd doorheen 
2010 steeds duidelijker. Het takfir-begrip is 
de voorbije jaren uitgegroeid tot een term 
die alomtegenwoordig is in het discours van 
moslimextremisten. Ook extremisten bij wie 
het takfir-begrip niet als dusdanig centraal 
staat bedienen zich er van, en het maakt 
eveneens opgang als pejoratieve term in 
ideologische discussies. 

In islamitisch-extremistische kringen werd 
het voorbije jaar aandacht geschonken aan 
het politieke debat rond een zogenaamd 
boerka-verbod. De reacties in binnenlandse 
extremistische milieus waren vrij neutraal, 
met uitzondering van bepaalde salafieten 
die een militante afwijzing van een 
mogelijk boerka-verbod voorstonden, en 
verklaarden een eventueel verbod niet te 
zullen respecteren. Sommige salafieten 
stelden migratie naar een islamitisch land 
te overwegen bij een daadwerkelijk verbod. 
Door het politieke debat trok België op 
internationaal vlak de aandacht van enkele 
islamitisch-extremistische elementen, die 
algemene bedreigingen tegen ons land 
hebben geuit. In veel moslimkringen in het 
buitenland bestond de overtuiging dat het 

boerka-verbod reeds effectief van kracht 
was, en werd het beschouwd als onderdeel 
van een manifest islamvijandige politiek 
van het Westen.

Radicalisering in de Belgische penitentiaire 
instellingen bleek in 2010 -net als in 
voorgaande jaren- geen omvangrijk 
probleem, op enkele meer individuele 
casussen na. Onze dienst overlegde 
structureel met het Directoraat-generaal 
Penitentiaire Instellingen en andere 
partners over de problematiek, en nam op 
internationaal vlak deel aan reflecties over 
het onderwerp.

In de nabije toekomst zal het islamitisch 
extremisme niet in belang afnemen. 
Bestrevingen door moslimextremisten 
zullen ook in de toekomst een nefaste 
invloed hebben op de integratie van moslims 
in de westerse samenleving. Het valt niet uit 
te sluiten dat bepaalde moslimextremisten 
in de toekomst een bereidheid tot geweld 
zullen etaleren en concretiseren. De 
ontwikkelingen in de extremistische kringen 
in ons land zullen overigens ook in de 
toekomst niet los gezien kunnen worden 
van deze in de andere Europese landen.

3. WESTELIJKE BALKAN

ACHTERGROND

In juli 2010 besliste het 
Internationaal Gerechtshof dat de 
onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo 
geen schending van het internationaal 
recht betrof. Deze uitspraak heeft echter 
niet geleid tot verhoogde spanningen met 
Servië. Hoewel de Europese aspiraties van 
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deze beide staten uiteraard een rol spelen, 
lijkt bovenal het pragmatisme langs beide 
zijden de bovenhand gehaald te hebben.

Er is in 2010 vooruitgang geboekt in 
de relatie tussen de jonge Kosovaarse 
staat en Servië. Maar de situatie is ver 
van genormaliseerd en de spanningen 
blijven talrijk. Bovendien, behoudt de 
georganiseerde misdaad en corruptie 
nog steeds een greep op Kosovo en haar 
grensgebieden.

De Servische en Kosovaarse politieke 
leiders slaagden er tot op heden in elke 
escalatie te voorkomen. Spanningen 
blijven echter steeds aanwezig en elke 
provocatie of incident kan bijgevolg leiden 
tot een gevaarlijke escalatie. Deze evoluties 
worden door onze dienst zo goed mogelijk 
opgevolgd, gezien België een belangrijke 
Albaneestalige gemeenschap huisvest.

De Europese visumvrijstelling voor inwoners 
van Servië, Montenegro en Macedonië die 
in december 2009 beslist werd, heeft in 
2010 geleid tot een nieuwe immigratiegolf 
naar de Lidstaten van de Unie waar reeds 
een belangrijke Albaneestalige diaspora 
verbleef, waaronder meerbepaald België. 
Deze situatie kan nieuwe mogelijkheden 
bieden voor maffieuze netwerken of 
extremistische groeperingen.

ISLAMITISCH EXTREMISME IN DE 
WESTELIJKE BALKAN

Op vlak van radicaal islamisme in de 
Westelijke Balkan, is de aandacht van 
de Veiligheid van de Staat voornamelijk 

gevestigd op de eventuele aanwezigheid 
op Belgisch grondgebied van radicale 
islamisten afkomstig uit deze regio, en 
meer bepaald uit Bosnië-Herzegovina.

Vermeldenswaardig voor 2010 is de 
operatie die door de Bosnische autoriteiten 
werd gevoerd te Gornja Maoca op 2 
februari. Deze operatie heeft geleid tot 
de arrestatie van Nusret IMAMOVIC, de 
informele leider van de takfiri beweging in 
Bosnië-Herzegovina, en vond plaats als 
antwoord op de weerspannigheid van de 
inwoners van het dorp ten aanzien van de 
grondwet en de Bosnische wetgeving.

TERRORISME

1. DE TENDENSEN VAN 2010

De houding van “AL-QAÏDA” ten opzichte 
van Europa is niet fundamenteel gewijzigd 
in 2010. De geheimzinnige organisatie 
plande verder acties tegen Europese landen 
die beschouwd werden als vijanden van de 
islam, omwille van hun aanwezigheid in 
gewapende conflictgebieden of omdat ze 
de Islam “beledigen”, door het dragen van 
de boerka te verbieden of door de publicatie 
van Mohamed-cartoons toe te staan. 
Deze dreiging wordt door organisaties die 
zich wereldwijd linken aan “AL-QAÏDA” 
beschouwd als een uitnodiging en een 
rechtvaardiging om de Europese landen, 
waaronder dus ook België, te viseren door 
middel van hun activiteiten op het gebied 
van rekrutering, financiering, ontvoeringen, 
aanslagen, …
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Deze informatie werd uitgebreid 
becommentarieerd in de internationale pers 
en door onze buitenlandse partnerdiensten 
en hebben ons nog waakzamer gemaakt.

De Veiligheid van de Staat heeft zich in 
2010 in het bijzonder geïnteresseerd voor 
de aanwezigheid van Belgen – hetzij door 
geboorte, hetzij door het verwerven van de 
nationaliteit – in het Afghaans-Pakistaanse 
grensgebied. Enerzijds omdat deze 
individuen een bedreiging vormen voor de 
Belgische strijdkrachten ter plaatse, meer 
bepaald sinds de ontplooiing van soldaten 
in Kaboel en Kunduz in het noorden en 
het sturen van F16’s naar Kandahar in het 
zuiden. Anderzijds omdat ze een bedreiging 
vormen voor de belangen van ons land 
op eigen bodem. Als voorbeeld hiervan 
kunnen we verwijzen naar het interview dat 
werd afgenomen door een televisieploeg 
in januari 2010 in Pakistan, van een 
persoon die zich uitgaf voor Abdelbert 

NAAKTGEBOREN en die aangaf uit België 
afkomstig te zijn.

Zoals al aangegeven in het jaarverslag 
2009 had de Veiligheid van de Staat 
zichzelf tot doel gesteld om een beter 
zicht te krijgen op de reisbewegingen van 
en naar het grensgebied tussen Pakistan 
en Afghanistan. Dit jaar werd er dan ook 
een inspanning geleverd om deze in kaart 
te brengen. In nauwe samenwerking met 
zusterdiensten die op het terrein actief 
zijn, werd al een aanzet gegeven tot 
informatiegaring over in België gevestigde 
personen die (terug)reisden naar het 
grensgebied, eventueel om daar deel te 
nemen aan een trainingskamp. Anderzijds 
werden ook mensen opgemerkt die vanuit 
deze streken wensten af te reizen naar West-
Europa, uiteraard niet allemaal met slechte 
bedoelingen, maar onze aandacht was in 
deze dossiers toch zeker vereist. Voor wat 
uit Zuid-Azië afkomstige personen betreft 
(voornamelijk Pakistani) heeft onze dienst 
geen weet van enige concrete imminente 
dreiging voor het Belgische grondgebied 
in het afgelopen jaar. Onze waakzaamheid 
blijft echter allesbehalve overbodig en de 
Veiligheid van de Staat zal in de mate van 
het mogelijke deze reisbewegingen verder 
blijven opvolgen om eventuele dreigingen 
zo snel mogelijk te ondervangen.

Indien het grensgebied tussen Afghanistan 
en Pakistan in 2010 als reisbestemming, 
meer dan Irak, de voorkeur genoot van de 
meerderheid van de vrijwilligers voor de 
jihad, hebben sommigen onder hen ook hun 
sporen in Jemen, Somalië of de Kaukasus 
achtergelaten.
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De Correctionele Rechtbank van Brussel 
heeft op 10 mei 2010 een verdict 
uitgesproken tegen negen personen die 
vervolgd werden in het kader van een 
terroristisch rekruteringsnetwerk dat 
strijders naar de Afghaans-Pakistaanse 
grenszone stuurde. Dit netwerk werd in 
december 2008 opgerold.

Onder deze negen hebben er twee beroep 
aangetekend tegen het vonnis. Het gaat om 
Malika El AROUD en Muhammad El Amin 
BASTIN, in eerste aanleg veroordeeld tot 
respectievelijk acht jaar effectief en veertig 
maanden met uitstel.

Het Hof van Beroep bevestigde deze straffen 
op 1 december 2010. Het Hof erkende 
de leidende rol van Malika El AROUD, de 
beheerder van de website SOS-Mibar, in 
dit netwerk, evenals de afwezigheid van 
berouw en haar manipulatieve aard. Het 
Hof oordeelde dat Muhammad El Amin 
BASTIN, voor wat hem betrof, zijn steun 
aan het netwerk had verleend door er 
fondsen voor door te sluizen.

Het valt op te merken dat twee leden van dit 
netwerk, waaronder Moez GARSALLAOUI, 
die beschouwd wordt als een van de leiders 
van de groep en levensgezel van Malika, 
zich nog steeds ter plaatse bevinden.

Indien ze op een dag zouden terugkeren 
naar België, zou de kennis en de ervaring 
die ze daar verworven hebben inzake 
wapens, explosieven en close-combat een 
bijkomende dreiging vormen.

Op 23 november 2010 werd een politieactie 
ondernomen in het kader van het dossier 

BIC, zo genoemd naar de naam van het 
“CENTRE ISLAMIQUE DE BELGIQUE” 
(CIB). Dit centrum verdedigt, sinds zijn 
oprichting in 1997 door de Frans-Syrische 
imam Bassam AYACHI, een salafitische lijn 
met een sterk jihadistische onderstroom 
en wordt er in België van verdacht om 
vrijwilligers naar Afghanistan te verschepen 
om er te strijden. Bassam AYACHI zit 
momenteel vast in een Italiaanse cel.

Dezelfde dag werden in Antwerpen zeven 
personen aangehouden als gevolg van 
een onderzoek dat in december 2009 werd 
opgestart en dat enerzijds handelt over 
een plan voor een aanslag in België en 
anderzijds over rekruteringsactiviteiten en 
fondsenwerving. Deze activiteiten hadden 
mogelijks als doel van jihadi’s naar de 
Noordelijke Kaukasus te zenden om er deel 
te nemen aan de gewapende strijd.

2. DE DAGELIJKSE STRIJD TEGEN 
HET TERRORISME

Onze dienst heeft in 2010 – net zoals 
in het verleden – zijn bijdrage geleverd 
aan de strijd tegen het terrorisme via de 
verschillende samenwerkingsverbanden, 
zowel op nationaal vlak (bv. met 
Buitenlandse Zaken, het Federaal Parket, 
het OCAD, de Federale Politie, de militaire 
inlichtingen- en veiligheidsdienst ADIV, 
… etc.), als op internationaal vlak (met 
andere buitenlandse inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten).

De saga rond Nissar TRABELSI duurt 
voort met overplaatsingen van gevangenis 
naar gevangenis (Ittre, Brugge, … etc.); 
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ontsnappingsdreigingen met gijzeling, 
zonder twijfel om een uitwijzing naar de 
Verenigde Staten, die nog steeds mogelijk 
is, te vermijden, en trouwplannen.

Mohammed Saber SOULEYMAN, 
voormalig instructeur van jihadstrijders in 
Afghanistan, werd in 2004 veroordeeld 
in het kader van de zogenaamde “Affaire 
d’Anvers”, wegens het deel uitmaken van 
een terroristische organisatie. Aan het 
einde van zijn straf in oktober 2007 werd 
hij ter beschikking gesteld van de regering 
met het oog op zijn repatriëring naar Irak. 
Sindsdien verbleef hij in verschillende 
gesloten centra, zoals Merksplas, daarna 
in Vottem en in Brugge. Hij werd tenslotte 
met een vlucht van Lufthansa naar Irak 
teruggebracht op 27/10/2010.

Het Commissariaat-generaal voor 
Vluchtelingen en Staatslozen (CGVS) had 
op voorhand zijn advies te kennen gegeven, 
waarin ze toestemming gaven voor een 
vrijwillige terugkeer maar een gedwongen 
terugkeer afwezen.

Op 16 en 17 juli 2010 gingen de Belgische 
en Franse autoriteiten over tot een serie 
huiszoekingen en aanhoudingen in 
het kader van een onderzoek wegens 
bendevorming met banden met een 
terroristische groepering.

De verhoren van de gebroeders BEN ABBES 
(Belgen) en BENLADGHEM (Fransen) 
hebben toegelaten om hun verplaatsingen 
binnen Egypte (waar sommigen verdacht 
werden van betrokkenheid bij een aanslag 
op de moskee Al-Hussain in Cairo in 
februari 2009) en de Gazastrook na te 

gaan. Hun vermoedelijke intentie om een 
zelfmoordaanslag in Frankrijk uit te voeren 
dient echter nog uitgeklaard te worden.

De Belgische en Franse diensten 
voerden een gezamenlijk onderzoek 
naar de financiering van “AL-QAÏDA IN 
DE ISLAMITISCHE MAGHREB” (AQIM). 
Een Algerijn die in dit verband werd 
aangehouden in België op 26 juli 2010 
werd op 27 augustus 2010 uitgewezen naar 
Frankrijk.

3. DE LOPENDE ZAKEN IN 2010

Abdelkader BELLIRAJ werd in eerste 
aanleg in juli 2009 en in beroep in juli 2010 
in Salé, Marokko veroordeeld tot levenslang 
wegens lidmaatschap van een criminele 
groepering die de openbare orde ernstige 
schade wenste toe te brengen, opzettelijke 
doodslag en poging tot moord.

In oktober 2010 werd een Algerijn eveneens 
in eerste aanleg veroordeeld in Salé tot 10 
jaar opsluiting wegens het plannen van 
terroristische daden in het kader van een 
islamistisch netwerk dat geleid werd door 
Abdelkader BELLIRAJ.
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Deze Algerijn werd door België, waar 
hij verbleef, aan Marokko uitgeleverd 
in februari 2010 als gevolg van een 
internationaal aanhoudingsmandaat dat 
door de Marokkaanse autoriteiten op 18 
maart 2008 uitgevaardigd werd.

4. DE INDIVIDUELE DOSSIERS

Mohamed R’HA werd in 2007 veroordeeld 
tot 10 jaar effectieve opsluiting in Marokko 
voor zijn aandeel in terroristische 
activiteiten. Hij zit nog steeds in Marokko 
opgesloten. Zijn Belgische nationaliteit werd 
hem ontnomen op 18 november 2010 door 
het Hof van Beroep in Antwerpen wegens 
“zware tekortkomingen ten opzichte van zijn 
verplichtingen als Belgisch staatsburger.”

Hij is de tweede Belg die om deze redenen 
zijn nationaliteit verliest sinds de Tweede 
Wereldoorlog. De vorige, Tarek MAAROUFI 
werd opnieuw Tunesiër in januari 2009. 
Hij werd meermaals veroordeeld in België 
wegens terrorisme.

5. KAUKASUS

In vergelijking met de voorbije jaren 
verbeterde de veiligheidssituatie in de 
Kaukasus niet in 2010. Vooral in de 
Noordelijke Kaukasus was een verdere 
achteruitgang vast te stellen. 

Het conflict tussen Georgië en Rusland over 
Noord–Ossetië en Abchazië bleef in 2010 
sluimeren. Hierdoor bleven representatieve 
organisaties van Russischtalige en 
Georgische gemeenschappen in België 

steun- en protestmanifestaties organiseren 
voor diplomatieke vertegenwoordigingen, 
alsook voor de internationale instellingen 
die op ons grondgebied gevestigd zijn. 

De spanningen in de Noordelijke Kaukasus 
bleven stijgen in 2010. Ondanks het feit 
dat de Russische overheid in april 2009 
de contraterreuroperaties in Tsjetsjenië 
officieel ophief, bleven instabiliteit en 
onveiligheid de deelstaat teisteren. Het 
gewapend conflict is uitgedeind naar de 
nabijgelegen deelrepublieken Dagestan en 
Ingoesjetië. Met de regelmaat van de klok 
vinden in de zuidelijke republieken van de 
Russische Federatie guerrilla-acties en 
terreuraanslagen plaats. 

De wahabitisch geïnspireerde strijders van 
het “EMIRAAT VAN DE KAUKASUS” streven 
de oprichting van een islamitische staat 
in de Noordelijke Kaukasus na. De tactiek 
die ze hiertoe aanwenden bestaat uit het 
plegen van guerrillaoperaties en aanslagen 
tegen de plaatselijke machthebbers die 
door de centrale Russische overheid 
worden gesteund. Ook in de rest van 
Rusland maakten doelwitten voorwerp uit 
van aanslagen door het Emiraat. Zo vonden 
op 29 maart 2010 twee zelfmoordaanslagen 
plaats in de metro van Moskou. Volgens 
Russische inlichtingen waren er 37 doden. 
In totaal zijn er meer dan 100 personen 
gewond geraakt door beide explosies. 
De aanslagen werden twee dagen later 
opgeëist door Doku UMAROV, de leider 
van het “EMIRAAT VAN DE KAUKASUS”. 

Ook de conflicten in de Noordelijke 
Kaukasus kennen hun weerslag in 
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Europa en België. Zo werd vastgesteld 
dat op Europees grondgebied logistieke 
en financiële ondersteuning van de 
rebellen plaatsvindt. Mogelijk vinden 
ook rekruteringen voor de jihad plaats in 
Europa. Op 23 november 2010 vonden in 
Antwerpen arrestaties plaats in het kader 
van een terrorismeonderzoek. Een deel van 
de gearresteerden wordt ervan verdacht 
actief te zijn geweest in de logistieke 
ondersteuning van de gewapende groepen 
in de Noordelijke Kaukasus. 

Verder was er ook een geval van terrorisme 
op Europees grondgebied. De in Luik 
verblijvende Tsjetsjeen met Belgische 
nationaliteit Lors DOUKAEV veroorzaakte 
op 10 september 2010 een explosie in een 
hotel te Kopenhagen. Mogelijk was hij een 
explosief aan het samenstellen met het 
oog op een terreurdaad op de symbolische 
datum 11 september. De Deense krant 
“JYLLANDS POSTEN”, bekend vanwege 
de Mohammed cartoons, was mogelijk zijn 
doelwit.

SPIONAGE EN INMENGING

1. RUSSISCHE FEDERATIE

Op internationaal politiek vlak is de spanning 
die volgde op het conflict in Georgië in 
augustus 2008 en de energiedisputen 
in 2009 sterk verminderd in 2010. Er is 
opnieuw sprake van een toenadering, 
weergegeven in onder andere de ‘reset’ 
van de Amerikaans-Russische relaties, de 
deelname van Russisch president Dmitri 
MEDVEDEV in november 2010 aan de 
NAVO top te Lissabon, zijn staatsbezoek 
aan België en de Europese Instellingen te 
Brussel begin december en de hernieuwde 
Russische kandidatuur voor toetreding tot 
de Wereld Handelsorganisatie (WHO). 

Deze politieke toenadering neemt 
echter niet weg dat de Russische 
inlichtingenactiviteiten onverminderd 
offensieve activiteiten ontplooien. 
Verschillende zaken in de internationale 
actualiteit (zoals de arrestatie van de tien 
illegale Russische inlichtingenofficieren in 
de Verenigde Staten in juni 2010) tonen aan 
dat de dreiging voor spionage en inmenging 
reëel is. Ook de Veiligheid van de Staat 
stelde in 2010 opnieuw verschillende 
inlichtingenactiviteiten van Russische 
diensten in België vast die de trend van 
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de hierboven aangehaalde politieke 
toenadering op Trans-Atlantische vlak 
hoegenaamd niet lijken te volgen. Naast 
het Atlantisch defensiebeleid bevinden de 
voornaamste informatiebehoeften van de 
Russische inlichtingendiensten zich nog op 
Europees politiek en economisch beleid en 
de Russischtalige gemeenschap in België.

Traditioneel kan België als gastland van 
de Europese instellingen, het NAVO 
hoofdkwartier en overige internationale 
instellingen dus op een grote aandacht 
rekenen. Dit maakt dat inzake 
contraspionage een goede werkrelatie met 
bevoegde diensten van deze instellingen, 
en bij uitbreiding de bevoegde diensten van 
de lidstaten, essentieel is.

Daarnaast wordt door de VSSE sinds 
enkele jaren meer aandacht besteed 
aan een gerichte sensibilisering om de 
veiligheidsbewustwording bij specifieke 
doelgroepen te verhogen. Hiervoor 
wordt samengewerkt met onder meer 
Buitenlandse Zaken en Defensie. In 2010, 
heeft dit initiatief bijvoorbeeld geleid tot een 
evaluatie van de impact van het Belgische 
Raadsvoorzitterschap op deze materie.

2. WESTELIJKE BALKAN

Betreffende inmenging met oorsprong van 
de Westelijke Balkan heeft de activiteit van 
diverse Servische lobby groepen – waarvan 
enkele leden mogelijk gelinkt zijn aan de 
Servische inlichtingendiensten – voorwerp 
uitgemaakt van de aandacht van VSSE in 
2010.

3. LATIJNS-AMERIKA

Onze dienst heeft bijzondere aandacht 
besteed aan de problematiek van spionage 
en inmenging vanuit Latijns-Amerika voor 
zover verklaringen van illegaal toezicht 
en laster van het « DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD » 
(DAS) – Colombiaanse inlichtingendienst 
– tegenover instellingen en NGO’s die op 
Belgische grond gevestigd zijn, ons bereikt 
hebben. Dit onderzoek is tot op heden nog 
altijd aan de gang.

GORGANISEERDE MISDAAD

De bevoegdheid van de Veiligheid van de 
Staat op het gebied van de strijd tegen 
criminele organisaties is opgenomen in de 
wet houdende regeling van de inlichtingen-
en veiligheidsdiensten van 30 november 
1998. Volgens de wetsbepalingen heeft 
de Veiligheid van de Staat de taak om 
inlichtingen te verzamelen over criminele 
organisaties die betrokken zijn bij andere 
dreigingen (terrorisme, inmenging, 
proliferatie enz.) of die destabiliserende 
gevolgen kunnen hebben op politiek of 
socio-economisch vlak (art. 8, 1°, f).

Onder criminele organisaties verstaat de 
wet “iedere gestructureerde vereniging van 
meer dan twee personen die duurt in de tijd, 
met als oogmerk het in onderling overleg 
plegen van misdaden en wanbedrijven 
om direct of indirect vermogensvoordelen 
te verkrijgen, waarbij gebruik gemaakt 
wordt van intimidatie, bedreiging, geweld, 
listige kunstgrepen of corruptie, of waarbij 
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commerciële of andere structuren worden 
aangewend om het plegen van misdrijven 
te verbergen of te vergemakkelijken.” 

Op het gebied van georganiseerde misdaad 
legt de Veiligheid van de Staat zich dus 
toe op het inwinnen van iedere inlichting 
die fenomenen zoals mensensmokkel of –
handel, illegale immigratie, handel in of het 
gebruik van valse documenten, corruptie, 
witwassen van geld, wapentrafiek, 
drugssmokkel, diamantensmokkel…zou 
kunnen voorkomen. Deze dossiers worden 
door de Veiligheid van de Staat behandeld 
wanneer er een verband kan worden gelegd 
tussen dit soort criminaliteit en de criteria 
die ons actieterrein betreffende criminele 
organisaties afbakent, dus als toegevoegde 
component bij de opvolging van de door de 
wet bepaalde dreigingen.

In de praktijk dient niettemin te worden 
vastgesteld dat de door de Veiligheid 
van de Staat behandelde dossiers 
inzake georganiseerde misdaad vaak 
samenhangen met het Actieplan voor 
het Behoud van het Economisch en 
Wetenschappelijk Potentieel en meer 
bepaald met de infiltratie van criminele 

fondsen in de legale economie. Binnen 
dit kader wordt een duidelijk verband 
gelegd tussen de activiteiten van criminele 
organisaties en de door buitenlandse 
mogendheden geleide inmengings-en 
spionageactiviteiten. 

Concreet schenkt onze dienst bijzondere 
aandacht aan de energiesectoren 
of de grondstofsectoren die ook een 
belangrijke politieke inzet vormen. De 
door de Veiligheid van de Staat gevoerde 
onderzoeken en de talrijke contacten met 
de partners van onze dienst hebben immers 
laten zien dat criminele organisaties deze 
activiteitensectoren nog steeds als zeer 
aantrekkelijk beschouwen. De markt van 
petroleumproducten bijvoorbeeld maakt het 
witwassen van aanzienlijke geldsommen 
makkelijker, niet in het minst dankzij 
de significante prijsstijging. Hierdoor 
werden verschillende malversaties, 
zoals BTW-carrousels of fiscale fraude, 
mogelijk. Bovendien verhoogt het 
toenemend energieverbruik als geopolitiek 
machtsinstrument duidelijk de spionage- en 
inmengingsactiviteiten. Binnen deze context 
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spreekt het voor zich dat het benaderen van 
politieke ambtenaren of verantwoordelijken 
vaak een noodzakelijke eerste stap is bij de 
voorbereiding van economische inbreuken.

Ook andere economische sectoren blijven erg 
kwetsbaar: vastgoed, bouwsector, de markt 
van luxeproducten of de diamantensector 
(het witwassen van geld via de moeilijk 
opspoorbare diamantensmokkel mogelijk 
blijft uiterst interessant voor criminele 
organisaties). Sport blijkt ook regelmatig een 
verleidelijk doelwit te zijn voor criminelen 
die er enorme geldsommen met een soms 
dubieuze oorsprong in investeren. Criminele 
organisaties deinzen er niet voor terug 
om sport te gebruiken als een uitgelezen 
instrument om tegelijkertijd reputatie en geld 
wit te wassen.

Vanzelfsprekend werkt onze dienst ook 
samen met de verschillende bevoegde 
administratieve instanties van het land 
maar ook met de inlichtingendiensten 
die binnen hun wettelijke bevoegdheden 
de bestrijding van criminele organisaties 
hebben. Daarenboven heeft de Veiligheid 
van de Staat positief gereageerd op de 
vraag tot technische bijstand vanuit het 
Federale Parket en neemt ze deel aan de 
werkzaamheden van de “Interdepartementale 
coördinatiecel voor de strijd tegen 
mensenhandel en mensensmokkel” Tot slot 
werken wij ook nauw samen met de Cel 
voor Financiële Informatieverwerking (CFI) 
om witwaspraktijken en financiering van 
terrorisme te voorkomen

VOORUITZICHTEN

De laatste jaren hebben wij nieuwe tendensen 
vastgesteld in de werkwijzen van de criminele 
organisaties, trends die zich in de toekomst 
wellicht verder zullen doorzetten. Net als 
de traditionele commerciële bedrijven 
bestuderen de criminele organisaties 
immers de markt van vraag en aanbod, 
berekenen zij de risico’s in functie van de 
opbrengsten en investeren zij in steeds 
performantere technieken en specialiseren 
zij zich uiteindelijk binnen een bepaald 
domein. Zo nemen de organisaties minder en 
minder een klassieke hiërarchische structuur 
aan, maar kiezen zij voor vluchtigere, 
soepelere en makkelijker aanpasbare 
combinaties. Bovendien zoeken zij steeds 
meer hun toevlucht tot externe deskundigen, 
“facilitatoren”: financiële adviseurs, 
boekhoudkundige experts, advocaten, 
bankiers, notarissen, ambtenaren, uitbaters 
van firma’s, politieke verantwoordelijken 
enz. die zelf niet rechtstreeks deel uitmaken 
van de organisatie, maar wel hun diensten 
aanbieden.

Daarenboven bieden de tekorten aan liquide 
fondsen in het bedrijfsleven (door de impact 
van de financiële crisis van 2008) een 
ideale omstandigheid voor het opzetten van 
grootschalige witwasoperaties. Anderzijds 
vormen sectoren zoals afvalverwerking 
en hernieuwbare energie markten in volle 
expansie. Er bestaat dus geen twijfel over dat 
criminele organisaties ook zullen proberen om 
te profiteren van deze nieuwe economische 
afzetmarkten om legaal de opbrengsten uit 
hun onwettige activiteiten te investeren.
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BESCHERMING VAN HET 
WETENSCHAPPELIJK EN 
ECONOMISCH POTENTIEEL

Sinds 1998 is de bescherming van het 
wetenschappelijk en economisch Potentieel 
(WEP) een opdracht van de VSSE. Vóór 
de wet van 30 november 1998 houdende 
de inlichtingen- en veiligheidsdiensten werd 
het WEP niet expliciet vermeld als een 
fundamenteel belang – naast de inwendige 
en uitwendige veiligheid van het land – dat de 
VSSE diende te beschermen. Het WEP was 
zo nieuw dat bij de publicatie van de wet er nog 
geen definitie van het WEP voorhanden was. 
Pas in 2007 werd een definitie en actieplan 
voor de bescherming van het WEP door de 
VSSE goedgekeurd door het Ministerieel 
Comité voor Inlichtingen en Veiligheid.

De bescherming van het WEP is een 
onderdeel van de inlichtingenopdracht van de 
VSSE. De inlichtingenopdracht (artikel 7 van 

de wet van 30 november 1998) kan als volgt 
geparafraseerd worden: 

De VSSE mag inlichtingen verzamelen, 
analyseren en verwerken over activiteiten 
die drie fundamentele belangen van het 
land - de inwendige veiligheid van de staat, 
de uitwendige veiligheid van de staat en het 
wetenschappelijk en economisch potentieel - 
bedreigen of zouden kunnen bedreigen.

De bedreigende activiteiten die de VSSE 
mag opvolgen worden bovendien wettelijk 
beperkt tot zeven specifieke bedreigingen, 
namelijk terrorisme, spionage, inmenging, 
extremisme, criminele organisaties, 
schadelijke sektarische organisaties en 
proliferatie. 

In 2010 heeft de VSSE verder gewerkt op de 
prioriteiten die in 2007 door het Ministerieel 
Comité voor Inlichtingen en Veiligheid werden 
vastgelegd voor de bescherming van het 
WEP:
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1.uitbouw van een 
informatienetwerk;

2.economische spionage;

3.infiltratie van criminele kapitalen in 
de reguliere economie;

4.gerichte sensibilisatie.

Op het gebied van de inlichtingenvergaring 
gaat de aandacht vooral uit naar 
economische spionage. Het blijft moeilijk 
om een goed beeld te vormen van 
economische spionage in België. Dat is 
trouwens een probleem dat zich niet alleen 
in België voordoet. Ook in het buitenland 
blijkt het moeilijk te zijn om het niveau van 
de bedreiging realistisch in te schatten. 
Daarvoor kunnen een aantal redenen 
worden aangehaald. 

Ten eerste zijn veel ondernemingen er 
zich niet van bewust dat ze het slachtoffer 
geworden zijn van economische spionage. 
De daders proberen uiteraard zo goed 
mogelijk hun sporen te verbergen en het 
bedrijf zal bijvoorbeeld pas lang na de 
feiten merken dat zijn concurrentiepositie 
om onduidelijke redenen verslechtert. Een 
tweede reden is dat bedrijven die wel op 
de hoogte zijn van de spionage vaak niet 
geneigd zullen zijn om dit te melden of 
klacht in te dienen. Men is immers beducht 
voor de reactie van de aandeelhouders of 
andere belanghebbenden. In vergelijking 
met de klassieke politieke of militaire 
spionage is de bedreiging van economische 
spionage ook moeilijker te overzien. Bij 
de politieke of militaire spionage zijn de 
interessegebieden van de tegenstander 
meer voor de hand liggend en zijn ook 
de potentiële doelwitten gemakkelijker te 

identificeren. Wat niet wegneemt dat ook 
de klassieke contraspionage een bijzonder 
grote uitdaging blijft.

Op economisch gebied worden we 
echter geconfronteerd met een zeer 
heterogeen en geatomiseerd landschap. 
In een relatief klein land als België zijn 
er toch al enkele honderden duizenden 
ondernemingen actief. Uiteraard zijn niet 
al die ondernemingen een potentieel 
doelwit van economische spionage maar 
de grote aantallen bemoeilijken zeer zeker 
de identificatie van de ondernemingen 
die wel een doelwit kunnen zijn. De 
interessegebieden en de opdrachtgevers 
van economische spionage zijn al even 
veelvuldig en uiteenlopend. Dit alles maakt 
het moeilijk om personen of entiteiten te 
identificeren die mogelijk een bedreiging 
zouden kunnen vormen en is het eveneens 
moeilijk om een idee te krijgen van wie de 
potentiële doelwitten zijn van die bedreiging.

In 2010 werd er ondermeer aandacht 
besteed aan de opvolging van niet-
etatistische economische spionage, 
bijvoorbeeld door private inlichtingenfirma’s. 
Zolang die private inlichtingenfirma’s 
binnen het wettelijk kader blijven opereren, 
is er vanzelfsprekend niet meteen sprake 
van een uitgesproken bedreiging. Echter, 
als gevolg van een in de V.S.A. gestarte 
trend van privatisering van inlichtingen- en 
veiligheidsfuncties is er expertise en kennis 
in de private sector terechtgekomen die 
vroeger uitsluitend was voorbehouden voor 
nationale inlichtingendiensten. 
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Daarnaast kan men zich de vraag 
stellen of de ex-werknemers van 
nationale inlichtingendiensten alle 
banden met hun ex-werknemer hebben 
doorgeknipt. De opvolging van de private 
inlichtingendiensten is dus aangewezen 
om een zicht te krijgen op hun activiteiten 
en om een eventuele bedreiging te kunnen 
inschatten. In 2011 zal de opvolging van 
niet-etatistische economische spionage 
verder opgevolgd worden. Vanaf 2011 zal 
er ook meer aandacht besteed worden aan 
de opvolging van economische spionage 
door nationale veiligheidsdiensten.

PROLIFERATIE

1. INLEIDING

De strijd tegen de verspreiding van 
massavernietigingswapens is een zaak 
die de hele internationale gemeenschap 

aanbelangt. In dat opzicht neemt België 
deel aan alle internationale mechanismen 
die de export controleren. Zij dient daarom 
een sterke partner te zijn in de keten van 
maatregelen tegen proliferatie. 

Proliferatieactiviteiten vanuit ons 
grondgebied kunnen onze politieke 
en commerciële betrekkingen met het 
buitenland in gevaar brengen en de 
geloofwaardigheid van ons beleid op dat 
vlak schaden. 

Bepaalde risicolanden doen omwille van 
expansionistische of defensieve politieke 
redenen inspanningen om in het bezit 
te komen van nucleaire, biologische of 
chemische massavernietigingswapens en 
van de dragers die onontbeerlijk zijn voor 
hun gebruik. Vaak kunnen deze landen de 
wapens niet zelf ontwikkelen of autonoom 
fabriceren en trachten ze de nodige kennis 
en basisproducten op illegale wijze te 
verkrijgen.

Het verwerven en het gebruik van deze 
technologieën en middelen vormen een 
ernstige bedreiging voor de internationale 
veiligheid. 

Wegens de expertise en de 
spitstechnologieën die in ons land aanwezig 
zijn, heeft België een interessant profiel 
voor risicolanden. Aangezien deze landen 
gedwongen worden om de reglementering 
inzake exportcontrole te omzeilen, 
gebruiken zij hun inlichtingendiensten 
of aankoopfirma’s en dekmantels om de 
nodige technologieën en goederen aan te 
schaffen.
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Wegens haar centrale ligging in Europa, 
is ons land een belangrijke plaats voor 
de transit van goederen die bestemd zijn 
voor de export, hoofdzakelijk via de Haven 
van Antwerpen. De recente Europese 
verordening 428/2009 voorziet in een 
verscherpte controle op de uitvoer door de 
autoriteiten van transitlanden. 

2. DE ROL VAN DE VEILIGHEID VAN 
DE STAAT

2.1. aLgEMEEn

Krachtens de wet van 30 november 1998 
houdende regeling van de inlichtingen- en 
veiligheidsdienst heeft de Veiligheid van 
de Staat de opdracht om inlichtingen m.b.t. 
proliferatie in te winnen, te analyseren en 
te verwerken. Artikel 8 definieert proliferatie 
immers als een “activiteit die bedreigt of zou 
kunnen bedreigen”. 

Overeenkomstig artikel 7, 1° en artikel 
8, 1° van voormelde wet wordt onder 
“proliferatie” verstaan: de handel of 
de transacties betreffende materialen, 
producten, goederen of know-how die 
kunnen bijdragen tot de productie of de 
ontwikkeling van non-conventionele of 
zeer geavanceerde wapensystemen. In 
dit verband worden onder meer bedoeld 
de ontwikkeling van nucleaire, chemische 
en biologische wapenprogramma’s, de 
daaraan verbonden transmissiesystemen, 
alsook de  personen, structuren of landen 
die daarbij betrokken zijn.

Binnen deze context heeft de Veiligheid 
van de Staat dan ook actief informatie 

ingewonnen om samen  met andere 
bevoegde Belgische instanties, de transfer 
vanuit of via België van materialen of 
technologieën die voor de productie van 
massavernietigingswapens (MVW) of voor 
hun dragers zouden kunnen dienen, te 
voorkomen. 

Onze dienst schenkt eveneens een 
bijzondere aandacht aan de bezoeken 
van onderdanen uit risicolanden die 
een verband hebben met academische, 
wetenschappelijke of commerciële 
activiteiten. De domeinen die rechtstreeks 
of onrechtstreeks bijdragen aan de 
ontwikkeling van MVW genieten onze 
belangstelling.

2.2. aCtiVitEitEn in 2010

In 2010 heeft de Veiligheid van de Staat 
op dezelfde wijze als in de voorbije jaren in 
haar hoedanigheid van vertegenwoordiger 
van de Minister van Justitie gezeteld als lid 
van de Commissie van Advies voor de niet-
verspreiding van kernwapens (CANVEK).  

De nieuwe internationale en Europese 
sancties (Resolutie 1929 van de 
Veiligheidsraad van de Verenigde Naties 
en Verordening 961/2010) hebben Iran 
getroffen wegens zijn onbuigzaamheid 
inzake het nucleaire dossier.  In de context 
van het Belgische voorzitterschap van 
de Europese Unie heeft de Veiligheid 
van de staat de Belgische autoriteiten 
ondersteund, onder andere in het kader 
van de interdepartementale coördinatie 
bij de voorbereiding van de Europese 
verordening 961/2010.
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Ten gevolge van deze nieuwe sancties heeft 
de Veiligheid van de Staat bijgedragen bij 
het in werking treden van de verscherpte 
controle op die activiteiten (handel, 
financiën, transport, wetenschappelijke 
samenwerking …) die zouden kunnen 
bijdragen tot het nucleaire, ballistische en 
meer algemeen het militaire programma 
van Iran. 

Het bedrijf “ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN 
SHIPPING LINES” (IRISL) en zijn filialen zijn 
onderworpen aan sancties. Het vermelden 
ervan op de lijst van gesanctioneerde 
entiteiten heeft als gevolg dat het ter 
beschikking stellen van tegoeden en van 
economische middelen ten voordele van 
deze entiteiten verboden is. 

Dit toont het groeiende belang aan van de 
financiële aspecten van deze sancties die 
betrekking hebben op het bevriezen van 
fondsen en economische middelen van 
de verschillende entiteiten, bovenop de 
maatregelen die een groot aantal Iraanse 
banken en hun buitenlandse filialen treffen.

Vanuit een breder perspectief is duidelijk 
dat deze bijzondere situatie ook niet zonder 
problemen is voor het verder zetten van de 
legitieme commerciële operaties. 

De sancties die door de Europese Unie 
werden uitgevaardigd ten aanzien van de 
Iraanse gas- en petroleumindustrie hebben 
als doel te verhinderen dat verschillende 
staatsbedrijven of bedrijven die afhangen 
van de “IRANIAN REVOLUTIONARY 
GUARD CORPS” (IRGC) omvangrijke 
financiële middelen zouden verwerven. De 

verdenking bestaat dat deze middelen een 
directe bijdrage zouden kunnen betekenen 
voor de nucleaire programma’s en de 
militaire activiteiten van het regime.  

De Veiligheid van de Staat heeft ook 
deelgenomen aan de opvolging van de 
komst, het verblijf of de doorreis op ons 
grondgebied van personen die deelnemen 
of zouden kunnen deelnemen aan de 
Iraanse nucleaire activiteiten met een 
proliferatierisico. Hiermee werd niet enkel 
een gevolg gegeven aan de resoluties 
van de Verenigde Naties en de Europese 
verordeningen maar vooral aan het 
Europese actieplan “New Lines for Action” 
(december 2008). 

Zo heeft de Veiligheid van de Staat ook 
getracht om zijn partners te sensibiliseren 
over de noodzakelijke waakzaamheid ten 
aanzien van Iran en andere gevoelige 
bestemmelingen aangaande de transfer 
van gevoelige uitrustingen en technologieën 
voor tweeërlei gebruik.

Algemeen gezien heeft de Veiligheid van de 
Staat voortgewerkt aan een algemeen plan 
om de industriële, wetenschappelijke en 
academische middens te sensibiliseren voor 
de risico’s verbonden aan de verspreiding 
van uitrustingen en technologieën die 
kunnen leiden tot de vervaardiging van 
massavernietigingswapens of van hun 
dragers. Ter ondersteuning van deze 
aanpak zal de VSSE binnenkort kunnen 
beschikken over een nieuw instrument: een 
brochure die in 2010 werd afgewerkt en 
wacht op publicatie in de loop van 2011.  
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3. TENDENSEN

Iran heeft beslist om bovenaan de 
internationale agenda te blijven door elke 
toegeving te weigeren over de ontwikkeling 
van haar nucleair programma. In dit verband 
dient er gewezen te worden dat met de 
regelmaat van de klok de voortzetting 
van verrijkingsactiviteiten in de site van 
Natanz wordt vastgesteld. Dit vormt een 
flagrante schending van de resoluties van 
de Verenigde Naties. 

Gelijktijdig heeft Iran haar ambities kenbaar 
gemaakt om nieuwe verrijkingsinstallaties 
voor uranium te bouwen (zoals deze van 
Qom waarvan het bestaan in 2009 werd 
bekend gemaakt). Deze aankondigingen 
geven aanleiding om zich te bezinnen over 
de werkelijke ontwikkelingsgraad van dit 
nucleaire programma. 

Het vastlopen van de onderhandelingen 
met de EU3, de op verschillende 
manier gesmaakte bemiddelingspoging 
van Turkije en Brazilië et de graduele 
toename van de voorraad verrijkt 
uranium zijn enkele van de belangrijkste 
gebeurtenissen van 2010. 

Algemeen kan worden gesteld dat 
proliferatie op twee manieren gebeurt. 
Enerzijds vinden deze activiteiten 
rechtstreeks plaats, van land tot land, door 
gevoelige technologieën te verkopen. Dit 
is onder andere de voorkeursmethode 
van een land als Noord-Korea. Anderzijds 
worden de proliferatieactiviteiten 
uitgevoerd door speciaal hiervoor 
opgezette verwervingsnetwerken, 

(mantelorganisaties, stromannen, etc.)  
of door gebruik te maken van legitieme 
actoren: dit kan verklaard worden door het 
feit dat proliferatie zich bij voorkeur verbergt 
tussen de gewone handel. In deze context 
stelt onze dienst het terugkerend gebruik 
van intermediairs vast uit de Verenigde 
Arabische Emiraten (Dubai) of uit Zuidoost-
Aziatische landen (Maleisië …) en uit 
aangrenzende landen (Turkije, etc.).

Er wordt trouwens opgemerkt dat vanuit 
commerciëel oogpunt de Verenigde 
Arabische Emiraten vrij snel één van de 
belangrijkste leveranciers zijn geworden 
van Iran. 

De vermenigvuldiging van de civiele 
nucleaire programma’s die gericht zijn 
op het beantwoorden van de behoeftes 
omwille van een economische groei of 
om minder afhankelijk te zijn van fossiele 
brandstof, zal op een ernstige manier 
moeten omkaderd worden. Er zijn namelijk 
intrinsieke proliferatierisico’s verbonden 
aan een dergelijk energiebeleid , in het 
bijzonder voor die regio’s in de wereld die 
te kampen hebben met instabiliteit. 

In dit verband vormt de samenwerking 
tussen de westerse landen en de 
opkomende mogendheden het moment 
om te reflecteren over de toekomst van de 
controleregimes inzake proliferatie.

In het dagelijkse werk van de Veiligheid 
van de Staat moet er rekening gehouden 
worden met de context van de internationale 
evoluties vermits de internationale non-
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proliferatieregimes steeds vaker worden 
uitgehold omwille van economische 
redenen (bv. het Indo-Amerikaanse 
nucleaire akkoord). 

Het risico bestaat inderdaad dat op termijn 
de cohesie en de doeltreffendheid van deze 
regimes verzwakt wordt door de parallelle 
vormen van samenwerking die door 
bepaalde leden worden aangegaan met 
niet-leden.  

De uitvoering van de Europese verordening 
428/2009 die onder andere van toepassing 
is op transitgoederen, begon in 2009 en 
werd voortgezet in 2010. Het betreft een 
instrument dat zal toelaten om tussen te 
komen in het transitland om verdachte 
uitvoeren te vermijden. Dit betekent 
daarentegen dat men in de toekomst een 
toename mag verwachten van complexere 
controles op administratief niveau. Dit 
veronderstelt een snelle tussenkomst door 
onze dienst bij de verspreiding van de 
inlichtingen en eveneens een coördinatie 
met buitenlandse partners. 

Er is een groeiende bezorgdheid inzake 
de controle op en de overdrachten van 
zogenaamde ongrijpbare technologieën 
(ITT). Dit probleem vertegenwoordigt een 
steeds crucialere inzet in de strijd tegen de 
verspreiding van MVW. Deze ITT hebben 
hoofdzakelijk betrekking op kennislekken. 
Studenten of stagiairs uit gevoelige 
landen kunnen aan universiteiten, in 
onderzoekscentra of in laboratoria of 
hightechbedrijven in het buitenland, dus 
ook in België, deze informatie bekomen.

Deze overdrachten van ongrijpbare 
technologieën zijn moeilijk te controleren 
gezien het algemeen principe van vrije 
handel, de groeiende internationalisering 
van de concurrentiemarkt van het hoger 
onderwijs, de academische vrijheid, alsook 
het grote gebruiksgemak van e-mails en 
andere elektronische dragers. Deze vormen 
dan ook obstakels voor een efficiënte 
controle.

Tot op de dag van vandaag bestaan er 
geen supranationale controlemechanismen 
voor kennisoverdracht. Deze problematiek 
vormt regelmatig het middelpunt van een 
reflectie van de inlichtingengemeenschap, 
in partnerschap met de andere 
bevoegde besturen, om te trachten 
controlemechanismen die aan deze ITT 
aangepast zijn, op punt te stellen.

Deze tendens zal in het project rond het 
plan door het sensibiliseren over proliferatie 
dat de Veiligheid van de Staat aan het 
finaliseren is, opgenomen worden. 

SCHADELIJKE SEKTARISCHE 
ORGANISATIES

1. WETTELIJK KADER

Sinds 1993 volgt de Veiligheid van de 
Staat reeds de problematiek “sekten” op 
en dit op vraag van de toenmalige Minister 
van Justitie. De organieke wet van 30 
november 1998 officialiseert deze opdracht 
en verschaft onze dienst een definitie 
van “schadelijke sektarische organisatie”. 
Het betreft “elke groep met filosofische of 
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religieuze inslag of die voorwendt dat te 
zijn en die in haar organisatie of praktijken, 
schadelijke onwettige activiteiten uitoefent, 
individuen of de maatschappij nadeel 
berokkent of de menselijke waardigheid 
schendt”. 

De voormelde definitie houdt drie wettelijke 
voorwaarden in nl. het bestaan van een 
groep die een filosofische of religieuze 
inslag heeft en die een schadelijk karakter 
bezit. De VSSE bepaalt het schadelijk 
karakter van een sektarische organisatie 
door gebruik te maken van een aantal 
criteria, die grotendeels overeenkomen 
met de criteria, vermeld in het verslag van 
de parlementaire onderzoekscommissie 
“sekten”: 

•	mentale	 manipulatie	 /	
psychologische destabilisatie;

•	 buitensporige	financiële	eisen;

•	 de	 breuk	 tussen	 de	 adept	 en	 zijn	
referentiemilieu;

•	 de	 uitbuiting	 van	 de	 adept	 ten	
voordele van de beweging of haar 
leiders;

•	 het	 aanprijzen	 en/of	 gebruik	

maken van therapieën of praktijken 

die nadeel kunnen berokkenen aan 

de lichamelijke integriteit van de 

adepten;

•	 het	inlijven	van	kinderen	en	het	lot	

dat zij ondergaan in de organisatie;

•	 het	 risico	 van	 infiltratie	 in	 de	

politieke en economische sectoren 

van de samenleving;

•	 het	 tegen	de	maatschappij	 gericht	

van de organisatie.

Naast deze criteria, die niet cumulatief 

aanwezig moeten zijn en die bovendien 

nog aangevuld kunnen worden, wordt het 

schadelijk karakter van een sektarische 

organisatie ook onderzocht op basis van 

de grondbeginselen, vervat in de grondwet, 

de wetten, de decreten en ordonnanties 

en de internationale overeenkomsten tot 

bescherming van de Mensenrechten die 

door België bekrachtigd zijn. 
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2. AANWEZIGHEID IN BELGIE

In België zijn er talloze bewegingen met 
een filosofische of religieuze inslag (of die 
voorwenden deze te hebben) aanwezig. 
Slechts een kleine minderheid hiervan 
valt onder voormelde wettelijke definitie 
en maakt het voorwerp uit van toezicht 
door onze dienst. De activiteiten van deze 
organisaties worden aandachtig opgevolgd 
en hun mogelijke schadelijkheid wordt 
voortdurend getoetst aan de werkelijkheid 
op het terrein. Het aantal gevolgde 
groeperingen is noch beperkt noch vast. 

De meerderheid van de in België aanwezige 
organisaties beschikt over internationale 
vertakkingen. Soms bestaan zij onder de 
vorm van een v.z.w.; soms betreft het een 
multinational en is deze vertegenwoordigd 
in België, in Europa en elders in de wereld.

2.1. psYCHoanaLYtisCHE 
BEWEgingEn

Deze bewegingen ontwikkelen 
verschillende technieken die geacht worden 
trauma’s, ondergaan door het onbewuste, 
te verwijderen. Een voorbeeld hiervan is de 
“SCIENTOLOGY KERK”. 

Op 23 januari 2010 heeft de religieuze 
vereniging “SIENTOLOGY KERKEN 
FOR EUROPA” (sic) (CHURCHES OF 
SCIENTOLOGY FOR EUROPE) haar 
operationeel centrum officieel geopend 
in Brussel. Dit centrum heeft als doel de 
Scientology religie in België te belijden, 
te propageren en te verspreiden en 
dienst te doen als Europees centrum voor 
de Scientology Kerken. In dit centrum 

worden talloze activiteiten georganiseerd 
zoals liefdadigheidsconcerten, 
informatievergaderingen, huwelijks- en 
verjaardagsfeesten … Op hetzelfde adres 
als dit operationeel centrum is ook de 
v.z.w. “CENTRE D’INFORMATION SUR 
LA DIANETIQUE ET LA SCIENTOLOGIE” 
(CIDS) gevestigd. Deze v.z.w., opgericht 
op 5 januari 2010, heeft als doel allerhande 
activiteiten te organiseren om de 
Scientology religie, zoals ontwikkeld door 
L. Ron HUBBARD, te verstrekken, voor te 
stellen en te verspreiden. Hiervoor reist de 
CIDS met een expositie, die plaatsvindt in 
een tent, het ganse land rond en neemt zij 
deel aan markten of beurzen. 

De aan de “SCIENTOLOGY KERK” 
gelieerde organisaties “PASTORALE 
WERKERS” (VOLUNTEER MINISTERS), 
“NARCONON”, “JONGEREN VOOR 
MENSENRECHTEN” (YOUTH FOR 
HUMAN RIGHTS INTERNATIONAL) en 
“CITIZENS COMMISSION ON HUMAN 
RIGHTS” zijn actief binnen het kader van hun 
respectievelijke missies meer bepaald het 
humanitair en sociaal werk, drugpreventie 
en de promotie van mensenrechten en de 
aangifte van inbreuken op de fundamentele 
vrijheden gepleegd in een psychiatrisch 
milieu.

2.2. oRiËntaListisCHE 
BEWEgingEn

Oriëntalistische bewegingen baseren 
hun doctrine op Oosterse filosofieën en/
of religies zoals het boeddhisme of het 
hindoeïsme. 
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Zo is er de organisatie “SAHAJA YOGA”, die 
op talrijke plaatsen in België yogasessies 
organiseert, die gebaseerd zijn op de leer 
van SHRI MATAJI, spiritueel leidster van 
deze beweging. “SAHAJA YOGA” heeft 
ook een rechtszaak aangespannen tegen 
het Informatie- en Adviescentrum inzake 
Schadelijke Sektarische Organisaties 
(IACSSO) naar aanleiding van een 
negatief advies. Het IACSSO werd hiervoor 
veroordeeld in kortgeding in 2006 en in 
de procedure ten gronde in 2008. Het 
IACSSO heeft beroep aangetekend tegen 
deze beslissing; de zaak is nog hangende 
bij het Hof van Beroep te Brussel. Een 
ander voorbeeld betreft de organisatie 
“TRANSCENDENTE MEDITATIE”, die 
een zeven-stappen-programma aanbiedt 
in haar centrum te Brussel, gebaseerd op 
de leer van haar grondlegger MAHARISHI 
Mahesh Yogi.

2.3. EVangELisCHE BEWEgingEn

Evangelische bewegingen hebben als 
referentiekader (bijna) uitsluitend de 
Bijbel. Het merendeel van hen volgt de 
protestantse tradities. Zij verzamelen 
zich rond charismatische goeroes. De 
Braziliaanse pinksterkerk die geleid wordt 
door Edir MACEDO, “UNIVERSELE 
KERK VAN HET KONINKRIJK GODS” 
(IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE 
DEUS), verzorgt erediensten in Antwerpen, 
Brussel en Gent. Een andere evangelische 
beweging is de “VERENIGINGSKERK” 
(MOON), die onder de naam “UNIVERSAL 
PEACE FEDERATION” (FEDERATIE 
VOOR UNIVERSELE VREDE) activiteiten 
organiseert. Verder kan ook nog de 

“GETUIGEN VAN JEHOVA” vermeld 
worden, die eind juli 2010 hun jaarlijks 
congres gehouden hebben in Gent in 
aanwezigheid van 5.000 leden. Tenslotte 
zijn er ook nog de Afrikaanse kerken, die 
een opmars kennen, zoals de “FONDATION 
OLANGI-WOSHO”.

2.4. gEnEZERsBEWEgingEn

Deze bewegingen bieden 
genezingsmethoden die niet erkend zijn 
door de conventionele geneeskunde. 
Eén ervan betreft de “VRIENDENKRING 
BRUNO GRÖNING” die ervan uitgaat dat 
de goddelijke Heilstrom of goddelijke kracht 
de basis van al het leven is en genezing kan 
geven.

2.5.ufoLogisCHE BEWEgingEn

De ufologische bewegingen baseren hun 
geloof op het bestaan van buitenaardse 
wezens. De “RAËLIAANSE BEWEGING” 
kan onder deze categorie gerekend 
worden. Claude VORILHON, alias RAËL, 
en zijn aanhangers geloven in de terugkeer 
van de Elohim. De “RAËLIAANSE 
BEWEGING” komt sterk op voor vrijheid 
van religie. Zo heeft zij in oktober 2010 een 
afvaardiging gestuurd naar de conferentie 
van de Organisatie voor Veiligheid en 
Samenwerking in Europa (OVSE) in 
Warschau waar zij dit thema besproken 
heeft. Ook heeft zij dit jaar actie gevoerd 
voor verschillende katholieke kerken in Luik 
en in Brussel met de boodschap “non au 
prêtres pédophiles”.

2.6 BEWEgingEn/fEnoMEnEn 
WaaRVan dE sCHadELiJkHEid 
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nog niEt BEVEstigd is

Het betreft hier bewegingen en/of 
fenomenen die opduiken, en waar de 
analyse nog niet aantoont of deze al dan niet 
beantwoorden aan de wettelijke definitie 
van schadelijke sektarische organisatie 
en aan de criteria van schadelijkheid. Een 
voorbeeld hiervan zijn de bewegingen die 
ontstaan naar aanleiding van het geloof in 
het einde der tijden op 21 december 2012, 
gebaseerd op een interpretatie van de 
cyclische Mayakalender.

3. ROL VAN DE VEILIGHEID VAN DE 
STAAT

De voornaamste taak van de Veiligheid 
van de Staat bestaat erin een preventieve 
rol te spelen door de bevoegde overheden 
te informeren betreffende de risico’s die 
schadelijke sektarische praktijken voor de 
samenleving inhouden. Indien occasioneel 
een inbreuk wordt vastgesteld, zal deze 
conform Artikel 29 van het Wetboek van 
Strafvordering worden meegedeeld, 
waarna de gerechtelijke autoriteiten 
beslissen om al dan niet op te treden. 
Het komt de gerechtelijke overheden toe 
om al dan niet een gevolg te geven dat 
zij opportuun achten. Tenslotte, als lid en 

tevens secretaris van de Administratieve 
Coördinatiecel inzake de strijd tegen 
schadelijke sektarische organisaties11 heeft 
onze dienst bovendien zijn inbreng in de 
onderlinge informatie-uitwisseling tussen de 
verschillende vertegenwoordigde instanties 
van het Bureau12 enerzijds en de voltallige 
vergadering13 anderzijds. 

INTERNATIONALE 
BETREKKINGEN

A. MIDDEN-OOSTEN EN NOORD-
AFRIKA

De Veiligheid van de Staat dient de interne 
evoluties in andere landen op te volgen 
die directe of indirecte gevolgen kunnen 
hebben voor België. De zone « Middle 
East – North Africa » (MENA) ontsnapt niet 
aan deze vaststelling. Een aantal landen 
uit deze regio dienen prioritair opgevolgd 
te worden omdat er in ons land een grote 
gemeenschap woont, zoals voor Marokko, 
of omdat de gebeurtenissen zeer gevoelig 
liggen en dus gevolgen kunnen hebben in 
België, zoals voor het Nabije-Oosten.

Om dit te illustreren hebben we drie 
voorbeelden geselecteerd: het conflict 
rond de Westelijke Sahara, het Bijzonder 

11  Wet van 2 juni 1998 houdende oprichting van een Informatie- en Adviescentrum inzake de schadelijke sektarische 
organisaties en van een Administratieve Coördinatiecel inzake de strijd tegen schadelijke sektarische organisatie.
12 Het Bureau bestaat uit vertegenwoordigers van het college van Procureurs-generaal, van het Federaal Parket, 
van de Veiligheid van de Staat, van de Federale Politie en van de Algemene Inlichtingendienst van de het Ministerie 
van Defensie en eveneens op uitnodiging een vertegenwoordiger van het Informatie- en Adviescentrum inzake 
schadelijke sektarische organisaties.
13 De voltallige vergadering bestaat uit de leden van het Bureau en vertegenwoordigers van de Federale 
Overheidsdiensten Binnenlandse Zaken, Buitenlandse Zaken, Financiën en Justitie meer bepaald het Directoraat-

generaal wetgeving, fundamentele rechten en vrijheden en de Dienst voor strafrechtelijk beleid.
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Tribunaal voor Libanon en de “GAZA 
FREEDOM FLOTILLA”. Deze onderwerpen 
hebben, naast een aantal andere, onze 
aandacht getrokken in 2010. 

Zoals steeds is het aan onze dienst en binnen 
de grenzen van onze competenties om de 
gebeurtenissen die op ons grondgebied 
plaatsvinden binnen hun internationale 
context te plaatsen en zodoende deze 
kwesties en hun eventuele gevolgen voor 
België beter te kunnen inschatten.

1. DE WESTELIJKE SAHARA

De Westelijke Sahara is het gebied gelegen 
tussen Marokko, Algerije en Mauritanië, 
waarvan het statuut op dit moment niet 
geregeld is. Het conflict rond de Westelijke 
Sahara ontstond na de dekolonisatie van 
het gebied in 1975 door Spanje. Hierna 
werd het gebied enerzijds geclaimd 
Marokko en Mauritanië als een integraal 
onderdeel van hun grondgebied en 

anderzijds was er het “FRONT POLISARIO” 
of “POLISARIO”, Sahraoui beweging, dat 
een onafhankelijke staat wou oprichten 
in het gebied. Het “POLISARIO” werd in 
zijn onafhankelijkheidstreven gesteund 
door buurland Algerije. Mauritanië moest 
zich wegens interne problemen al snel 
terugtrekken uit het conflict maar Marokko 
en het “FRONT POLISARIO” voerden 
een gewapende strijd tot 1991 toen het 
“Settlement Plan” werd getekend.

Dit vredesverdrag hield o.a. een staakt-
het-vuren in en er zou een referendum 
georganiseerd worden over de toekomst 
van het gebied. Zowel het staakt-het-
vuren als het referendum zouden begeleid 
worden door een vredesmacht van de 
VN (MINURSO). Dit referendum kon 
echter nog niet georganiseerd worden 
omdat de betrokken partijen het niet 
eens geraakten over de inhoud en over 
de stemgerechtigden. Sinds 1991 zijn 
er verschillende onderhandelingsrondes 
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geweest die echter niets concreet hebben 
opgeleverd.

Het conflict wordt niet enkel in de Westelijke 
Sahara zelf uitgevochten. Zeker sinds 
1991 is de strijd om de publieke opinies 
in Europa en de rest van de wereld voor 
de betrokken partijen zeer belangrijk. Dit 
dient gezien te worden als een poging 
van zowel het “FRONT POLISARIO” en 
Algerije als van de Marokkaanse overheid 
om het beleid van nationale staten en 
internationale instellingen zoals EU en de 
VN te beïnvloeden in hun voordeel. Zo is 
één van de doelstellingen van het “FRONT 
POLISARIO” is om de Westelijke Sahara 
door zoveel mogelijk landen te landen te 
laten erkennen als onafhankelijke staat. 
Marokko, van zijn kant, probeert om de 
Westelijke Sahara te laten erkennen als 
een integraal deel van hun grondgebied.

In hun pogingen om andere landen en 
internationale instellingen te overtuigen 
gebruiken de beide partijen gelijkaardige 
methodes.

Zo organiseren zowel pro-Marokkaanse als 
pro-“FRONT POLISARIO” organisaties in 
Brussel (net zoals in andere grote Europese 
steden) manifestaties om hun visie over te 
problematiek onder de aandacht te brengen. 
Daarnaast zie we dat men zich som ook 
bezighoudt met pogingen tot het verstoren 
van manifestaties van de tegenpartij. Zeker 
dit laatste kan leiden tot problemen met de 
openbare orde.

Verder zien we dat de betrokken partijen zich 
ook zeer druk bezig houden met lobbying bij 

de eerder genoemde instanties. Daarnaast 
zijn ze ook zeer actief in het voeren van 
campagnes via een aantal bevriende 
persinstellingen en via het internet. Via 
deze weg verspreiden ze hun boodschap 
waarin het eigen grote gelijk vaak voorrang 
krijgt op de (complexere) waarheid.

Ten slotte kan er nog vermeld worden 
dat er naast deze legale manieren van 
beïnvloeding er soms ook pogingen tot 
inmenging kunnen vastgesteld worden in 
deze materie.

In 2010 waren er een aantal crisismomenten 
waardoor de activiteiten rond de Westelijke 
Sahara in België intensifieerden. Zo was 
de manifestatie van 27 november 2010 
voor de Algerijnse ambassade te Brussel 
een rechtstreeks gevolg van de faliekant 
afgelopen ontruiming door de Marokkaanse 
autoriteiten van een van een Sahraoui 
‘protestkamp’ op 8 november 2010.

Zowel Marokko als het “FRONT POLISARIO” 
beschikken voor de organisatie van deze 
manifestaties over een aantal Belgische 
organisaties. Daarnaast zijn ook de officiële 
vertegenwoordigingen van zowel Marokko 
als het “FRONT POLISARIO” in België 
actief bezig met het promoten van hun visie 
over het conflict in de Westelijke Sahara.

2. HET SPECIAAL TRIBUNAL VOOR 
LIBANON

In het kader van de studie van politieke 
fenomenen die interacties tussen ons land 
en het Midden-Oosten tot gevolg hebben, 
volgt de VSSE aandachtig de ontwikkelingen 
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van het “Speciaal Tribunaal voor Libanon” 
(STL) in Den Haag. Deze rechtbank moet 
de verantwoordelijken berechten voor de 
moord op de vorige Libanese premier Rafic 
HARIRI op 14 februari 2005.

Sinds de oprichting op 1 maart 2009 
heeft deze internationale rechtbank, die 
gecreëerd werd door de VN, de spanningen 
tussen de gemeenschappen binnen 
Libanon opgedreven, in het bijzonder 
tussen de twee kampen binnen de regering 
van Nationale Eenheid. 

Enerzijds is er de “STROMING VAN 14 
MAART”, bekend als pro-Oosters en anti-
Syrisch. Zij verenigt de soennieten van de 
“STROMING VAN DE TOEKOMST”, de 
christenen van “KATAËB”, de “LIBANESE 
MACHTEN” en de Druzen van “PARTI 
SOCIALISTE PROGRESSISTE”. Aan de 

andere kant is er we de antioosterse, pro-
Syrische “STROMING VAN 8 MAART”. 
Hiertoe behoren de sjiitische partijen 
“HEZBOLLAH” en “AMAL”, de aounistische 
partij de “COURANT PATRIOTIQUE 
LIBRE”, de “BAATH” partij, de “SYRIAN 
SOCIAL NATIONALIST PARTY” en 
“MARADA”.

Deze recente spanningen hebben de 
volgende oorzaken:

•	De	kwestie	van	de	‘valse	getuigen’	
die heeft geleid tot de arrestatie, de 
detentie en uiteindelijke vrijlating 
van vier Libanese generaals die ten 
tijde van de moord op HARIRI aan 
het hoofd stonden van de Libanese 
veiligheidsdiensten.

•	De	 legitimiteit	 van	 het	 Speciaal	
Tribunaal is sinds haar oprichting 
omstreden door de stroming van 8 
maart.

•	De	 beschuldiging	 van	 leden	 van	
“HEZBOLLAH” door het Tribunaal.

De sjiitische partij “HEZBOLLAH” en haar 
bongenoten van de “8 MAART” stroming 
willen niets horen over een beschuldiging 
van leden van “HEZBOLLAH” door 
het Tribunaal. Ze weerleggen elke 
betrokkenheid bij de moord op Rafic HARIRI. 
Ze dreigen ermee de regering van nationale 
eenheid te verlaten als “HEZBOLLAH” of 
één van haar leden bij de zaak betrokken 
raakt. Dit zou het einde betekenen van het 
breekbare Libanese evenwicht.

De inzet is dus een mogelijke destabilisering 
van de Libanese regering maar ook de 
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veiligheid en politieke stabiliteit van het 
ganse Midden-Oosten waarin Libanon een 
belangrijke rol speelt.

Al deze politieke en religieuze stromingen 
van Libanon zijn weerspiegeld in de 
gemeenschappen van de Libanese 
diaspora in België.

De rol van de VSSE bestaat erin de 
reacties en interacties binnen de Libanese 
gemeenschap op Belgisch grondgebied 
te observeren, in het bijzonder de 
sjiitische gemeenschap en, specifieker, de 
militanten en betogers die de ideeën van 
“HEZBOLLAH” verdedigen. (“HEZBOLLAH” 
is de grootste sjiitische partij in Libanon)

De VSSE is ook bezig met de acties van de 
Syrische Arabische Republiek in België. De 
machtige Syrische buur is waarschijnlijk zeer 
geïnteresseerd in de ontwikkelingen van 
het Tribunaal gezien de bijzondere link met 
Libanon. In 2005 werd Syrië rechtstreeks 
beschuldigd van de moord op Rafic HARIRI 
en werd verplicht Libanon te verlaten na 20 
jaar aanwezigheid. De Syrische Arabische 
Republiek bezit een ambassade in Brussel 
en enkel een consulaat in Nederland. Het is 
zeer waarschijnlijk dat ze de ontwikkelingen 
van het Tribunaal in Den Haag volgt vanuit 
België.

Eind 2010 is de akte van beschuldiging 
door het Tribunaal, vaak aangekondigd 
en uitgesteld, tot nu toe nog niet 
bekendgemaakt. De gevolgen van deze 
akte (die waarschijnlijk namen van 
“HEZBOLLAH” leden bevat) lijken tot een 

dilemma te leiden: ofwel het ontdekken van 
de waarheid betreffende de moordenaars 
van Rafic HARIRI, vader van de huidige 
Libanese Eerste Minister Saad HARIRI, 
ofwel veiligheid en politieke stabiliteit in 
Libanon

3. HET «GAZA FREEDOM 
FLOTILLA»

Het Israëlische militaire optreden van 31 
mei 2010 tegen het “GAZA FREEDOM 
FLOTILLA”, een scheepskonvooi dat met 
tonnen cargo en meer dan zeshonderd 
activisten (waaronder vijf Belgen) vanuit 
Turkije op weg was naar de Gazastrook, 
lokte ook in ons land heel wat reacties uit. 
In de dagen na het Israëlische optreden 
werden er in ons land een hele reeks 
manifestaties en acties georganiseerd, die 
uitgingen van individuen en organisaties 
met sterk uiteenlopende politieke en 
ideologische achtergronden en motivaties. 
Hierbij moet opgemerkt worden dat de 
extremistische organisatie “HAMAS” in de 
Gazastrook alle macht in handen heeft, 
nadat ze in 2007 de rivaliserende “FATAH-
beweging” met geweld van de macht 
verdreef.

Op het eerste zicht valt het opvolgen van 
dergelijke acties buiten de bevoegdheid 
of interessesfeer van de Veiligheid van de 
Staat. Het organiseren van manifestaties 
om te protesteren tegen bepaalde 
gebeurtenissen of om een eigen politiek 
standpunt te verkondigen, valt immers onder 
de vrijheid van meningsuiting en behoort 
tot de democratische verworvenheden in 
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een rechtstaat. Dit neemt niet weg dat elk 
incident in de context van het Israëlisch-
Palestijnse conflict de aandacht trekt van 
extremistische organisaties allerhande, 
die vaak proberen om via een entristische 
strategie bona fide actiegroepen en 
organisaties als vehikel te gebruiken om de 
eigen standpunten een ruimere verspreiding 
te geven. 

Op Belgisch niveau kan dit leiden 
tot toenemende spanningen tussen 
gemeenschappen met verschillende 
etnische of religieuze achtergrond, en 
tot een stigmatisering van de joodse 
gemeenschap. Op internationaal vlak kan 
dit leiden tot een groter draagvlak voor 
extremistische Palestijnse organisaties 
zoals “HAMAS”. 

Het merendeel van de protestacties 
tegen het militaire optreden van Israël 
was geïnspireerd of georganiseerd 
door extreemlinkse organisaties. De 
extreemlinkse scène onderhoudt 
traditioneel goede contacten met de politiek 
actieve elementen in de (relatief kleine) 
Palestijnse gemeenschap in België, en 
slaagt er ook in om deze te mobiliseren 
voor hun acties rond de Palestijnse kwestie. 

Tegelijk wekte het incident ook kortstondig 
de aandacht van extreemrechts in België, 
dat een poging deed om munt te slaan uit 
de anti-Israëlische stemming die tijdelijk 
ontstond na de raid tegen het “GAZA 
FREEDOM FLOTILLA”. Nochtans is er 
een tendens in extreemrechtse middens 
om het traditioneel antisemitische discours 
(althans naar de buitenwereld toe) bewust 

te matigen, en de joodse gemeenschap 
eveneens als een slachtoffer voor te stellen 
van de ‘islamisering’ die extreem-rechts 
beweert te bestrijden, in navolging van het 
anti-islamitische discours van Europese 
rechtspopulistische politici. 

De gebeurtenissen rond het “GAZA 
FREEDOM FLOTILLA” lieten ook de 
Arabische en islamitische  gemeenschappen 
in ons land, die traditioneel een grote 
sympathie koesteren voor de Palestijnse 
zaak, niet onberoerd. 

Hierbij viel vooral de reactie van een deel van 
de Turkse gemeenschap op, om evidente 
redenen. De negen doden die bij het militaire 
optreden van Israël vielen hadden immers 
allen de Turkse nationaliteit, en de Turks-
islamitische NGO “INTERNATIONALE 
HUMANITAIRE HULP” (IHH) was de 
drijvende kracht achter de organisatie van 
het konvooi. De nauwe banden tussen 
IHH en radicaal-islamitische partijen in 
Turkije verklaren waarom de radicaal-
islamitische Turkse organisaties in ons land 
het initiatief namen in de manifestaties rond 
het “GAZA FREEDOM FLOTILLA”, terwijl 
de traditionele nationalistisch-kemalistische 
organisaties zich wat meer afzijdig hielden. 

Voor het overige hield de radicaal-
islamitische beweging in ons land zich 
eerder op de vlakte. In verschillende 
moskeeën werd opgeroepen tot solidariteit 
met de slachtoffers en met de Palestijnse 
bevolking, maar de bezoekers van de 
moskeeën werden niet aangespoord om te 
gaan manifesteren. 
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De grote aandacht die de “GAZA FREEDOM 
FLOTILLA” met zich meebracht, laat 
vermoeden dat het niet de laatste keer 
is dat dergelijke scheepskonvooien 
naar het bewuste conflictgebied worden 
georganiseerd. Het valt niet uit te sluiten dat 
bepaalde organisaties deze initiatieven en 
hun gevolgen zullen misbruiken voor hun 
eigen, extremistische agenda.

B. SUBSAHARAANS AFRIKA

Zwart-Afrika bleef in 2010 een belangrijk 
interessepunt voor de Veiligheid van de 
Staat met daarbij een speciale aandacht 
voor de regio van de Grote Meren 
(Democratische Republiek Congo, Rwanda 
en Burundi). Gezien de historische banden 
tussen deze regio en België, woont een 
aanzienlijk aantal Belgen in deze regio en 
zijn er relatief grote Congolese, Rwandese 
en Burundese gemeenschappen in ons 
land. 

De Veiligheid van de Staat volgt met grote 
aandacht de evolutie van de situatie in 
deze landen, en dit om twee redenen. Ten 
eerste zijn er de belangrijke gevolgen die 
gebeurtenissen ter plaatste kunnen hebben 
op de gemeenschappen in België of op 
de Belgen die in gindse landen wonen. 
Anderzijds komen de diplomatieke relaties 
geregeld onder druk te staan.

Daarnaast breidde de aandacht van onze 
dienst zich in 2010 uit naar volgende 
onderwerpen op het Afrikaanse continent:

Enerzijds hebben een aantal landen in West-
Afrika (Guinea of Ivoorkust bijvoorbeeld) dit 

jaar bewogen verkiezingen georganiseerd 
die hun weerslag gehad hebben op de 
diaspora. We volgden de situatie ter plaatse 
en de gevolgen voor de gemeenschappen 
in België op.

Anderzijds hebben we op internationaal 
vlak een toename vastgesteld van de 
terroristische dreiging uitgaande van 
personen van Oost-Afrikaanse origine 
(voornamelijk Somalië). De risico’s op 
islamitische radicalisering van deze 
gemeenschappen werden eveneens met 
de nodige aandacht bestudeerd.

1. DEMOCRATISCHE REPUBLIEK 
CONGO (DRC)

Verschillende zaken hebben het afgelopen 
jaar getekend: de feestelijkheden omtrent 
de 50e verjaardag van de onafhankelijkheid 
op 30 juni 2010, zowel in België als in 
Congo met het bezoek van Koning Albert 
II; de voorbereiding van het proces tegen 
Jean-Pierre BEMBA voor het Internationaal 
Gerechtshof (IGH); de voorbereiding 
van de verkiezingen die in 2011 zouden 
moeten plaatsvinden; de dood van Floribert 
CHEBEYA en Armand TUNGULU in de 
DRC met de stroom reacties die dit teweeg 
bracht in België, …

1.1. diaspoRa

 1.1.1. Radicalisme

De spanning in de Congolese diaspora, 
die voornamelijk bestaat uit opposanten 
van president Joseph KABILA, is in de 
loop van 2010 gestaag toegenomen. De 
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dood van twee opposanten in Kinshasa 
die in België woonden heeft voor grote 
nervositeit gezorgd binnen de Congolese 
gemeenschap, en dit zowel in ons land als 
in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, …

De moord op de mensenrechtenactivist 
Floribert CHEBEYA door de Congolese 
politie in april 2010 had reeds verschillende 
betogingen door Congolese opposanten 
met zich meegebracht. Deze betogingen 
lokten meer volk en verliepen grimmiger 
dan gewoonlijk. In oktober 2010 werd 
Armand TUNGULU gearresteerd door 
de presidentiële garde van Joseph 
KABILA nadat hij diens voertuig met 
stenen bekogeld had. Toen hij vervolgens 
stierf in gevangenschap werd de sfeer 
onder de opposanten nog grimmiger. Bij 
twee manifestaties in oktober die zeer 
gewelddadig verliepen, was een naar 
Congolese normen indrukwekkende 
hoeveelheid betogers aanwezig. 

Bij deze beide betogingen werd de 
aanwezigheid opgemerkt van talrijke 
Congolezen uit derde landen die speciaal 
hiervoor naar Brussel afzakten. De 
radicaalste betogers waren afkomstig uit 
de delegaties uit Frankrijk, Zwitserland en 
het Verenigd Koninkrijk. De gewelddadigste 
onder hen waren de leden van de 
“DIASPORA CONGOLAISE UNITED 
KINGDOM” (DCUK). Zij zetten de toon en 
spoorden de Congolezen uit België aan tot 
meer radicalisme.

Na de betogingen van oktober 2010 
hebben we nog meermaals vastgesteld 

dat de Congolezen uit het Verenigd 
Koninkrijk die zich naar België begaven 
om te betogen, andere manifestanten 
trachtten te radicaliseren. Sindsdien is er 
een permanente dreiging tegen iedere 
Congolees die door de radicale oppositie 
beschouwd wordt als een medestander van 
het regime van Joseph KABILA.

Vooruitzichten

Deze evolutie zal de komende maanden 
met gepaste aandacht opgevolgd 
moeten worden. Acties tegen Congolese 
personaliteiten of hun familie zijn niet uit te 
sluiten en zouden grote gevolgen kunnen 
hebben voor onze diplomatieke relaties met 
de Democratische Republiek Congo.

 1.1.2. Jean-Pierre BEMBA

Het proces tegen Jean-Pierre BEMBA 
voor het Internationaal Gerechtshof in Den 
Haag kon, na herhaaldelijk uitgesteld te 
zijn omwille van vertragingsmanoeuvres 
van de verschillende partijen, eindelijk van 
start gaan in november 2010. De voorzitter 
van de “MOUVEMENT DE LIBERATION 
DU CONGO” (MLC) lijkt nog steeds de 
rechtsgang te willen respecteren. 

Het proces brengt weinig animo teweeg 
binnen de diaspora. Enkele keren werd 
een autobus gehuurd om in groep naar 
een zitting van het proces in Den Haag te 
trekken maar dit bracht geen problemen 
met zich mee. Onze dienst volgt de houding 
van de diaspora met betrekking tot het 
proces op, en communiceert hierover met 
de Nederlandse zusterdienst.
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 1.1.3. Vijftigjarige onafhankelijkheid 
van Congo

De periode rond 30 juni (nationale feestdag 
van Congo) is traditioneel een van de meest 
bewogen momenten voor de Congolese 
diaspora die steevast de gelegenheid te 
baat neemt om haar onvrede met het regime 
van president Joseph KABILA in de verf te 
zetten. De VSSE is dan ook extra waakzaam 
met betrekking tot gebeurtenissen die rond 
deze datum plaats vinden. In april 2010 
entte zich daarop nog de agitatie over de 
moord op Floribert CHEBEYA. 

De verschillende evenementen (festiviteiten, 
tentoonstellingen, conferenties, 
betogingen) hebben in een vrij kalme sfeer 
en zonder noemenswaardige problemen 
plaatsgevonden. Wel werden voor de 
eerste keer directe verbale aanvallen tegen 
Koning Albert II opgemerkt omwille van 
zijn aanwezigheid aan de zijde van Joseph 
KABILA bij de feestelijkheden in Kinshasa.

 1.1.4. Pan-Afrikanisme

Verschillende kleinschalige pan-Afrikaanse 
bewegingen zijn actief in België. Een ervan 
heeft onze aandacht getrokken omwille 
van de familienaam van haar leider: 
LUMUMBA. 

Bij de betogingen die in Brussel volgden 
op de dood van Floribert CHEBEYA 
heeft onze dienst de opkomst van een 
nieuwe Congolese oppositiegroepering 
vastgesteld. Het betreft het “FRONT 
NATIONAL CONGOLAIS” (FNK) van 
Richard LUMUMBA, een neef van Patrice 
LUMUMBA.

Deze anti-imperialistische en anti-blanke 
beweging omschrijft zich als “Congolees 
pan-Afrikaans nationalistisch”. Ze predikt 
de “bevrijding” van Afrika en verzet zich 
tegen de huidige Afrikaanse leiders die ze 
ervan beschuldigt slippendragers van het 
Westen te zijn. De bevrijding moet stap 
voor stap, land per land geschieden. 

Om zijn doel te bereiken tracht Richard 
LUMUMBA contacten uit te diepen met 
oppositiegroepen uit andere Afrikaanse 
landen die in België aanwezig zijn. Wellicht 
bestaan er ook linken met pan-Afrikaanse 
bewegingen in Frankrijk, het Verenigd 
Koninkrijk en/of de Verenigde Staten.

Richard LUMUMBA heeft deelgenomen 
aan zowat alle Congolese betogingen van 
het afgelopen jaar en heeft deze soms 
samen met de traditionele opposanten 
georganiseerd. Tot op dit moment lijkt hij 
er niet in te slagen veel volk te mobiliseren 
met zijn boodschap.

Dit neemt echter niet weg dat zijn discours 
bij bepaalde jongeren wel aanslaat, en dat 
hij zijn familienaam ten bate kan maken nu 
de vijftigste verjaardag van de dood van 
zijn oom (in januari 2011) eraan komt. De 
beweging van Richard LUMUMBA zal dus 
nog enige tijd van nabij gevolgd moeten 
worden

.
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1.2. gEBEuRtEnissEn in dE 
dEMoCRatisCHE REpuBLiEk 
Congo

 1.2.1. Voorbereiding van de 
verkiezingen

De presidents-, wetgevende en lokale 
verkiezingen in Congo zijn voorzien voor 
2011. Over de vraag of deze verkiezingen al 
dan niet zullen doorgaan werd in de loop van 
2010 duchtig gespeculeerd. Verschillende, 
vaak niet zeer geloofwaardige kandidaten 
verklaarden reeds te zullen deelnemen 
aan de presidentsverkiezingen. Over de 
mogelijke allianties tussen de partijen doen 
de wildste geruchten de ronde. 

De voornaamste discussies omtrent de 
presidentsverkiezingen (die de enige zijn 
die er echt toe doen) draaien rond drie 
personen:

- Etienne TSHISEKEDI, de leider 
van de “UNION POUR LA DEMOCRATIE 
ET LE PROGRES SOCIAL” (UDPS) heeft 
zich, in tegenstelling met zijn houding bij 
de verkiezingen van 2006 die hij boycotte, 
officieel kandidaat gesteld voor het 
presidentschap. Ondanks zijn gevorderde 
leeftijd, zijn zwakke gezondheid waardoor 
hij lange tijd afwezig was op de politieke 
scene en de verdeeldheid binnen zijn partij 
blijft Etienne TSHISEKEDI een politiek 
zwaargewicht in Congo. Zijn kandidatuur 
kan dus voor een zekere deining zorgen. 

- Jean-Pierre BEMBA die, hoewel hij 
momenteel gevangen zit, een essentiële 

figuur blijft voor de komende kiescampagne. 
Zijn partij, de “MOUVEMENT DE 
LIBERATION DU CONGO” (MLC) is de 
belangrijkste oppositiepartij. Hoe Jean-
Pierre BEMBA en zijn partij zich positioneren 
tijdens de kiesstrijd kan een bepalende 
factor zijn in het succes van deze of gene. 

- Vital KAMERHE, de populaire 
voormalige Congolese parlementsvoorzitter, 
heeft zijn eigen partij opgericht, de “UNION 
POUR LA NATION CONGOLAISE” (UNC). 
Zijn kandidatuur kan voor een ommezwaai 
zorgen, maar omtrent zijn precieze 
beweegredenen en opstelling heerst 
nog veel onduidelijkheid. Hij onderhoudt 
contacten met zowel de MLC als de UDPS, 
maar evengoed kan het zijn bedoeling zijn 
zich achter Joseph KABILA te scharen en 
profileert hij zich nu enkel als concurrent 
in het presidentschap om de prijs voor zijn 
steun op te drijven. 

De voorbereidingen van de verkiezingen 
worden door onze dienst opgevolgd omwille 
van hun belang voor de stabiliteit van 
Congo, maar ook vanwege de activiteiten 
die sommige kandidaten in België 
ontplooien en de consequenties daarvan 
voor de diaspora en voor onze diplomatieke 
relaties met Congo.

 1.2.2. Vijftigjarige onafhankelijkheid  

Op 30 juni 2010 vierde de Democratische 
Republiek Congo de vijftigste verjaardag 
van zijn onafhankelijkheid met 
grootschalige festiviteiten in Kinshasa. Bij 
deze gelegenheid begaf ook een Belgische 
delegatie zich naar Congo, onder leiding 
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van Koning Albert II en Eerste Minister Yves 
LETERME. De Veiligheid van de Staat heeft 
bij deze gelegenheid nauw samengewerkt 
met andere Belgische diensten om dit 
bezoek optimaal voor te bereiden.

2. RWANDA

2.1. pREsidEntsVERkiEZingEn

Binnen Rwanda zelf, maar ook bij de 
Rwandese diaspora in België, stond 
2010 hoofdzakelijk in het kader van de 
presidentsverkiezingen in augustus. Deze 
werden door onze dienst nauwgezet 
opgevolgd.

Naast Paul KAGAME zelf, stelden er zich 
drie personen kandidaat. Daarnaast was 
er nog één erkende oppositiepartij, de 
“PARTI SOCIAL IMBERAKURI” (PSI). 
Diens voorzitter, Bernard NTAGANDA deed 
ook een gooi naar het presidentschap. 
Hij werd echter nog voor de verkiezingen 
plaatsvonden in de gevangenis gegooid en 
kon niet meer meedingen naar de macht. 

Vanuit Europa en België kwam er langzaam 
een front op gang van de oppositiepartijen 
en verenigingen en stuurde men 
Victoire UMUHOZA INGABIRE naar 
Rwanda als voorzitter van de “FORCES 
DEMOCRATIQUES UNIFIEES – INKINGI” 
(FDU-INKINGI). Het was de bedoeling om 
eerst haar partij te laten registreren en 
daarna zich kandidaat te stellen voor de 
verkiezingen. Er werd hiertoe heel wat geld 
ingezameld bij de diaspora. Deze vrouw 
werd beschuldigd aanhanger te zijn van het 
genocidaire gedachtegoed na een bezoek 

aan het genocidenmemoriaal te Ngozi. Ze 
werd gevolgd, tegengewerkt, gearresteerd 
en weer vrijgelaten, conferenties werden 
verboden, enz, zodat ze er niet in slaagde 
om haar politieke partij te laten erkennen 
en mee te doen aan de verkiezingen. 
Uiteindelijk werd ze gearresteerd en zit 
ze nu ook in de gevangenis in afwachting 
van een proces. De diaspora in België is 
zeer actief bezig en probeert mensen en 
middelen in te zetten om haar te steunen 
en vrij te krijgen.

Naast Victoire UMUHOZA INGABIRE en 
Bernard NTAGANDA was er de Tutsi-
opposant Deogratias MUSHAYIDI die 
naar Tanzania was gegaan om oppositie 
te voeren maar tijdens een bezoek aan 
Burundi werd gearresteerd en uitgeleverd 
aan Rwanda. Hij werd veroordeeld tot 
levenslang. 

Daarnaast waren en zijn er nog altijd de niet 
aflatende pogingen van het regime om de 
media en de burgermaatschappij het leven 
zuur te maken en aan banden te leggen. Velen 
journalisten en mensenrechtenactivisten 
vluchtten het land uit.

De verkiezingen zelf verliepen rustig. Paul 
KAGAME werd, zoals verwacht, herkozen 
met 93% van de stemmen en vatte een 
tweede ambtstermijn aan. De oppositie 
verklaarde dat de verkiezingen frauduleus 
waren verlopen.

2.2. sCHEuRing BinnEn HEt 
‘tutsi-Bastion’

Naast de oppositie die vooral uit Hutu-
hoek afkomstig is, merkten we dit jaar ook 
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een duidelijke scheuring binnen het Tutsi-
bastion. Twee gewezen officieren van het 
“ARMEE PATRIOTIQUE RWANDAISE” 
(APR) vielen in ongenade en samen met 
twee burgers die belangrijke plaatsten 
bekleedden binnen de maatschappij, 
vluchtten ze uit Rwanda weg en voeren ze 
nu oppositie vanuit het buitenland.

2.3. dE gEnoCidaiRs

In 2010 was er nog altijd de niet aflatende 
zoektocht naar genocidairs, vooral deze die 
gezocht worden in categorie 1 (planning, 
financiering en uitvoering van de genocide) 
met als eerste op de lijst Felicien KABUGA. 
Wel heeft onze dienst opgemerkt dat 
deze “lijst” door de machthebbers in Kigali 
werd ge(mis)bruikt om af te rekenen met 
opposanten.

2.4. Vn-RappoRt

Rwanda kwam dit jaar negatief in beeld 
in een VN-rapport14  dat verscheen op 1 
oktober 2010 en waarin het Rwandese leger 
werd beschuldigd van schendingen van de 
mensenrechten en genocide in Oost-Congo 
tussen 1999 en 2003. Paul KAGAME kon 
daar niet mee lachen en verzette zich 
hiertegen met hand en tand. Dit rapport is 
echter koren op de molen van de oppositie 
die van dit document gretig gebruik maakt 
om Paul KAGAME te beschuldigen van 
misdadiger, Hitler van Afrika,…

2.5. BEZoEkEn in BELgiË

In 2010 viel het op dat er heel wat hoog 
geplaatsten van het Rwandese regime naar 
België kwamen. Deze bezoeken hebben 
tot doel de opposanten, vooral de Hutu, 
over te halen terug te keren naar Rwanda. 
Het hoogtepunt was het bezoek van 
president Paul KAGAME aan de Europese 
ontwikkelingsdagen op 6 en 7 december. 
Uiteindelijk kwam hij wel  naar België voor 
ontmoetingen met de Rwandese diaspora 
maar nam hij zelf niet deel aan de Europese 
ontwikkelingsdagen.

2.6. RWandEsE aMBassadE tE 
BRussEL

Ook de Rwandese Ambassade te 
Brussel was dit jaar heel actief. Het doel 
was een hervorming van de Rwandese 
diaspora in België waar Hutu en Tutsi toe 
behoren. Daartoe werden in vele steden 
werkgroepen opgericht onder leiding van 
de Ambassadeur zelf. Toch zagen we hier 
ook dat meestal enkel Tutsi geïnteresseerd 
waren en er weinig Hutu aan deelnamen.

Er werd door de Rwandese ambassade een 
ITORERO-kamp ingericht waar jongeren 
kennis maakten met de Rwandese cultuur 
en taal.

 14 “République Démocratique du Congo, 1993-2003. Rapport du Projet Mapping concernant les violations les plus 

graves des droits de l’homme et du droit international humanitaire commises entre mars 1993 et juin 2003 sur le 

territoire de la République democratique du Congo”



  Hoofdstuk 2 pagina 75

3. BURUNDI

3.1. VERkiEZingEn

Ook Burundi stond in 2010 in het teken van 
algemene verkiezingen. Er werd gekeken 
naar de voorafgaande regeerperiode van de 
“CONSEIL NATIONAL POUR LA DEFENSE 
DE LA DEMOCRATIE – FORCES POUR LA 
DEFENSE DE LA DEMOCRATIE” (CNDD-
FDD) en president Pierre NKURUNZIZA. 
Naast enkele populaire maatregelen zoals 
gratis lager onderwijs voor elk kind en gratis 
medische hulp voor moeders en kinderen, 
was de balans eerder negatief. Burundi 
blijft een corrupt land waar armoede troef 
is, de economische situatie een ramp blijft 
ondanks vele buitenlandse steun en de 
criminaliteit hoge cijfers piekt. De regering 
heeft hiertegen weinig verzet geboden en 
met een relatief slecht functionerend leger 
en politiediensten moeten we daar niet zo 
snel veranderingen in verwachten.

De voorbereidingen van de 
verkiezingen verliepen woelig en na de 
gemeenteraadsverkiezingen in mei 2010 
werd snel duidelijk dat er een nieuwe 
periode van onstabiliteit aanbrak voor 
het land. De CNDD-FDD was de grote 
overwinnaar en de oppositiepartijen 
geloofden dit niet. Ze vormden een front, 
“ALLIANCE DES DÉMOCRATES POUR 
LE CHANGEMENT AU BURUNDI” (ADC-
IKIBIRI), en trokken hun kandidaten terug 
voor de andere verkiezingen. Tot algemene 
gewelduitbarstingen of slachtpartijen kwam 
het niet, maar er werden wel opposanten 
bedreigd, gearresteerd, vermoord,…

Ook de media en de NGO’s kregen het hard 
te verduren. Velen vluchtten het land uit.

Dit alles gebeurde onder het alziend oog 
van de inlichtingendienst, de “SERVICE 
NATIONAL DE RENSEIGNEMENT“ (SNR).

3.2. niEuWE REBELLiE?

De verkiezingen die volgden (Voor de 
president, het parlement, de senaat en 
de collines) gaven hetzelfde resultaat: de 
CNDD-FDD behoudt de macht, levert de 
president en heeft een meerderheid op 
alle bestuursniveaus. We kunnen in feite 
spreken van een eenpartijstaat. Eén na één 
vluchten de leiders van de belangrijkste 
oppositiepartijen het land uit, Agathon 
RWASA van het “FRONT NATIONAL DE 
LIBÉRATION” (FNL) op kop.

Er zijn indicaties dat er zich een nieuwe 
rebellie aan het vormen is in Oost-Congo 
onder leiding van Agathon RWASA 
in samenwerking met de “FORCES 
DÉMOCRATIQUES DE LIBÉRATION DU 
RWANDA” (FDLR), Tutsi-opposanten uit 
Rwanda en ex-leden van de “CONSEIL 
NATIONAL POUR LA DÉFENSE DU 
PEUPLE ” (CNDP). Concreet zouden er 
wel pogingen gedaan zijn om een rebellie 
op te starten maar zouden die te kampen 
krijgen met praktische zaken zoals 
bewapening, financiering, bevoorrading 
van de manschappen enz.

3.3. piERRE nkuRunZiZa

Pierre NKURUNZIZA wordt opnieuw 
ingezworen tot president en geeft zeer snel 
de boodschap dat hij met de oppositie wil 
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samenwerken ondanks het feit dat deze 
niet in het parlement zetelt. De oppositie 
gaat hier niet echt op in en het land glijdt 
verder af.

3.4. aMisoM 

Burundi neemt deel aan AMISOM en 
heeft troepen gestuurd naar Somalië. Dit 
geeft aanleiding tot represailles van “AL 
SHABAAB” en na de aanslagen in Kampala 
is Burundi enorm bezorgd en vreest ze 
ook aanslagen in Bujumbura. Dit is niet 
onrealistisch en werd/wordt dan ook door 
onze dienst verder nauwlettend opgevolgd. 

4. WEST-AFRIKA

4.1. piRatERiJ

De VSSE heeft een nuttige bijdrage geleverd 
aan een goede afloop na de piratenaanval 
op het schip AMERIGO VESPUCCI, 
eigendom van het Belgische baggerbedrijf 
“JAN DE NUL GROUP”. De VSSE heeft 
ook inspanningen geleverd om haar kennis 
op het vlak van piraterij ter beschikking te 
stellen van de Belgische schipperswereld.

4.2. guinEa

 4.2.1. Presidentsverkiezingen

Op 27 juni 2010 organiseerde de Republiek 
Guinea de eerste ronde van de eerste 
vrije en pluralistische verkiezingen in 
zijn geschiedenis. Tachtig kandidaten, 
vertegenwoordigers van het politieke, 
etnische of sociale landschap, dongen naar 
de post van staatshoofd.

Deze verkiezingen moesten het orgelpunt 
worden van een lange transitieperiode 
die volgde op de dood van president-
generaal Lansana CONTE op 23 december 
2008 en op de machtsovername door 
de militaire junta van de “CONSEIL 
NATIONAL POUR LA DEMOCRATIE ET LE 
DEVELOPPEMENT” (CNDD) geleid door 
kapitein Moussa DADIS CAMARA.

Het regime van Moussa DADIS CAMARA 
werd gekenmerkt door de gewelddadige 
repressie van de betogingen op 24 
september 2009 waarbij meer dan 150 
mensen om het leven kwamen.

Deze gebeurtenis benadrukte de interne 
spanningen binnen de CNDD die uiteindelijk 
leidden tot de aanslag op Moussa DADIS 
CAMARA en diens verwijdering van 
de macht. Op 3 december 2009 werd 
hij opgevolgd door generaal Sékouba 
KONATE, de nummer drie van de junta.

Tijdens de transitieperiode kwam het 
Guinese middenveld op het voorplan met zijn 
oproep tot democratische verkiezingen en 
een evenwichtige machtsdeling. Verenigd 
in de beweging van de “FORCES VIVES” 
hebben de voornaamste politieke leiders 
en partijen samen met de vakbonden de 
CNDD gedwongen tot een machtsdeling. 
Hierbij moest ze de vorming van een 
transitieregering slikken met Jean Marie 
DORE, een leider uit de provincie Guinée 
Forestière, als eerste minister. 

De etnische dimensie heeft snel opnieuw de 
kop opgestoken in het debat over de toegang 
tot de functie van president die sedert de 
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onafhankelijkheid gemonopoliseerd wordt 
door de etnieën Malinke en Soussou. De 
Peuhl die 45% van de bevolking uitmaken 
zijn zowel in het leger als in de administratie 
ondervertegenwoordigd. Ze vinden dat 
ze eindelijk ook eens recht hebben op 
deelname aan de macht.

Cellou Dalien DIALLO, de kandidaat van de 
“UNION DES FORCES DÉMOCRATIQUES 
DE GUINÉE” (UFDG) (partij die 
hoofdzakelijk uit Peuhl bestaat) kwam met 
43% van de stemmen als winnaar uit de 
eerste ronde van de presidentsverkiezingen, 
gevolgd door Alpha CONDE van de 
“RASSEMBLEMENT DU PEUPLE DE 
GUINÉE” (RPG) (partij met hoofdzakelijk 
Malinke) die 18% behaalde. De resultaten 
leidden tot een politieke aardbeving binnen 
de Malinke kaders die voor de eerste keer 
het gevaar zagen opduiken de macht uit 
handen te moeten geven. 

De politieke, militaire en administratieve 
zwaargewichten van de Malinke etnie 
hebben de tweede ronde van de 
verkiezingen herhaaldelijk uitgesteld. In 
de tussentijd slaagden ze erin de publieke 
opinie in hun voordeel te keren om op die 
manier de overwinning van hun kandidaat, 
Alpha CONDE, te verzekeren.

Organisant le report continu de l’organisation 
du second tour des présidentielles, 
l’ensemble des forces politiques, 
militaires et  administratives Malinkés ont 
progressivement réussi à modifier l’opinion 
publique en leur faveur assurant ainsi la 
victoire de leur candidat : Alpha CONDE.

 4.2.2. In België

We kunnen de omvang van de Guinese 
gemeenschap in België momenteel tussen 
5000 en 8000 schatten. Een preciesere 
schatting is moeilijk omwille van het feit 
dat enerzijds talrijke Guinezen illegaal in 
ons land verblijven, en dat er anderzijds 
een groot aantal de Belgische nationaliteit 
verworven hebben. 

De etnische samenstelling van deze 
gemeenschap is anders dan in Guinea zelf: 
de Peuhls maken de overgrote meerderheid 
van de diaspora uit, de andere etnieën, 
en dan voornamelijk de Mandingue zijn 
ondervertegenwoordigd.

Binnen de Guinese gemeenschap in België 
kunnen we twee verschillende sociaal-
economische profielen onderscheiden. 
Enerzijds zijn er de laaggekwalificeerde 
personen die vaak in een precaire 
situatie verkeren en vrij recent in België 
aangekomen zijn; anderzijds is er een grote 
groep intellectuelen die over het algemeen 
een dubbele nationaliteit hebben en die we 
vaak terugvinden in vrije beroepen.

Binnen de groep van de intellectuelen 
bevinden zich een aantal sterke 
persoonlijkheden die het leiderschap over 
hun gemeenschap in België claimen om 
daar vervolgens de politieke vruchten van 
te plukken in Guinea. De belangrijkste 
Guinese partijen en bewegingen hebben 
dus een vertegenwoordiging in België en bij 
de Europese Unie.
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Iedere belangwekkende gebeurtenis in 
Guinea heeft haar weerslag gehad in 
België waar de etnische radicalisering 
sterk benadrukt werd binnen de 
gemeenschap. Dit culmineerde in een 
aanslag met een molotovcocktail tegen 
de gevel van de Guinese Ambassade 
in België na de bekendmaking van de 
resultaten van de tweede ronde van de 
presidentsverkiezingen.

De politieke vertegenwoordigers groeperen 
zich momenteel op Europees niveau (met 
Brussel als uitvalsbasis) om hun politieke 
actie, die meer en meer een etnisch karakter 
krijgt, verder te zetten. Ze concentreren 
zich hoofdzakelijk op de organisatie van 
de wetgevende verkiezingen in Guinea in 
2011.

Onze dienst volgt dan ook de evolutie van 
de machtsstrijd in Guinea om te anticiperen 
op de gevolgen voor België en de mogelijke 
risico’s op gewelddadige betogingen 
of de radicalisering van de Guinese 
gemeenschap in ons land.

5. OOST-AFRIKA

Ook in 2010 bleef de Veiligheid van de 
Staat de toestand in Oost-Afrika op de 
voet volgen. Daarbij had de VSSE vooral 
oog voor de toestand in Somalië omdat 
de plaatselijke situatie een invloed kan 
uitoefenen op de Somalische diaspora in 
België. Het succes van de extremistische 
moslimgroepering “AL SHABAAB” in het 
thuisland bijvoorbeeld kan zorgen voor een 
radicalisering van Somalische individuen 

buiten Somalië. Deze evolutie is al aan de 
gang in de Verenigde Staten en sommige 
landen van de Europese Unie en kan zich 
ook in België voordoen. De VSSE probeert 
deze evolutie dan ook te voorkomen.

C. ASIE

1. ZUID-AZIE

1.1. pakistan

Dit jaar mocht ons land ook enkele officiële 
delegaties vanuit Pakistan ontvangen. Deze 
kwamen naar ons land voor ontmoetingen 
met Belgische en Europese functionarissen 
alsook voor vergaderingen in het kader van 
de NATO en de Europese instellingen. Dit 
heeft aanleiding gegeven tot een tweeledige 
aandacht van onze dienst. 

Enerzijds was er het bezoek van de 
Pakistaanse premier Syed Yousouf 
Raza GILANI aan ons land, waar onze 
aandacht vooral uitging naar een mogelijke 
contestatie (of ernstiger acties) tegen dit 
bezoek door de Pakistaanse gemeenschap 
in ons land. Anderzijds werden wij ook 
geïnformeerd over een mogelijk bezoek van 
Fazlur REHMAN, de radicale leider van de 
“JAMAAT-ULEMA-E-ISLAMI” (JUI), die ons 
land zou bezoeken in het kader van een 
Pakistaanse parlementaire delegatie die op 
bezoek zou gaan bij de NATO. Hier diende 
onze dienst waakzaam te zijn voor zijn 
mogelijke invloed op die elementen in de 
Pakistaanse gemeenschap hier die flirten 
met een meer radicale ideologie. Daarnaast 
kon dit bezoek mogelijk ook diplomatieke 
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problemen veroorzaken, indien betrokkene 
ook zou trachten de landsgrenzen over te 
steken. Fazlur REHMAN is immers persona 
non grata in o.m. Frankrijk en het Verenigd 
Koninkrijk. Fazlur REHMAN zou zijn bezoek 
uiteindelijk afgelasten. 

Een permanente opdracht van de 
Veiligheid van de Staat blijft ook om de 
gemeenschappen hier die hun wortels 
in Zuid-Azië hebben, te “scannen” op 
mogelijke tendensen van radicalisering 
en/of extremisme. In dit opzicht werden er 
in 2010 door onze dienst geen merkbare 
verontrustende evoluties opgemerkt.

Verder blijft de Veiligheid van de Staat 
ook waakzaam voor de activiteiten van 
buitenlandse inlichtingendiensten in ons 
land. Het is algemeen geweten dat deze 
diensten hun respectieve gemeenschappen 
op ons grondgebeid nauwlettend in de 
gaten houden. Wij kunnen en mogen 
ons echter niet in slaap laten wiegen en 
blijven waakzaam opdat de activiteiten 
van deze diensten de eerder vage grenzen 
tussen “monitoring” en inmenging niet 
overschrijden. 

1.2. kasHMiR

In dat opzicht dienen wij ook onze aandacht 
voor bepaalde Pakistaanse “lobbygroepen“ 
te vermelden. In de eerste plaats denken 
wij daarbij aan het “KASHMIR CENTRE 
EU” dat officieel een onafhankelijk centrum 
is dat opkomt voor de rechten van de 
inwoners van Kashmir, een gebied dat nog 
steeds de twistappel vormt tussen Pakistan 
en India en in minder mate ook China. 

In praktijk zijn er echter nauwe banden 
tussen dit “KASHMIR CENTRE EU” en 
de Pakistaanse overheid, inclusief de 
Pakistaanse inlichtingendiensten. Ook hier 
dient onze dienst waakzaam te zijn dat de 
grens met inmenging niet aangetast wordt.

1.3. indiË

Dit jaar merkte de VSSE eveneens een 
heropleving van de problematiek rond 
de Sikhs. Deze Sikhs beschikken over 
een aanzienlijke diaspora in ons land, 
vooral dan in de oostelijke provincies. 
Hoewel voornamelijk een erg vreedzame 
gemeenschap, bevinden er zich op 
ons grondgebied al jaar en dag ook 
vertegenwoordigers van militante 
separatistische Sikh groeperingen 
die ijveren voor een onafhankelijk 
thuisland voor de Sikhs (Khalistan) in het 
noordwesten van India. In 2010 viel het 
onze dienst op dat deze groeperingen, 
en dan in de eerste plaats “BABBAR 
KHALSA INTERNATIONAL” (BKI) en 
de “KHALISTAN ZINDABAD FORCE” 
(KZF), hun activiteiten van rekrutering 
en vooral ook fondsenwerving in Europa 
opgevoerd hebben. Ook in ons land zijn 
vertegenwoordigers van deze organisaties 
aanwezig en er werd opgemerkt dat 
deze meer en meer contact hebben met 
gelijkgestemde zielen in onze buurlanden. 
Ook buitenlandse diensten maakten ons 
reeds attent op deze opvallende heropleving 
en een internationale samenwerking om 
deze problematiek tegen te gaan, werd 
reeds op poten gezet. Dat het militante 
Sikhisme niet alleen gevaren inhoud voor 
het thuisland, India, maar ook voor ons, 
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kan gestaafd worden met de aanslag tegen 
twee gematigde Sikh geestelijken in Wenen 
in mei 2009. In 2010 werden in verband 
met deze aanslag zelfs nog personen in 
Duitsland opgepakt, wat dan weer een 
aanwijzing is van het grensoverschrijdende 
verkeer van deze extremisten. Hoewel 
deze actie niet mag gezien worden als 
gericht tegen het westen, volstaat het feit 
dat ze plaatsvinden op Europese bodem 
opdat westerse inlichtingendiensten 
gesensibiliseerd worden over dit heropleven 
van het militante Sikhisme.

1.4. sRi Lanka

Ten slotte wenst de Veiligheid van de Staat 
nog even terug te komen op de problematiek 
rond de Tamils van de “LIBERATION 
TIGERS OF TAMIL EELAM” (LTTE). In 2009 
diende het leger van Sri Lanka deze LTTE 
een definitieve nederlaag toe, waardoor de 
militaire strijd op het eiland eindelijk beslecht 
werd. Daarbij liet ook de absolute leider van 
de LTTE, Velupillai PRABHAKARAN, het 
leven. Sindsdien trachten verschillende 
fracties uit het hele spectrum van louter 
politiek tot volop militant de leiding over 
de diaspora op te nemen. Er werd zelfs 
een regering in ballingschap opgericht, die 
evenwel niet door alle Tamils erkend wordt. 
Er zijn dus ook meer militante groeperingen 
actief binnen de diaspora in Europa (ook 
in België) die meer geneigd zijn tot de 
gewapende strijd (al ontbreken hen daartoe 
voorlopig nog de middelen en fondsen). 
Verschillende van deze groepen zijn wel al 
actief via het organiseren van manifestaties 
en betogingen en trachten geld in te 
zamelen binnen hun gemeenschap. Het 

spreekt voor zich dat de Veiligheid van de 
Staat de evolutie in dit dossier op de voet 
volgt, ten einde een heropleving van de 
LTTE (al dan niet onder een nieuwe naam) 
in de kiem te smoren. Ook hier zag reeds 
een pan-Europese samenwerking het licht.

2. VOLKSREPUBLIEK CHINA

2.1. intERnE situatiE En 
intERnationaLE ContEXt

Ondanks de wereldwijde economische 
crisis zet de Volksrepubliek China zijn 
economische ontwikkeling verder. Hiermee 
bevestigt China zijn rol van cruciale partner 
op het internationale toneel. Zelfs met de 
nog steeds dynamische economische groei 
in vergelijking met de moeilijkheden waar 
de Westerse economieën mee te maken 
krijgen, blijft het land kampen met interne 
moeilijkheden (economische ongelijkheid, 
milieuproblemen, corruptie, etnische 
spanningen in Tibet en in Xinjiang, …).

De Chinese “COMMUNISTISCHE PARTIJ” 
verkeert in een delicate positie met de 
voorbereiding van de overgang naar 
een nieuwe generatie leiders voorzien 
voor 2012. Peking bleef zijn financiële 
slagkracht aanwenden op het internationale 
niveau voor belangrijke preferentiële 
kredietverstrekkingen aan talrijke landen, 
ook in Europa. In het kader van hun 
internationale uitbreidingsstrategie hebben 
de Chinese bedrijven in de hele wereld 
ondernemingen overgenomen.

Uit bezorgdheid voor zijn internationaal 
imago vervolgt China de ontwikkeling van 
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zijn soft power (Wereldtentoonstelling 
onder een aantal spanningen. De kwestie 
van de onderwaardering van de Chinese 
munt, de verkoop van Amerikaanse 
wapens aan Taiwan en de problematiek 
van het Koreaanse schiereiland vormden 
de belangrijkste punten van wrevel. China 
onderlijnde zijn eigen machtspositie en sloeg 
in een aantal gevallen, zoals bijvoorbeeld 
de kwestie van de Zuid-Chinese Zee, een 
harde toon aan. Staten in de onmiddellijke 
omgeving van China voelden zich hier 
meermaals door geïntimideerd. 

Een positieve evolutie is dat in 
2010 een historisch economisch 
samenwerkingsakkoord met Taiwan 
afgesloten werd dat bijdraagt aan de 
verbetering van de wederzijdse relaties.

2.2. CHina En BELgiË

Talrijke gebeurtenissen hebben de relaties 
tussen de Volksrepubliek China en België 
gekleurd: het festival Europalia China, de 
Wereldtentoonstelling van Sjanghai, de 
“ASIA EUROPE MEETING” (ASEM) en 
de EU-China top in Brussel. Onze dienst 
heeft onder meer bijgedragen tot het goede 
verloop van het bezoek van Prins Filip aan 
de Wereldtentoonstelling in Sjanghai in juni 
2010.

De Chinese regering blijft bijzonder gevoelig 
voor de buitenlandse activiteiten van zij 
die Peking bestempeld heeft als “the five 
poisons”, zijnde de Tibetaanse, Oeigoerse en 
Taiwanese onafhankelijkheidsbewegingen, 
de aanhangers van de “FALUN GONG” 

beweging en de vertegenwoordigers van 
de democratische stromingen:

- De toekenning van de Nobelprijs voor de 
Vrede aan de Chinese dissident LIU Xiaobo 
heeft de Chinese autoriteiten ferm op de 
zenuwen gewerkt.

- De Oeigoerse problematiek blijft een 
prioriteit voor het Chinese regime. Dit wordt 
treffend geïllustreerd door het belang dat 
men hecht aan de bezoeken van Mevrouw 
Rebiya KADEER, voorzitster van het 
“WORLD UYGHUR CONGRESS”, aan de 
Europese Unie.

- De steun die de Dalaï Lama geniet 
vanwege de internationale gemeenschap 
en vanwege het middenveld ontstemt ten 
zeerste de regering in Peking.

In het kader van haar bevoegdheden 
(inmenging, spionage, …) volgt de 
Veiligheid van de Staat met aandacht deze 
verschillende problematieken. 
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De inlichtingencyclus is de benaming 
voor de specifieke werkwijze van de 
inlichtingendiensten. Hierin wordt het 
proces gevat van het inzamelen van de ruwe 
“informatie” door de operationele diensten, 
de bewerking ervan door de analysediensten 
tot het eindproduct, de “inlichtingen”, die aan 
de Belgische overheden en de buitenlandse 
zusterdiensten ter beschikking worden 
gesteld.

Het verloop van deze cyclus moet men zich 
voorstellen als een reeks cirkelbewegingen, 
die in een soort perpetuum mobile draaien.

Het prille begin van een inlichtingencyclus 
situeert zich echter buiten de dienst. Het gaat 
om de politieke aansturing en bevraging. 
Welke inlichtingenbehoeften bestaan er? 

Wat wil en zoekt de klant? Dit worden de 
“intelligence requirements” genoemd. 
Eigenlijk hebben inlichtingendiensten 
behoefte aan deze intelligence 
requirements om het werk adequaat te 
kunnen organiseren. Vandaar het belang 
van de relatief nieuwe organen van het 
College voor Inlichtingen en Veiligheid en 
het Ministerieel Comité voor Inlichtingen en 
Veiligheid.

Langs de inputzijde zien we de vier grootste 
mogelijkheden voor de VSSE, om informatie 
in te zamelen:

- de activiteit van de eigen operationele 
secties, die op het terrein informatie 
opzoeken. Vandaag de dag moeten we 
in overweging nemen dat nog steeds 
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tussen de 80 en 90 % van deze informatie 
wordt bekomen van menselijke bronnen 
of informateurs. Het gaat dan ook om 
een zeer specifieke werkwijze en know 
how voor de behandelende inspecteurs. 
Immers gaat het zowel om spotting van 
personen die als bron goed geplaatst 
zullen zijn om aan de noodzakelijke 
informatie te komen (de toegang), 
maar die bovendien gewillig zullen zijn 
om deze - steeds delicate en soms 
gevaarlijk taak - op zich te nemen. Voor 
de behandelende inspecteurs betekent 
het dat ze de nodige achtergrondkennis 
moeten hebben van het milieu 
waarbinnen zij opereren, zeer dikwijls 
ook een taal beheersen die met de bron 
kan gebruikt worden, de antropologische 
kennis van het milieu om geen ongewilde 
opmerkingen of attitudes te gebruiken 
… En, bovendien moet het contact 
tussen behandelaar en bron bestaan en 
werken. We leven ook in een gewijzigde 
maatschappelijke context. Iedereen is 
mondiger geworden, ook personen en 
groepen die onze aandacht weerhouden. 
Meer en meer wordt de informatie van 
inlichtingendiensten dus gecontesteerd, 
soms tot in de rechtszaal. Vandaar ook 
het belang van de langverwachte BIM-
wet. Deze moet immers toelaten, om 
tot zekere hoogte ook materieel bewijs 
aan te dragen, dat de informatie uit 
menselijke bronnen ondersteunt of 
bewijst. Wij spreken van de intelligence 
proof, die desgevallend kan aangewend 
worden.

- de informatie bekomen uit open bronnen. 
Van oudsher leveren kranten, pers, 
publicaties informatie aan. Maar ook 
partijblaadjes, ideologische traktaten, 

en de laatste jaren uiteraard het internet. 
Enerzijds een onuitputtelijke goudmijn 
aan informatie, anderzijds een valstrik 
waarbinnen men verstrikt en gewurgd 
kan raken. Via open bronnen wordt ook 
aan early warning en detectie gedaan 
van nieuwe fenomenen die de aandacht 
van de dienst in de toekomst zullen 
krijgen.

- Belgische overheden (politieke, 
gerechtelijke en administratieve, van 
alle beleidsniveau’s gemeentelijk, 
provinciaal, gewestelijk en federaal) 
leveren dikwijls spontaan, desgevallend 
na contactname belangrijke informatie-
elementen aan. Administratieve 
gegevens zijn een belangrijke aanvulling 
bij onze andere informatie.

- Tenslotte de “correspondenten” of 
buitenlandse zusterdiensten. In de 
actuele periode, met de bijna volledige 
internationalisering van problemen 
en opdrachten is deze samenwerking 
van onschatbaar belang. Net zoals bij 
de menselijke bronnen dient hier een 
evaluatie te gebeuren van het belang 
van de informatie en de objectiviteit 
ervan. Deze samenwerking berust ook 
op het Romeinse godsdienstige principe 
van het do ut des (geven om te krijgen). 
Voor wat, hoort wat.

Op deze wijze stroomt de ruwe onbewerkte 
informatie in de dienst binnen en 
komt alles terecht bij de Analyse. De 
inlichtingenanalisten zullen de informatie 
gaan bewerken en synthetiseren. Ze zullen 
vragen stellen naar de kwaliteit ervan, de 
juistheid, de objectiviteit en deze informatie 
gaan toetsen aan andere informatie die al 
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beschikbaar is. Na synthese en evaluatie 
zullen ze verschillende initiatieven nemen:

- zij kunnen tot het besluit komen dat de 
informatie te onvolledig is of niet matuur 
genoeg voor externe exploitatie;

- zij kunnen dan antwoorden geven 
op vragen van de buitenlandse 
zusterdiensten en/of hen zelf vragen 
stellen, om de informatie te diversifiëren 
en aan te vullen;

- zij kunnen door middel van overleg en 
apostilles aanwijzingen geven aan de 
operationele secties om het onderzoek 
verder te zetten, dieper te gaan, 
contradicties in de informatie opnieuw 
laten bekijken, andere bronnen laten 
benaderen, …

Uiteindelijk zal de analist aan de analyse 
beginnen, waarin het eindproduct van de 
dienst, de “inlichtingen” vervat zit. Deze 
wordt dan ter beschikking gesteld van de 
gebruikers of het cliënteel van de VSSE: 
Belgische politieke, administratieve en 
gerechtelijke overheden.

Eigenlijk zijn er bij het inlichtingenwerk dus 
klanten op twee niveaus:

- de Analyse is de eerste klant van het 
werk van de buiten- of operationele 
secties en van de correspondenten;

- de externe klanten nemen producten af 
van de Analyse.

2. PARTNERSCHAPPEN & 
OUTREACH

Dit project werd eigenlijk al in 2005 
opgestart en kadert in een beleidslijn 
van de dienst om de Veiligheid van de 
Staat (VSSE) enerzijds beter bekend te 
maken (dit zowel bij een ruim publiek, 
als bij geïnteresseerden); anderzijds een 
academische cultuur en reflectie rond 
inlichtingenwerk te ontwikkelen. 

Deze opdracht werd dan ook ingeschreven 
in het takenprofiel van de Directeur van de 
Analyse.

We inventariseren hier dan ook een eerste 
maal de realisaties vanaf 2005 tot en met 
2010.
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TENTOONSTELLINGEN

1. “UNDERCOVER – 175 JAAR 
VEILIGHEID VAN DE STAAT”

Binnen het kader van de herdenkingen voor 
het 175-jarig bestaan van België, in 2005 
gecoördineerd door de Kanselarij van de 
Eerste Minister, besliste de VSSE om een 
expositie op te zetten. Onder de naam 
“Undercover – 175 jaar Veiligheid van de 
Staat”. 

De “Openbare Veiligheid” werd inderdaad, 
door het Voorlopig Bewind, opgericht 
onmiddellijk bij de onafhankelijkheid op 16 
oktober 1830.

Deze expositie liep van 01 november 2005 
tot 31 januari 2006 en werd, gezien het 
succes, verlengd tot 28 februari 2006.

Voornaamste doelstelling was om een 
algemeen publiek de mogelijkheid te 
bieden om kennis te nemen van en 
begrip te verwerven over de taken die, 
in een democratische samenleving, 
worden toevertrouwd aan een burgerlijke 
inlichtingen- en veiligheidsdienst.

Om deze kennis en begrip te kunnen 
evalueren werden in de rand van de 
expositie twee initiatieven genomen. Tijdens 
de ontwikkeling van het concept voor de 
expositie namen hogeschoolstudenten 
straatinterviews af van passanten in de 
grote winkelstraten van onze steden. De 
centrale vraagstelling draaide rond het 
begrip Veiligheid van de Staat: wat betekent 
dat, wat denkt U dat deze dienst doet...? Dit 
leverde soms ontstellende antwoorden op. 
De tweede test gebeurde bij het verlaten 
van de expositieruimte, waar de bezoekers 
een vragenlijst kregen om in te vullen. 

Deze reacties werden bestudeerd in het 
kader van een stageverhandeling van een 
analist: 

- Expo Undercover – 175 jaar 
Veiligheid van de Staat. Een kritische 
bespreking. Brussel, 2006, 83 p.

Naast een algemeen publiek was de 
tentoonstelling ook gericht op een 
doelpubliek van politici, diplomaten, 
universiteiten, scholen en verenigingen, 
buitenlandse zusterdiensten…

2. “TOP SECRET”

Deze tentoonstelling liep van juni 2007 tot 
september 2008, in het educatief centrum 
“Technopolis” te Mechelen. Dit centrum 
beoogt het grote publiek (vooral jeugd en 
onderwijzend personeel) vertrouwd te 
maken met de moderne wetenschap en 
technologie en de praktische toepassingen 
ervan. 

De VSSE nam aan deze expo deel door het 
uitlenen van objecten uit haar Historische 
Collectie, die de Belgische confrontatie met 
spionage illustreerden.

Tevens werden vier educatieve mappen 
samengesteld voor het Lager Secundair 
Onderwijs (zie onder rubriek publicaties).

Na Mechelen verhuisde deze tentoonstelling 
voor één jaar naar Kopenhagen en reisde 
dan weer voor één jaar naar Warschau. Op 
deze twee plaatsen werd het materiaal van 
de VSSE vervangen door objecten van de 
Deense en Poolse zusterdiensten.
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COLLOQUIA

1. “DE INLICHTINGENDIENSTEN 
IN BELGIË EN DE NIEUWE 
BEDREIGINGEN”

Binnen het kader van een reflectie over de 
nieuwe opdrachten die beide Belgische 
inlichtingendiensten werden toegekend, 
werd in december 2004, in het Auditorium 
van de Koninklijke Militaire School, een 
colloquium georganiseerd. De organisatie 
verliep in samenwerking tussen de VSSE 
en de ADIV enerzijds, met het OGCI 
(Observatoire Géopolitique de la Criminalité 
Internationale) van de Universiteit Luik 
anderzijds. De praktische organisatie 
berustte bij Uitgeverij Politeia. 

Naast analisten van de veiligheid van 
de Staat, namen enerzijds een aantal 
gastsprekers uit de politieke en academische 
wereld en anderzijds vertegenwoordigers 
uit de privé-sector het woord.

In 2005 werd de congresbundel 
gepubliceerd (zie onder publicaties).

2. “DE VEILIGHEID VAN DE 
STAAT BEGINT BIJ EEN 
STERK LOKAAL BESTUUR”

In de loop van 2010 diende Politeia een 
voorstel in om de VSSE beter bekend te 
maken bij de lokale besturen. De Uitgeverij 
had de stellige indruk dat hiernaar een 
vraag bestond.

Doelpubliek hier vormden de 
gemeentebesturen, OCMW’s, lokale politie, 
havenbeveiliging, …

Op 03 en 06 december 2010, vonden 
opnieuw in de Koninklijke Militaire School, 

twee sessies plaats voor een Franstalig en 
Nederlandstalig publiek.

Naast een algemene inleiding bij het 
functioneren van een inlichtingendienst 
(institutioneel, wettelijke opdrachten, 
de inlichtingencyclus, nationale en 
internationale gebruikers, …), werden 
de verschillende expertisegebieden 
en de wettelijke modaliteiten van 
gegevensuitwisseling met het lokale niveau 
toegelicht. Verder werd ingegaan op de 
praktische modaliteiten hiervan.

Een brochure werd hiervoor speciaal 
samengesteld. (zie onder publicaties). 
Deze wordt nu verder gebruikt niet enkel 
naar lokale overheden toe, maar tevens 
ook voor belangstellenden, stagecursussen 
en voorlichtingssessies.

PUBLICATIES

1. EDUCATIEVE BROCHURE 
“UNDERCOVER”

- “Exposition Undercover. Document 
pédagogique”;

- “Expositie Undercover. Pedagogische 
map”.

In de marge van de tentoonstelling 
“Undercover”, werd een educatieve 
brochure voor het Hoger Secundair 
Onderwijs samengesteld en on line ter 
beschikking gesteld.

Leden van de VSSE, leverden de 
achtergrondinformatie en duiding. Een 
redactiecomité van leerkrachten van HERB 
(Haute Ecole Roi Baudouin) stond in voor 
de pedagogische opstelling en inhoud van 
het document.
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Leerkrachten van secundaire scholen 
konden die aanwenden om een bezoek 
aan de expositie voor te bereiden, aan te 
wenden in de vakken geschiedenis, sociale 
vorming, … De scholen konden tevens 
beroep doen op analisten van de VSSE 
om een geleid bezoek aan de expositie te 
brengen, hetzij algemeen, hetzij thematisch 
indien hun les zich toespitste op bepaalde 
expertisegebieden van de VSSE.

2. EDUCATIEVE BROCHURES 
“TOP SECRET”

- “Top Secret. Wiskunde.”

- “Top Secret. Aardrijkskunde.”

- “Top Secret. Biologie.”

- “Top Secret. Natuurwetenschappen.”

Bij deze expositie werden vier brochures 
aangemaakt voor het Lager Secundair 
Onderwijs. Per lesvak werd een thema 
rond spionage ontwikkeld. Deze brochures 
werden door “Technopolis” uitgegeven en 
bestaan enkel in het Nederlands.

3. KATERNBIJLAGE “TOP 
SECRET” IN KRANTEN

Op 14.12.2007 verscheen een gratis bijlage 
bij “Het Nieuwsblad” en “De Gentenaar”, 
waaraan de VSSE heeft meegewerkt.

4. BEZOEKERSGIDS 
“UNDERCOVER”

-  “Undercover – 175 jaar Veiligheid van de 
Staat. Tentoonstellingsgids.”

- “Undercover – 175 ans Sûreté de l’Etat. 
Guide de l’exposition.”

5. BOEK

- COOLS, Marc; DASSEN, 
Koenraad; LIBERT, Robin; PONSAERS, 
Paul (eds); De Staatsveiligheid. Essays 
over 175 jaar Veiligheid van de Staat. La 
Sûreté. Essais sur les 175 ans de la Sûreté 
de l’Etat. Brussel, 2005, 383p.

De tentoonstelling werd aangegrepen om 
een boek op de markt te brengen. Op dat 
ogenblik bestond er in België geen degelijk 
boek over inlichtingenwerk, noch een 
gedegen universitair handboek (bv voor de 
opleidingen in de criminologie). 

Onder leiding van een redactiecomité van 
twee professoren in de criminologie en 
twee directieleden van de VSSE, schreven 
analisten van de dienst en academici, elk 
vanuit hun invalshoek, aan dit boekwerk.

6. VERSLAGBOEK COLLOqUIUM 
“NIEUWE BEDREIGINGEN”

Naar aanleiding van het colloquium van 
december 2004, verscheen het boek:
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- PETERMANN, Simon; CLAES, 
Willy (ed.); De inlichtingendiensten in 
België en de nieuwe bedreigingen. Les 
services de renseignements en Belgique 
et les nouvelles menaces. Brussel, 2005, 
156p.

7. BROCHURES COLLOqUIUM 
“LOKALE BESTUREN”

Vermits dit colloquium beoogde de VSSE 
beter bekend te maken bij lokale besturen, 
werd ook een brochure opgemaakt. Een 
samenwerking van de Analysediensten met 
de Juridische Dienst van de VSSE:

- “La Sûreté de l’Etat”. Bruxelles, 2010, 35 p. 

- “De Veiligheid van de Staat”. Brussel, 
2010, 35 p.

Hierin werden de verschillende opdrachten 
en manier van werken beschreven van de 
VSSE, de inhoud en praktijkvoorbeelden 
besproken van de verschillende 
expertisedomeinen, de juridische 
implicaties voor VSSE en lokale besturen…

DENKTANKS

Gelet op het tot op heden ontbreken van 
grondig wetenschappelijk onderzoek over 
inlichtingenwerk, speelt de VSSE in op 
initiatieven die een duidelijke inhoudelijke 
meerwaarde brengen.

Een niet te onderschatten bijkomend 
voordeel dat uit deze actie is gegroeid, is het 
feit dat een kleine groep vaste deelnemers 
zich hierbij heeft afgetekend, bestaande 
uit de leidende analisten van de VSSE, de 
ADIV en enkele leden van het Vast Comité 
I. Dit maakt een beter begrip tussen de 
verschillende Belgische partners mogelijk 
en een beter op elkaar inspelen. 

1. GFF (GLOBAL FUTURES 
FORUM)

Is een strategische “think and do tank”, 
opgericht in 2005, als een multinationale, 
multidisciplinaire inlichtingengemeenschap, 
waarin verenigd zijn inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten (op directieniveau 
van de Analyse) en niet-gouvernementele 
experten, die zich op strategisch vlak 
engageren in een niet-geclassificeerde 
dialoog en onderzoek verrichten om een 
beter begrip te ontwikkelen van en te 
anticiperen op transnationale dreigingen.  

Het GFF verenigt meer dan 1000 personen 
uit meer dan 50 landen. Het gaat om 
landen uit Noord-Amerika, Europa, 
Caraïben, Zuid-Oost Azië, Oceanië. 
Het betreft samenkomsten van hoofden 
van analysediensten met diplomaten, 
academici, think tanks… De Algemene 
Vergaderingen van het GFF, om de 2 à 
3 jaar, staan steeds in het teken van een 
centraal thema.
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Daarnaast bestaan er verschillende COI’s 
(Communities of Interest), die in beperktere 
samenstelling zich toeleggen op specifieke 
kennisgebieden. De VSSE participeert 
actief aan twee COI’s.

- COI Radicalization

De VSSE organiseerde van 04-06 oktober 
2006, samen met ADIV, een vergadering 
van de “COI Radicalisation” te Brussel.

De vergadering van deze COI vond haar 
weerslag in een publicatie:

- “Radicalisation, Violence and the Power of 
Networks. La Radicalisation, la violence et 
le pouvoir des réseaux.” Ottawa, sd, 129 p. 

- COI POI (Community of Interest - 
Practice of Intelligence)

Deze is de bij uitstek belangrijkste COI van 
het GFF. Tijdens de algemene vergadering, 
in september 2010, van het GFF werd een 
evaluatie gemaakt van de COI-werking. 
De COI POI stak er met kop en schouders 
boven uit, zowel naar noodzaak als naar 
inhoudelijkheid. 

Dit verklaart zich wellicht door het feit dat 
de COI POI de enige gestructureerde 
internationale organisatie is waarin 
de Hoofden van de Analyse van 
Inlichtingendiensten elkaar in een 
ongebonden sfeer kunnen ontmoeten 
en thematisch met academici kunnen 
debatteren over problemen, voorstellen 
en best practises betreffende 
inlichtingenanalyse. 

De VSSE (Directeur van de Analyse of 
Adjunct-Directeur van de Analyse) zijn 

reeds meermaals verzocht geweest tijdens 
vergaderingen van de COI POI op te treden 
als gastsprekers, dan wel als voorzitter en/
of verslaggever van break out werkgroepen.

De VSSE organiseerde een COI POI te 
Antwerpen, waarin de dienst er in slaagde 
om ook de kleinere inlichtingendiensten 
(uit het Balticum, de Westelijke Balkan 
en Centraal-Europa) bij de COI POI 
te betrekken. Bovendien kwamen een 
aantal grote diensten poolshoogte nemen. 
Tevens slaagde de VSSE erin om ook de 
veiligheidsdiensten van EU en NAVO erbij 
te betrekken.

De VSSE is gesolliciteerd om een “COI POI 
Antwerp II” te organiseren.

Bijkomend voordeel van de COI POI is dat 
de VSSE-leden in contact komen met een 
netwerk aan interessante academici, met het 
oog op vormingen in inlichtingenanalyse in 
het kader van de certifieerbare opleidingen.

2. GERER (GROUPE EUROPéEN 
DE RECHERCHE EN éTHIqUE 
ET RENSEIGNEMENT)

De vaststelling van het bestaan van tal 
van reflectiegroepen rond inlichtingenwerk 
en inlichtingenanalyse in het bijzonder, in 
de Angelsaksische en de Scandinavische 
landen maakte de behoefte duidelijk om ter 
zake een “Latijns” initiatief te nemen. 

Hierdoor ontstond een reflectiegroep binnen 
de Ecole militaire te Parijs. Daarin treffen we 
aan vertegenwoordigers op directieniveau 
van Franse inlichtingendiensten, academici 
en think tanks. Langs Belgische zijde 
nemen deel: Vast Comité I, ADIV, VSSE, 
Koninklijke Militaire School en academici.
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Een meerjarig project werd intussen 
succesvol afgewerkt. Het opstellen van een 
boek rond ethiek en inlichtingenanalyse. 
Het verscheen aanvang 2011:

- PICHEVIN, Thierry (ed.); Ethique et 
Renseignement. La difficile cohabitatuion du 
bien et de la nécessité. Paris, 2011, 141 p.

3. BISC (BELGIAN 
INTELLIGENCE STUDIES 
CENTRE)

Wat in het landschap nog ontbrak was 
een eigen Belgisch reflectieorgaan, 
met deelnemers uit de praktijkwereld 
en de academische wereld. In oktober 
2010 werden VSSE, ADIV, Comité I en 
IVS (Inlichtingen en Veiligheidsschool) 
uitgenodigd aan de Universiteit Gent. 

Een groep van professoren in de 
Criminologie, vanuit de meeste Belgische 
universiteiten, wil tot een gestructureerd 
overleg komen met de inlichtingenwereld, 
regelmatig overleg hebben en studiewerk 
en colloquia organiseren.

Belangrijk hierbij is dat zij over een budget 
en secretariaat kunnen beschikken.

De eerste activiteiten werden 
geprogrammeerd voor 2011.

DENKTANKS MET PASSIEVE 
DEELNEMING VSSE

De werkzaamheden en contacten van 
GFF en COI POI maakten het mogelijk om 
contacten uit te bouwen met academische 
think tanks, in werelddelen waar de 
informatiepositie van de VSSE nog niet 
ideaal is. Op deze onderzoeksinstituten 
kunnen we (via de bestaande contacten 

met de voorzitters en/of directeurs ervan) 
beroep doen, om geobjectiveerde informatie 
te bekomen. 

Het gaat hoofdzakelijk om organisaties in 
Zuid-Oost Azië:

TELEVISIEPROGRAMMA’S

De VSSE werd meer en meer gesolliciteerd 
om haar ondersteuning te geven aan 
televisieprogramma’s van verschillende 
Belgische zenders. Intussen werden 
navolgende documentaires gerealiseerd, 
telkens opgebouwd op een combinatie 
van interviews met betrokken personen en 
archiefmateriaal van de VSSE.

1. . IN DE REEKS “HISTORIES” 
VAN CANVAS

De gijzelaars van de SILCO”, 2005;

- “De mooiste jaren van mijn leven. Het 
verhaal van een Belgisch spion in de 
Koude Oorlog”, 2005;

- Tshombe. Deel 2: Het Eindspel, ”.

Op te merken dat vooraleer de VSSE haar 
medewerking verleende, de toestemming 
van betrokkenen nodig was, respectievelijk 
de familie Houtekins en vader en zoon 
Michiels. Aan het derde programma 
verleende, op verzoek van de VSSE, ook de 
Spaanse zusterdienst haar medewerking.

2. MET DE  RTBF

- “Au nom de la loi: DHKP/C”;

- “La croisade des CCC”, 2006.
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3. IN DE REEKS “DE ZAAK” VAN 
CANVAS

- “De jacht op de CCC”, 2008.

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

In de loop van 2010 nam de VSSE deel aan 
de stuurgroep en verschafte ze expertise-
informatie aan het onderzoeksproject, 
besteld door de FOD Binnenlandse Zaken, 
inzake “Polarisering en radicalisering: een 
integrale preventieve aanpak”.

De VSSE neemt opnieuw deel aan het 
opvolgingsproject hiervan.

EXTERNE VORMINGEN DOOR DE 
VSSE

Meer en meer worden de analisten van 
de VSSE gevraagd als cursusgevers in 
tal van instellingen, een greep uit ons 
klantennetwerk:

- IVS – Inlichtingen en Veiligheidschool;

- Nationale Rechercheschool van de 
Federale Politie;

- Hogere Defensiestudies;

- Stageopleidingen van de FOD Buitenlandse 
Zaken (diplomaten & kanseliers);

- Universiteit Hasselt;

- Stageopleiding ADIV;

- EU JUST LEX (Integrated Rule of Law for 
Iraq). Het programma van de BENELUX 
voor de opleiding van Iraakse Magistraten 
en Politieofficieren;

- …

BEGELEIDING VAN STUDENTEN

Elk jaar doet een aantal universiteitstudenten 
beroep op de Veiligheid van de Staat, 
teneinde informatie te bekomen rond hun 
studiewerk aangaande de dienst. Meestal 
wordt samen met de studenten en hun 
respectievelijke promotoren gezocht naar 
een haalbaar thema. De studenten krijgen 
dan een algemene briefing over de VSSE 
en inlichtingenwerk. Thematisch worden 
ze dan verder begeleid door de in hun 
onderzoeksonderwerp gespecialiseerde 
analisten. 

Ook vanuit het buitenland komt hiervoor 
interesse. Zo werd een student begeleid 
in zijn historisch onderzoek over 
inlichtingennetwerken tijdens de Tweede 
Oorlog. Niet alleen kreeg hij informatie van 
de VSSE zelf, maar tevens verzorgden wij 
de contacten met het “Nationaal Museum 
van de Weerstand” te Anderlecht en het 
“Nationaal Memoriaal te Breendonk”.

Het resultaat was een kwalitatieve 
verhandeling:

- FLYNN, Daniel; The Special 
Operations Executive and Wartime 
Sabotage. Groupe G and Caracal-Nola as 
Belgian Case Studies. University of Dublin. 
Trinity College. Department of History, 
2008.
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3. DE CIJFERS VAN DE ANALYSE 
IN 2010

ANALYSE NOTA’S IN 2010
Nota’s aan Belgische politieke, 
administratieve en gerechtelijke 
overheden

1428

Nota’s aan buitenlandse 
inlichtingendiensten

2292

ALGEMEEN TOTAAL: 3720

4. NATURALISATIE- EN 
NATIONALITEITSAANVRAGEN IN 
2010

De naturalisatie- en nationaliteitsaanvragen 
stromen, via drie bronnen, binnen bij de 
Veiligheid van de Staat: 

- de Kamercommissie voor de 
Naturalisaties; 

- de Parketten van de Procureurs des 
Konings (volgens woonplaats aanvragers);

- de FOD Buitenlandse Zaken (aanvragers 
woonachtig in het buitenland).

Na een centrale controle van de identiteit 
worden de aanvragen, van bij de Veiligheid 
van de Staat onbekende personen, 
teruggestuurd met adequate vermelding.

De aanvragen van personen die wel 
bekend zijn bij de Veiligheid van de Staat, 
worden overgeheveld naar de Analyse. 
Daar maakt, meestal al naargelang de regio 
van herkomst, de bevoegde Analysedienst 
een overzicht op van de activiteiten die 
de betrokken aanvrager ontwikkelde. 
Deze activiteiten dienen steeds een 

verband te hebben met één of meerdere 
van de wettelijke opdrachten van de 
Veiligheid van de Staat. Deze overzichten 
worden verzonden naar de overheid 
(Kamercommissie voor de Naturalisaties, 
dan wel Parket van de Procureur des 
Konings, die voor verdere verwerking 
instaat.

Belangrijk om weten. Het is een veel 
voorkomende misvatting dat de Veiligheid 
van de Staat een advies zou uitbrengen bij 
de naturalisatie- en nationaliteitsaanvragen. 
Dat is onjuist. De Veiligheid van de Staat 
deelt slechts inlichtingen mee, dit naast 
tal van andere bevraagde instanties (bv. 
Dienst Vreemdelingenzaken, Federale 
Politie, Parket, Strafregister, …).  Het zijn de 
aanvragende overheden die, uit de totaliteit 
van bekomen informatie, een besluit over 
de aanvragen dienen op te maken.

(zie tabel pagina 95)

5. STATUUT VAN DE 
BINNENDIENSTEN

Voor de Buitendiensten van de VSSE werd 
een specifiek statuut ontwikkeld. Normaliter 
moest eenzelfde beweging volgen voor de 
Binnendiensten (de Analyse, de Juridische 
Dienst en de Algemene Diensten). Dit 
personeel heeft actueel het statuut van 
het Rijkspersoneel, doch er stellen zich 
meerdere problemen. 

Daar waar voor de analisten van de VSSE, 
specifieke profielen en selectiereglementen 
werden ontwikkeld, werd daarmee voor 
de carrièreontwikkeling geen rekening 
gehouden. In vergelijking met de andere 
administraties, zijn er in de Analyse 
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bovendien verhoudingsgewijs meer 
ambtenaren van niveau A actief. Gelet op dit 
aantal kan hen geen normale hiërarchische 
carrière aangeboden worden. Een 
expertisecarrière (gebaseerd op ervaring, 
specifieke vormingen en gespecialiseerde 
kennis) zal in de plaats moeten komen. 
Vervolgens heeft op het vlak van de 
vorming de “Copernicus-hervorming” 
voor het overheidspersoneel, nagelaten 
specifieke vormingen voor inlichtingenwerk 
en –analyse te voorzien. 

Voormelde profielen en selectiereglementen 
werden nadien gebruikt als inspiratiebron 
voor de rekruteringen van analisten bij de 
militaire dienst ADIV en bij het OCAD, doch 
in beide gevallen werden deze functies 
hoger ingeschaald (respectievelijk A2 en 
A3, terwijl deze van de VSSE op A1 bleven). 
Hier dient een inhaalbeweging te gebeuren.

Een eerste stap werd gezet door de functies 
van de analisten voor te stellen aan het 
Federaal Wegingscomité, waardoor deze 
functies (met specifieke verwachtingen 
en bekwaamheden) werden gewogen op 
de weddeschalen A1, A2 en A3, waardoor 
interne bevorderingen mogelijk worden. 
Ook voor de Algemene Diensten werd deze 
stap gezet. De juristen werden nog niet 
aanvaard als een specifieke functie binnen 
het inlichtingenwerk.

Sinds meerdere jaren bestaat er een 
Gemengde Werkgroep Analyse, bestaande 
uit vertegenwoordigers van het Vast 
Comité I, VSSE en ADIV, die werkt aan de 
ontwikkeling van de inlichtingenanalyse, 
de basis en de voortgezette vorming. Een 
eerste balans werd opgemaakt tijdens een 
studiedag met de Opvolgingscommissie 

van de Senaat. Om verdere stappen te 
zetten dient eerst een Regering aan te 
treden. 
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LANDEN VAN OORSPRONG
WEST-EUROPA: 

Italië 54

Nederland 14

Duitsland 12

Frankrijk 12

Griekenland 5

Verenigd Koninkrijk 5

Spanje 5

Portugal 5

Zwitserland 2

Finland 1

Luxemburg 1

Zweden  1

WESTELIJKE BALKAN: 

Kosovo 24

Albanië 16

Servië  9

Bosnië-Herzegovina 7

Kroatië 1

Montenegro 1

Macedonië  11

OOST-EUROPA: 

Russische Federatie 221

Oekraïne 34

Wit-Rusland 26

Roemenië  15

Polen  14

Bulgarije  12

Hongarije 6

Moldavië  5

Slowakije 3

Estland  1

KLEIN-AZIë & 

ZUIDELIJKE KAUKASUS:

Turkije + Turkse Koerden 435

Armenië 16

Georgië  13

Azerbeidzjan  4

NOORD-AFRIKA: 

Marokko 529

Algerije 95

Egypte  12

Libië  4

Mauritanië 6

Soedan  5

Tunesië  24

NABIJE OOSTEN: 

Syrië  37

Israël 6

Jordanië 10

Libanon 25

Palestijnen 10

ARABISCH SCHIEREILAND: 

Verenigde Arabische Emiraten 1

Koeweit 1

Jemen  6

MIDDEN-OOSTEN: 

Irak  59

Iran  84

Afghanistan 27

ZWART-AFRIKA: 

Nigeria 8

Kameroen 9

Democratische Republiek Congo 

125

Angola 5

Burundi 18

Comoren 1

Djibouti  2

Ethiopië  2

Ghana  2

Guinee  6

Guinee Bissau  1

Ivoorkust  7

Kaapverdië  2

Kenia  1

Liberia  1

Madagaskar  1

Niger  2

Oeganda  2

Rwanda  73

Senegal  4

Sierra Leone   1

Somalië  13

Togo  5

CENTRAAL-AZIE: 

Kazakstan 10

Kirgizië  4

Oezbekistan  3

VOOR-INDIë: 

India 23

Bangla Desh 5

Nepal  9

Pakistan  93

Sri Lanka 14

VERRE OOSTEN: 

Japan 2

Volksrepubliek China 35

Noord-Korea 3

ZUID-OOST AZIë: 

Filippijnen 2

Maleisië  1

NOORD-AMERIKA: 

Verenigde Staten van Amerika 11

Canada 2

LATIJNS-AMERIKA: 

Mexico 5

Nicaragua 2

Costa Rica 1

Cuba 4

Haïti 2

Dominicaanse Republiek 5

Venezuela  1

Colombia  11

Ecuador  4

Peru  3

Bolivia  1

Suriname  2

Brazilië  9

Paraguay  2

Chili  5

OCEANIë: 

Australië  2

ALGEMEEN TOTAAL: 2497
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De Veiligheid van de Staat voert 
veiligheidsonderzoeken (gebaseerd op de 
notie van de “need to know”) uit op vraag 
van de Nationale Veiligheidsoverheid. De 
regels voor deze veiligheidsonderzoeken 
zijn vastgelegd in de wet van 11 december 
1998 betreffende de classificatie 
en de veiligheidsmachtigingen, 
veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen 
en in de richtlijnen van het Ministerieel 
Comité voor inlichtingen en veiligheid.

Deze veiligheidsonderzoeken verzekeren, 
onder het toezicht van de Nationale 
Veiligheidsoverheid, een controle van de 
natuurlijke personen en de rechtspersonen 
die op één of andere manier in aanraking 
(moeten) komen met (vertrouwelijk of 
geheim) geclassificeerde informatie of die 
in een gevoelige omgeving werken.

De bedoeling is om de nodige elementen 
in te winnen om de betrouwbaarheid, de 
loyaliteit, de integriteit en de financiële 
geloofwaardigheid van de aanvrager te 
bepalen, maar ook om te evalueren in 
welke mate deze persoon kwetsbaar 
zou kunnen zijn voor druk van buitenaf. 
Wie een risicoprofiel heeft, kan een 
veiligheidsmachtiging, alsook de toegang 
tot gevoelige materies, ontzegd worden.

De veiligheidsonderzoeken worden 
uitgevoerd binnen het kader van aanvragen 
tot veiligheidsmachtigingen op het niveau 
“vertrouwelijk”, “geheim” en “zeer geheim” 
die via de Nationale Veiligheidsoverheid of 
een afgevaardigde van de NVO ingediend 
worden voor:

•	 personeelsleden	 van	 de	 burgerlijke	
inlichtingendienst;

•	 ambtenaren	 van	 verschillende	 FOD’s	
(Buitenlandse Zaken, Binnenlandse 
Zaken, Justitie, Economie, Financiën 
enz.);

•	leden	van	de	Federale	Politie;

•	leden,	met	een	Belgische	nationaliteit,	
van de NAVO, de Europese Commissie, 
de Europese Raad, de European Space 
Agency (ESA) enz.;

•	een	groot	deel	van	de	personeelsleden	
die binnen het domein van de 
kerncentrales werken;

•	 agenten	 van	 privé-bewakingsfirma’s	
die door de FOD Binnenlandse Zaken 
erkend worden en die toegang moeten 
hebben tot beschermde zones; 

•	 zelfstandigen	 die	 ook	 binnen	
geclassificeerde zones moeten werken 
enz.

Sinds kort werd een online-systeem, 
in samenwerking met de Nationale 
Veiligheidsoverheid, ingevoerd voor 
de indiening van aanvragen tot 
veiligheidsmachtigingen om de aanvragen 
te vereenvoudigen en sneller te laten 
verlopen, maar ook om fouten te vermijden 
bij het manueel invullen van formulieren.

De dienst die instaat voor de 
“veiligheidsonderzoeken”, bevindt zich op 
de hoofdzetel van de Veiligheid van de 
Staat en voert zijn opdracht uit voor het 
ganse Belgische grondgebied. De dienst 
werkt totaal onafhankelijk van de andere 
diensten van de Veiligheid van de Staat 
en de ingewonnen persoonlijke informatie 
kan enkel door de personeelsleden van 

3
DE VEILIGHEIDSONDERZOEKEN
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deze sectie, de veiligheidsofficieren, de 
Directie-generaal en de NVO geraadpleegd 
worden. In geen geval hebben de andere 
onderzoekers of de analisten van de 
Veiligheid van de Staat rechtstreekse 
toegang tot de informatie van de 
veiligheidsonderzoeken.
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Op vraag van de Minister van Binnenlandse Zaken biedt de Veiligheid van de Staat bescherming 
aan:

- buitenlandse staatshoofden;

- buitenlandse regeringsleiders;

- leden van de familie van buitenlandse staatshoofden en regeringsleiders;

- leden van de Belgische en buitenlandse regeringen; 

- personaliteiten die het voorwerp van bedreigingen uitmaken.

De bescherming van personen wordt verzekerd door een sectie van de operationele diensten. 
Tijdens de uitoefening van de beschermingsopdracht beschikken zij over beperkte en 
specifieke bevoegdheden van bestuurlijke politie. Dit laat hen toe om in te grijpen, wanneer het 
leven of de fysieke integriteit van een persoon die beschermd moet worden, bedreigd wordt. 
Zij mogen bijvoorbeeld identiteitscontroles  uitvoeren of iemand fouilleren, mogen overgaan 
tot bestuurlijke inbeslagnames en vrijheidsberovende maatregelen nemen.

Opdrachten Aantal opdrachten uitgevoerd in 2010

Staatshoofden 42

Eerste Ministers 42

Ministers van Buitenlandse Zaken 6

Andere (regeringsleden of leden van 
instellingen, ambassadeurs, VIP’s enz.) 6

TOTAAL 126

Opdrachten Aantal uren in 2010

VIP’s (Staatshoofden en Ministers, 
vertegenwoordigers van instellingen enz.) 19794

Permanente opdrachten  
(Ambassadeurs enz.) 73610

TOTAAL 90404

4
DE BESCHERMING VAN PERSONEN
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VEILIGHEIDSVERIFICATIES

VERIFICATIES UITGEVOERD IN 
HET KADER VAN DE WET VAN 11 
DECEMBER 1998 BETREFFENDE 
DE CLASSIFICATIE EN DE 
VEILIGHEIDSMACHTIGINGEN, 
VEILIGHEIDSATTESTEN EN 
VEILIGHEIDSADVIEZEN 

1. De Nationale Veiligheidsoverheid 
(NVO), collectieve instelling met zetel 
in de FOD Buitenlandse Zaken, reikt 
veiligheidsattesten (toegang tot een 
beschermde zone) of veiligheidsadviezen 
(toegang tot een functie) uit aan bestuurlijke 
overheden die hierom vragen. Zij heeft 
deze bevoegdheid al eerder uitgeoefend 
voor de Belgische Moslimexecutieve 
en voor aalmoezeniers en moslim- en 
lekenadviseurs van gevangenissen. In 2010 
heeft de NVO vooral haar prerogatieven 
aangewend in het domein van de Europese 
tops en de vergaderingen van het Belgische 
Voorzitterschap (veiligheidsattesten).  
De Veiligheid van de Staat voert samen 
met de ADIV en de Federale Politie de 
veiligheidsverificaties uit die voorafgaan 
aan de toekenning van veiligheidsattesten 
of –adviezen. Zo waren er 2010 volgend 
aantal verificaties:

•	voor	de	Europese	tops:	12.657

•	anderen:	(Comité	I	en	P,	Calltakers,	ADCC,	
aalmoezeniers gevangenissen, …): 241

2. Zo kent ook het Federaal Agentschap voor 
Nucleaire Controle, dat als afgevaardigde 
van de NVO optreedt, volgens dezelfde 
procedure veiligheidsattesten toe die voor 
kerninstallaties bestemd zijn. Dit doet zij om 
de verduistering van kernstoffen (uranium, 
plutonium) en sabotage van de installaties 
tegen te gaan.In dit kader werden 8.129 
verificaties uitgevoerd. 

3. Veiligheidsadviezen worden uitgereikt 
door de afgevaardigde NVO’s die zich in de 
vijf voornaamste luchthavens van het land 
bevinden. De adviezen hebben betrekking 
op de toegangbadges voor beschermde 
zones, voornamelijk om vliegtuigkapingen 
te bestrijden. De Veiligheid van de Staat 
heeft in deze context 20.545 verificaties 
uitgevoerd.

4. De Federale Politie functioneert als NVO 
die afgevaardigd is voor de verificatie van 
talrijke personen, vooral stagiairs. Er wordt 
ook volgens dezelfde procedure als de 
drie diensten gewerkt en er werden 761 
verificaties uitgevoerd.

VERIFICATIES BINNEN ANDERE 
DOMEINEN

De FOD Binnenlandse Zaken heeft de 
Veiligheid van de Staat geraadpleegd 
omtrent de toelating van privédetectives 
(101 personen geverifieerd), zoals voorzien 
in de wet van 19 juni 1991 tot regeling van 
het beroep van privédetective, en omtrent 
personeelsleden van bewakingsfirma’s 
(279 firma’s geverifieerd), zoals de wet van 

5
OPDRACHTEN TOEVERTROUWD AAN
DE VEILIGHEID VAN DE STAAT DOOR 
OF KRACHTENS DE WET
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25 april 2004 houdende reglementering 
van de private en bijzondere veiligheid (tot 
wijziging van de wet van 10 april 1990) het 
voorziet.

VERIFICATIES BINNEN 
DE CONTEXT VAN DE 
WAPENWETGEVING 

In het kader van de nieuwe wapenwet van 
8 juni 2006 beschikt de Veiligheid van de 
Staat over een volmacht van de Minister 
van Justitie voor vergunningen voor 
wapenbezit en wapendracht die bestemd 
zijn voor personen die niet in België wonen. 
Vanuit dit standpunt heeft zij volgend aantal 
vergunningen toegekend:

•	 Vergunningen	 voor	 wapenbezit	
(model 4): 6

•	 Vergunningen	 voor	 tijdelijke	
wapendracht (lijfwacht van VIP’s die op 
bezoek zijn): 2.240

Op vraag van de Federale Wapendienst 
heeft zij 26 verificaties van firma’s uitgevoerd 
in het kader van de wet van 25 maart 2003 
die de wet van 5 augustus 1991 wijzigt 
betreffende de in-, uit-en doorvoer en de 
bestrijding van illegale handel in wapens, 
munitie en speciaal voor militair gebruik 
of ordehandhaving dienstig materieel en 
daaraan verbonden technologie.

NATURALISATIES

Een raadpleging van de Veiligheid van 
de Staat is voorzien in het kader van de 
aanvragen voor naturalisaties en voor het 
verkrijgen van de nationaliteit die bepaald 
zijn door de wet van 1 maart 2000 (tot 
wijziging van het Wetboek van Nationaliteit 

van 28 juni 1984), naast raadpleging van de 
Dienst Vreemdelingenzaken, de parketten 
en het strafregister. In dit kader heeft onze 
dienst 40.281 verificaties uitgevoerd voor 
de Kamer van Volksvertegenwoordigers en 
voor de 27 parketten van het land in 2010.
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In 2010 heeft de opleidingsdienst de 
opleidingsacties voortgezet die de 
geleidelijke uitvoering van het ministerieel 
besluit van 4 mei 200713  vereist. De dienst 
heeft zijn opleidingsactiviteiten als volgt 
ingericht.

2010 werd voornamelijk gekenmerkt door de 
indiensttreding van 66 inspecteurs waarvoor 
twee belangrijke opleidingssessies 
georganiseerd werden. Tijdens deze 
basisopleiding wordt een inleiding in 
een twintigtal materies en disciplines 
(theoretische en praktische vorming) die 
specifiek zijn voor de opdrachten van de 
VSSE, verzekerd. Logischerwijs werden 
testen georganiseerd om de door de 
stagiairs verworven kennis voor iedere 
materie en discipline te bekrachtigen.

Naast de organisatie van stages van 
indiensttreding voor de nieuwe inspecteurs 
heeft de opleidingsdienst voor het jaar 
2010 ongeveer 300 opleidingsaanvragen 
verwerkt die van het personeel van de 
VSSE uitgingen en betrekking hadden 
op meer dan 110 verschillende materies. 
Onder deze aanvragen werden de 
verschillende opleidingstypes, zoals 
voorzien in het ministerieel besluit van 4 mei 
2007, geactiveerd door de personeelsleden 
van de VSSE en na analyse werd voor 
91% van deze aanvragen bevestigd dat 
er een rechtstreeks verband was met het 
uitgevoerde beroep. De opleiding werd 
dus noodzakelijk of nuttig bevonden voor 
de uitoefening van de functie van het 
personeelslid.

Naast de analyse en het beheer van de 
opleidingsaanvragen heeft de dienst ook 
de opdracht om de bevorderingsopleiding 
te beheren. In 2010 heeft de dienst 
workshops in verband met de bevordering 
van de inspecteurs gegeven, de 
opleiding in verband met de bevordering 
van de commissarissen uitgewerkt en 
verwezenlijkt, net als de potentieeltest die 
gericht is op het door de commissarissen 
in perspectief plaatsen van de meerwaarde 
die deze opleiding vormt.

De opleidingsdienst is ook een cel 
“operationele vorming”. Experts hebben 
als opdracht om ons personeel binnen 
verschillende domeinen op te leiden 
zoals: schieten, geweldbeheersing zonder 
vuurwapens en de ondersteuning van de 
wacht en de protectie (autorijden). 

De organisatie en verwezenlijking van 
residentiële opleidingen zoals “Dynamic 
Performance Training” en “Teambuilding” 
worden ook door deze operationele cel 
beheerd. 

A. DE WERKTERREINEN VAN 
OPLEIDING EN ONTWIKKELING

HET OPLEIDINGSBELEID EN -PLAN

Sinds zijn oprichting in maart 2007 
heeft de opleidingsdienst reactief en 
punctueel voorzien in de onmiddellijke 
opleidingsbehoeften die verbonden 
zijn met de indiensttreding van nieuwe 
personeelsleden (213 sinds 2007), in de 
bevorderingseisen binnen de loopbaan, 

3
Opleiding binnen de Veiligheid 
van de Staat

13 Ministerieel besluit van 4 mei 2007 betreffende de stage en de vorming van de ambtenaren van de buitendiensten 
van de Veiligheid van de Staat
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alsook in de individuele en collectieve (zowel 
baremale als functionele) aanvragen.

Deze reactieve aanpak gaat veranderen in 
een gepland beheer van de opleidingsacties. 
Daarom is de opleidingsdienst in de loop van 
2010 gestart met een meer professionele en 
geïntegreerde aanpak van de opleidingen 
die zich op termijn zal vertalen in een 
opleidingsbeleid en de verwezenlijking van 
het opleidingsplan.

Het opleidingsbeleid, dat reeds gedeeltelijk 
gedefinieerd is in het Ministerieel besluit 
van 4 mei 2007, zal de richtlijnen van de 
opleiding van het personeel bepalen in 
functie van de specifieke behoeften van 
de organisatie, alsook van de middelen die 
hiervoor toegekend zullen worden en de 
uitvoeringsmodaliteiten.

Op basis van de identificatie van de 
opleidingsbehoeften zal het opleidingsplan 
het mogelijk maken om de planning van de 
opleidingen op te stellen. De voornaamste 
troef van het opleidingsplan is om een 
beter zicht te geven op de te voorziene 
opleidingen en ze dus beter te plannen, 
programmeren en budgetteren. 

De eerste fundamenten van dit ambitieus 
project werden dit jaar, 2010, gelegd, 
voornamelijk via de verwezenlijking van het 
kadaster van de opleidingsbehoeften en 
zullen versterkt en ontwikkeld worden in de 
loop van 2011.

KENNISOVERDRACHT 

Kennisoverdracht is één van de hoofdassen 
van het te voeren opleidingsbeleid. Enerzijds 

is het een middel om de kritieke kennis van 
de dienst op te sporen en te lokaliseren en 
anderzijds maakt kennisoverdracht het ook 
mogelijk om de verworven beroepskennis 
te doen gelden en om kennis te ontwikkelen 
binnen diezelfde dienst.

2010 werd gekenmerkt door de lancering 
van dit project. Een eerste fase was het 
sensibiliseren van alle personeelsleden 
voor het belang van kennisoverdracht, maar 
ook hen uitnodigen om systematisch het 
document van kennisoverdracht te gebruik 
na iedere gevolgde opleiding.

De opleidingsdienst is ook begonnen met 
het uitrusten van alle personeelsleden 
door de verspreiding van een instrument 
voor kennisoverdracht tussen de “senior” 
(de zender van de kennis) en de “junior” 
(de ontvanger van de kennis). Naast 
sensibilisering had dit instrument, de 
“overlevingskit” genaamd, de ambitie om 
een overdrachtproces te initiëren via een 
methodologie die voor iedereen toegankelijk 
is.

Parallel hiermee heeft het Ministerieel 
besluit van 14 juni 201014 de valorisatie 
van kennisoverdracht versterkt door de 
vergoeding van de lesuren die door interne 
en externe opleiders van de VSSE gegeven 
worden. Binnen dit kader werden een 
systematisering van de expertisedomeinen 
en een inventarisering van vrijwillige 
opleiders uitgevoerd via een interne 
oproep. Tot slot zullen zij op pedagogisch 
en methodologisch vlak uitgerust worden 
om het overdrachtproces te optimaliseren.

14 Ministerieel besluit van 14 juni 2010 tot vaststelling van de bezoldiging van de personen die bijdragen aan de 
vorming en de ontwikkeling van de personeelsleden van de Veiligheid van de Staat
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B. VOORUITZICHTEN

Eind 2010 en na 3 jaar van het in praktijk 
brengen van de eisen van het Ministerieel 
besluit over de opleiding van 4 mei 2007 
lijkt het voor de opleidingsdienst essentieel 
om zijn werkingsmethodes te evalueren 
en een reflectie te voeren over de reeds 
ondernomen acties in verhouding tot de 
door de dienst nagestreefde strategische 
doelstellingen.

Deze reflectie is onder andere bedoeld om 
in functie van de beschikbare middelen 
de verwerkingsmethodes van dossiers 
en de opleidingsprocessen te verbeteren 
en te verduidelijken samen met alle 
betrokken personen (bijvoorbeeld: de 
criteria voor bevestiging van de baremale 
opleidingen, het professionaliseren van 
de interne opleiders, het toezicht op de 
opleidingsoperatoren, boordtabel voor de 
sturing van de dienst,..). Uit deze reflectie 
zullen enkele aanpassingen voortkomen 
die erop gericht zijn om de ganse werking 
van de dienst te verbeteren, alsook van zijn 

actoren in hun relatie met de gebruikers van 
dienst.

De opleidingsdienst heeft de opdracht om 
zich tot alle diensten van de Veiligheid van 
de Staat te richten. Op heden maakt het 
statuut van de VSSE en haar rechtstreekse 
band met de FOD Justitie het voor het 
personeel van de binnendiensten moeilijk 
om de opleidingsopdrachten die haar 
toevertrouwd zijn, uit te voeren. De 
beheersautonomie van de VSSE zou het 
mogelijk moeten maken om deze taak in te 
vullen.

Ondanks een structuur die niet altijd op onze 
behoeften afgestemd is, heeft de dienst 
in 2010 toch voor verschillende projecten 
de krachten kunnen bundelen tussen de 
binnendiensten en de analysediensten. 
De fundamenten voor een samenwerking 
werden ook gelegd door de aanstelling van 
een contactpersoon.
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AANWERVING IN 2010

In 2010 heeft de Veiligheid van de Staat 82 
personen aangeworven. Hiervan werden 16 
personen in de binnendiensten opgenomen 
en 66 personen werden aangeworven 
binnen de buitendiensten, inspecteurs 
(niveau B).

Voor de binnendiensten zijn de 
aanwervingen per niveau en geslacht als 
volgt verdeeld:

Vrouwen Mannen TOTAAL

Niveau A 3 8 11

Niveau B 1 2 3

Niveau C 0 2 2

Niveau D 0 0 0

TOTAAL 4 12 16

Voor de buitendiensten zijn de aanwervingen 
per niveau en geslacht als volgt verdeeld:

Vrouwen Mannen TOTAAL

Niveau B 23 43 66

Merk ook op dat 32 personeelsleden van 
zowel de buiten- als binnendiensten de 
Veiligheid van de Staat definitief verlaten 
hebben.

MATERIëLE EN FINANCIëLE 
MIDDELEN

MATERIëLE MIDDELEN

HERINRICHTING VAN HET GEBOUW 
NORTH GATE I

Het renovatie-en verbeteringsproject van 
de infrastructuur van het dienstgebouw, 
waarvan reeds sprake was in de 
jaarverslagen 2008 en 2009, is op 1 
september 2009 van start gegaan en werd 
op 15 november 2010 beëindigd.

De renovatie van de verdiepingen bestond 
voornamelijk in: de plaatsing van nieuwe 
vloerbedekking, schilderwerken, een 
herverdeling van de ruimte, de installatie 
van nieuwe informaticakabels, de installatie 
van kleine keukens op iedere verdieping, 
de installatie van een professionele keuken, 
de modernisering van de vergaderzalen.

Het gelijkvloers werd volledig beveiligd en 
een nieuw soort toegangscontrole werd 
geïnstalleerd.

BESTELLINGEN EN TECHNISCHE 
INTERVENTIES 

Om de interne werking van de verschillende 
secties te waarborgen in een normaal 
functionerende werkomgeving noteerden 
wij 807 dossiers voor aankopen van diverse 
materialen, zowel verbruiksgoederen als 
investeringsgoederen en levering van 
diensten, evenals ongeveer 264 aanvragen 
tot technische interventies.

6
HUMAN RESOURCES 
EN MATERIËLE MIDDELEN
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FINANCIëLE MIDDELEN

In 2010 werden volgende kredieten ter 
beschikking gesteld van de Veiligheid van 
de Staat:

- personeelskredieten: 34.781.000 €

- werkingskredieten: 8.461.000 €

MEETINGS

INTERNATIONALE 
VERGADERINGEN

Wij traden op als gastland voor verschillende 
internationale bijeenkomsten. In dit kader 
ontving onze dienst 144 delegaties.

BEZOEKERS

Wij ontvingen daarenboven 165 
buitenlandse delegaties (in totaal 516 
personen) op werkbezoek in België.

ZENDINGEN NAAR HET 
BUITENLAND

De personeelsleden van de Veiligheid van 
de Staat maakten in het kader van hun 
opdrachten en internationale verplichtingen, 
ook verplaatsingen naar het buitenland. 
In 2010 werden in totaal 150 zendingen 
georganiseerd waarbij 354 personeelsleden 
waren betrokken.
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CONTACTGEGEVENS  

VEILIGHEID VAN DE STAAT

Koning Albert II-laan, 6

1000 Brussel

Tel. 02 205 62 11

Fax. 02 205 57 72

E-mail : info@vsse.be
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