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hoofdstuk i
inleiding

Het is misschien nuttig om een korte inleiding
te wijden aan de wetten en de regels waaraan de
dienst zich moet houden en de middelen waarover
we beschikken. Vaak blijken populaire misvattingen
het nog steeds te halen van de realiteit. Vandaar dit
kleine overzicht.

1. wettelijke basis
Er wordt wel eens 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 onderworpen aan
parlementaire controle. Deze laatste kan 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 kan optreden als
gerechtelijke overheid.
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, Landsverdediging, Binnenlandse Zaken, Buitenlandse
Zaken en Mobiliteit zetelen. Andere ministers kunnen uitgenodigd worden indien er gepraat wordt over zaken die
hun domein aanbelangen. Zo maakt nu ook de Minister van
Financiën permanent deel uit van het comité.



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 die de werking van de Veiligheid van de Staat regelt is
de ‘Wet van 30 november 1998 houdende regeling van de
inlichtingen- en veiligheidsdienst’ (B.S., 18 december 1998).
Deze tekst wordt hier niet integraal weergegeven. Er hoort
echter wel een woordje uitleg bij de wettelijke opdrachten van
de dienst (artikel 7).
Deze opdrachten kunnen worden opgesplitst in vier categorieën:
1 de inlichtingenopdracht
2 de veiligheidsonderzoeken
3 de protectie
4 de opdrachten die door of krachtens de wet worden
toevertrouwd

A. DE INLICHTINGENOPDRACHT
De taken van de Veiligheid van de Staat bestaan voor een groot
deel uit het inwinnen, analyseren en verwerken van informatie. Daarbij moet worden opgemerkt dat ‘informatie’ hier niet
zomaar gelijk staat aan ‘inlichtingen’. Naarmate bepaalde informatie wordt bevestigd door verschillende bronnen kan men met
stijgende zekerheid zeggen dat het om inlichtingen gaat. Het is
echter niet altijd evident om gegevens te laten bevestigen door
verschillende bronnen. Toch wordt ernaar gestreefd om zoveel
mogelijk informatie te verzamelen om zo een context te creëren
waarin informatie verwerkt kan worden tot inlichtingen.
De Veiligheid van de Staat wint informatie in over activiteiten
van personen of groeperingen die de fundamentele waarden
en belangen van het land bedreigen of zouden kunnen bedreigen. De wet maakt een onderscheid in de waarden die dienen
beschermd te worden:
a) “De inwendige veiligheid van de Staat en het voortbestaan
van de democratische en grondwettelijke orde”.
De Belgische instellingen moeten in een veilig klimaat kunnen
functioneren om de continuïteit te garanderen. In de praktijk
betekent dit onder meer dat de Veiligheid van de Staat inlichtin-

gen inwint over eventuele dreigingen tegen overheidsinstanties,
maar ook dat er protectie wordt geboden aan Belgische regeringsleden en buitenlandse gezagsdragers wanneer zij in België
zijn voor officiële activiteiten.
De democratische en grondwettelijke orde verwijst naar de elementaire beginselen die eigen zijn aan een rechtsstaat, maar
ook naar de mensenrechten en de fundamentele vrijheden.
Met de inwendige veiligheid van de staat worden niet alleen de
Belgische instellingen bedoeld maar ook de inwoners van de
Belgische Staat. De Veiligheid van de Staat vrijwaart dus ook de
veiligheid van personen en goederen.
b) “De uitwendige veiligheid van de Staat en de internationale
betrekkingen”
Dit betekent dat de Veiligheid van de Staat ervoor verantwoordelijk is dat het nationaal grondgebied ongeschonden blijft, en
dat de Staat soeverein en onafhankelijk kan functioneren.
Daarnaast moet ervoor worden gezorgd dat de relaties van
België met andere landen goed kunnen verlopen.



c) “Het wetenschappelijk of economisch potentieel”
De Veiligheid van de Staat heeft de taak om de Belgische industrie en wetenschappelijke centra te sensibiliseren over
eventuele pogingen uit het buitenland om hoogstaande technologie, die België een economisch voordeel verleent tegenover
andere landen, te kopiëren.
Deze opdeling geeft een beter idee van de waarden die de
Veiligheid van de Staat moet beschermen, maar ze laat nog
steeds interpretatieruimte over rond het type dreiging dat moet
worden opgevolgd. Daarom heeft de wet een opsomming
voorzien van een aantal dreigingen die moeten worden opgevolgd, vergezeld van een definitie van elke dreiging:
• spionage: het opzoeken of het verstrekken van inlichtingen
die voor het publiek niet toegankelijk zijn, en het onderhouden van geheime verstandhoudingen die deze handelingen
kunnen voorbereiden of vergemakkelijken.
• terrorisme: het gebruik van geweld tegen personen of materiële belangen om ideologische of politieke redenen met het
doel 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 theoretisch of in de praktijk strijdig
zijn met de beginselen van de democratie of de mensenrechten, of met de goede werking van de democratische instellingen of andere grondslagen van de rechtsstaat.
• proliferatie: de handel of de transacties betreffende materialen, producten, goederen, of knowhow 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.
• schadelijke sektarische organisatie: elke groep met filosofische of religieuze inslag, of die voorwendt dat te zijn, die qua
organisatie of in haar praktijk schadelijke, onwettige activiteiten uitoefent, individuen of de maatschappij nadeel berokkent
of de menselijke waardigheid schendt.

• criminele organisatie: 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 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
de activiteiten bedoeld in artikel 8, 1° a) tot e) en g) [nvdr.
worden bedoeld: 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 beslissingprocessen te beïnvloeden.



B. DE 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’ (B.S. 7 mei 1999).
Zulke veiligheidsonderzoeken en screenings zijn als het ware
een doorlichting van natuurlijke en rechtspersonen die op een
of andere manier in aanraking komen met geclassificeerde (i.e.
vertrouwelijke of geheime) informatie of die in een ‘gevoelige’
omgeving tewerkgesteld zijn. Deze onderzoeken en screenings
proberen de betrouwbaarheid van de aanvrager vast te stellen en te beoordelen in hoeverre deze kwetsbaar is voor druk
van buitenaf. Wie een risicovol profiel heeft kan via zo’n screening dan toegang tot de gevoelige materie ontzegd worden.
Voorbeelden van zulke veiligheidsonderzoeken en screenings zijn
aanvragers van veiligheidsmachtigingen (toelating om geclassificeerde informatie te behandelen) voor personeel van inlichtingendiensten en politie, bepaalde bewakingsfirma’s (bv. werkzaam
in de luchthaven), exporteurs van wapens, privé-detectives,
tolken bij het parket, bezoekers en werknemers van nucleaire
installaties, etc…
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C. DE OPDRACHTEN TOT
BESCHERMING VAN PERSONEN
Op vraag 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
• de Belgische en buitenlandse regeringsleden
• bepaalde belangrijke personen die het voorwerp uitmaken
  van bedreigingen
De bescherming van personen gebeurt door een afdeling van de
operationele diensten. Bij het uitoefenen van deze beschermingsopdracht beschikken zij over beperkte en specifieke politionele
bevoegdheden. Dit laat hen toe om tussen te komen wanneer
het leven of de fysieke integriteit van een te beschermen persoon
wordt bedreigd. Zij kunnen bijvoorbeeld identiteitscontroles,
veiligheidsfouilleringen, administratieve inbeslagnemingen en
maatregelen van vrijheidsbeneming uitvoeren. In welbepaalde
wettelijke gevallen kunnen zij ook geweld gebruiken, zoals in
het geval van de wettige zelfverdediging.

D. DE OPDRACHTEN
TOEVERTROUWD DOOR OF
KRACHTENS DE WET
Er kunnen ook opdrachten worden toevertrouwd aan de Veiligheid
van de Staat door specifieke wetten. Zo wordt de dienst geconsulteerd wanneer een persoon die niet in België woont een
wapenvergunning aanvraagt.

2. middelen
Voor het uitoefenen van deze wettelijke opdrachten hebben de
operationele diensten verschillende middelen ter beschikking.
Voor het verzamelen van inlichtingen, bijvoorbeeld, worden
verschillende soorten bronnen gebruikt. De openbare bronnen
staan uiteraard ter beschikking van de dienst, net als de officiële
bronnen (zoals andere overheidsdiensten). Daarnaast mag de
Veiligheid van de Staat gebruik maken van private bronnen (bijvoorbeeld bedrijven, verenigingen, etc) en menselijke bronnen,
de zogenaamde informanten.

De samenwerking met de andere overheidsdiensten is voorzien in de wet van 30 november 1998, maar in bepaalde
gevallen werden protocolakkoorden opgesteld die de manier
van samenwerken bepalen. Dergelijke protocolakkoorden
werden reeds afgesloten met de ADIV (Algemene Inlichtingen -  
en Veiligheidsdienst, de Belgische militaire inlichtingendienst)
en de Sociale Inspectie. Protocolakkoorden met de Dienst
Vreemdelingenzaken, de Federale Politie en het Commissariaat
Generaal voor Vluchtelingen en Staatslozen zijn in voorbereiding. De Veiligheid van de Staat kan ook gevraagd worden om
samen te werken met andere overheidsdiensten. Zo kan de
dienst bijvoorbeeld worden gevraagd om technische assistentie
te verlenen aan de gerechtelijke overheden.
Omdat de wettelijke dreigingen vaak grensoverschrijdende
fenomenen zijn, wordt er ook op dagelijkse basis samengewerkt
met de buitenlandse zusterdiensten. Dit gebeurt via beveiligde
netwerken en desgevallend ook tijdens werkbezoeken of op
internationale conferenties.
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3. 	de vijf sleutelprocessen

Proces 1: anticiperen op en opsporen van nieuwe fenomenen
en bedreigingen.

De aanduiding van de nieuwe Administrateur-generaal in
2002 werd gekoppeld aan de wensen van de regering om de
Veiligheid van de Staat te hervormen en te moderniseren.
Om het interne functioneren van de Veiligheid van de Staat en
de werklast te beoordelen besliste de Administrateur-generaal
een kwaliteitsbureau op te richten en werkgroepen rond verscheidene thema’s een evaluatie te laten maken. Hiervoor werd
de evaluatiemethode Common Assessment Framework (CAF)
toegepast, waarover meer in hoofdstuk VI.

Een inlichtingendienst moet een meerwaarde hebben voor een
samenleving. Deze meerwaarde kan ze creëren door diensten
te verschaffen die niet door anderen kunnen worden geleverd. Hiervoor is het echter noodzakelijk met een open blik in
de wereld te staan en een soepele ingesteldheid te hebben.
De wereld is immers steeds in beweging. Oude bedreigingen
verliezen hun relevantie, terwijl nieuwe fenomenen de kop
opsteken en onze samenleving voor problemen kunnen stellen.
Anticiperen op nieuwe bedreigingen is dan ook een essentiële
taak voor een inlichtingendienst.

In het kader van deze evaluatie werden tijdens een strategisch
seminarie vijf sleutelprocessen gedefinieerd die van essentieel
belang zijn voor een goed functioneren van de Veiligheid van
de Staat. Elk proces verdient de nodige aandacht en is onmisbaar voor het geheel.
Het jaarverslag werd dan ook opgebouwd rond deze vijf sleutelprocessen.
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Proces 2: verzamelen, analyseren, evalueren en communiceren
van informatie.
Dit proces sluit zeer dicht aan bij het eerste proces. Een inlichtingendienst moet bestaande fenomenen opvolgen, evoluties
op langere termijn proberen in te schatten en de bevoegde
over-heden sensibiliseren voor mogelijke negatieve ontwikkelingen die zich kunnen voordoen. Een goede analyse evalueert
enerzijds de dingen die reeds gebeurd zijn en kijkt anderzijds
ook vooruit naar wat nog komen kan.

Een grondig inzicht in het verleden en het heden van fenomenen zoals spionage, extremisme, terrorisme, etc… is noodzakelijk om deze hanteerbaar te maken en mogelijke toekomstige
ontsporingen te voorzien.
Proces 3: veiligheidsonderzoeken.
Het werken met vertrouwelijke informatie en geclassificeerde
documenten stelt heel aparte eisen aan de betrokken personen. Het veiligheidsonderzoek gaat na of werknemers van de
Veiligheid van de Staat, ontvangers van bepaalde wapenvergunningen of houders van veiligheidsmachtigingen voldoen
aan bepaalde standaarden.
Deze mensen bevinden zich immers in een positie waarin ze
het vertrouwen van de samenleving genieten om met gevoelige informatie om te gaan. Veiligheidsonderzoeken proberen
hiertoe een zekere garantie te bieden.

worden. Wie hen treft, raakt immers aan de stabiliteit van onze
instellingen. Ook belangrijke buitenlandse personaliteiten vallen
onder deze nabije bescherming door onze dienst omdat internationale conventies België daartoe verplichten en opdat er zich
geen incidenten zouden voordoen waardoor de relaties van
België zouden worden geschaad.
Proces 5: professionele vorming
Het vijfde sleutelproces creëert de randvoorwaarden zonder
welke een professionele inlichtingendienst niet zou kunnen
functioneren. Een goed opgeleid personeelskader dat regelmatig kansen tot bijscholing wordt geboden om nieuwe vaardigheden aan te leren en het onderhoud van de belangrijke ethische
en deontologische waarden, is onontbeerlijk voor inlichtingenwerk. Naast deze professionele vorming moet ook aandacht
worden besteed aan de processen die het werk in goede banen
moeten leiden, en aan de materiële omkadering inzake infrastructuur, informaticasystemen en andere materialen.

Proces 4: bescherming
De bescherming van personen behoort van oudsher tot de
kerntaken van onze dienst. Sleutelfiguren uit het Belgische
institutionele bestel die bedreigd worden, moeten beschermd

Rond deze vijf processen is het jaarverslag dus opgebouwd.
Sleutelproces 2 (informatievergaring, analyse en communicatie)
neemt hier de meeste ruimte in omdat dit samen met de
beschermingsopdracht (proces 4) de kerntaak is waarmee
onze dienst het meest naar buiten treedt.
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hoofdstuk ii
anticiperen op
en opsporen van
nieuwe
fenomenen
en bedreigingen

1. de wereld aan het
begin van de 21ste eeuw
Het opvolgen van fenomenen enerzijds en het anticiperen op
nieuwe bedreigingen anderzijds zijn eigenlijk twee zijden van
dezelfde medaille. Bij het bestuderen van een fenomeen moet
steeds gekeken worden naar veranderingen in patronen die
kunnen wijzen op nieuwe aspecten van de reeds gekende
materie. Wat nu nog een nieuw en onbelangrijk randfenomeen
lijkt kan zich immers in korte tijd tot een topprioriteit voor de
inlichtingen - en veiligheidsdiensten transformeren. Voor de
tweede intifada van de Palestijnen was de zelfmoordaanslag
bijvoorbeeld een relatief weinig voorkomend actiemiddel. Wie
vandaag de krant openslaat kan alleen maar vaststellen dat dit
vandaag helemaal anders is.
Nieuwe ideologieën komen op, anderen verdwijnen of verliezen
hun relevantie. Een imploderend staatsbestel kan structuren
buiten het officiële circuit, zoals zwarte markten en georganiseerde misdaad, vrij spel geven. De uitbouw van internationale
structuren en netwerken door terrorismegroepen en georganiseerde misdaad geeft aan oude problemen een nieuwe
benadering en aanpak. Er zijn steeds minder beperkingen op
overdracht van informatie en op de bewegingen van personen,
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met alle gevolgen van dien op het vlak van het wetenschappelijk en economisch potentieel van een land. De bescherming
van dit potentieel tegen ongecontroleerde overdracht en spionage is dan ook een topprioriteit voor de Veiligheid van de
Staat.
Hieronder volgt een kort overzicht van nieuwe ontwikkelingen
in 2004 die omwille van hun potentieel tot escalatie door de
Veiligheid van de Staat worden opgevolgd.

A. DE EXTREMISTISCHE ISLAM
Ook in 2004 keken de wereld in het algemeen en de inlichtingendiensten in het bijzonder met argusogen naar de radicalisering van bepaalde delen van de islamitische gemeenschap.
Na de aanslagen in Madrid op 11 maart drukte de moord op
de Nederlandse cineast Theo Van Gogh op 2 november onze
samenleving nogmaals met de neus op de pijnlijke feiten. De
overgrote meerderheid der moslims aarzelde niet om deze daad
onmiddellijk in het openbaar te betreuren en te veroordelen,
maar de meest radicale stemmen uit de islamgemeenschap
verkondigden het standpunt dat de kritische kunstenaar zijn lot
zelf had gezocht.

Deze extremistische uitlatingen zorgden vanzelfsprekend voor
de nodige kritiek, die op haar beurt het gevoel van vervreemding tussen islamieten en niet-islamieten in de hand werkte. Bij
heel wat moslims nam de vrees voor maatschappelijke stigmatisering toe. De reeds heersende gevoelens van onmacht en
frustratie binnen de moslimgemeenschap werden bovendien
nog versterkt door het overlijden van de Palestijnse leider Yasser
Arafat. Zijn dood zou volgens velen een verzwakking van de
Arabische positie tegenover Israël tot gevolg hebben.
In België werden de gevolgen van deze toenemende spanning
vooral duidelijk tijdens twee arrestatiegolven in islamitische
middens, die in belangrijke mate op basis van bevindingen van
de Veiligheid van de Staat plaatsgrepen. Op 19 maart werden
in Brussel en Maaseik een twintigtal huiszoekingen verricht,
waarop vier leden van de zogeheten ‘Groep van Maaseik’ in
hechtenis werden genomen. Op 8 juni volgde een nieuwe golf
van huiszoekingen, die onder meer leidde tot de arrestatie van
de figuur die als brein achter de aanslagen in Madrid wordt
beschouwd.

B. CONFLICTGEBIEDEN
Conflicten in andere landen hebben niet altijd onmiddellijke
repercussies voor België, maar de Veiligheid van de Staat moet
anticiperen op mogelijke gevolgen van conflicten. Daarbij wordt
ook gedacht aan de uitwendige veiligheid van het land, en de
Belgische gemeenschappen die zich in andere landen bevinden.
Een kort overzicht van de belangrijkste conflictgebieden in de
wereld illustreert het belang van een open blik op de buitenwereld.
Latente conflicten die op dit ogenblik nog niet echt de aandacht
van onze dienst vragen, kunnen zich in korte tijd immers ontwikkelen tot een belangrijke bron van bekommernis voor ons land.
Het kan hier gaan om conflicten tussen staten zoals de spanningen tussen de Verenigde Staten en Noord-Korea, Iran, Syrië, Cuba
en Zimbawe, de wrijvingen tussen China en Taiwan, de oorlogen
in Irak en Afghanistan, de relatie tussen India en Pakistan.
Ook conflicten binnen een staat, etnische spanningen en de
chaos in zogenaamde falende staten, dragen een potentieel van
escalatie in zich waardoor ze opvolging verdienen. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan de oorlog in Congo, de problemen in Ivoorkust
en Nepal, de afscheidingsbewegingen in Tsjetsjenië en Atjeh,
de dramatische gebeurtenissen in Darfur, de etnische conflicten
tussen Turken en Koerden, tussen Israëli’s en Palestijnen, tussen
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Hema en Lendu in het Congolese Ituri, de rebellenbewegingen
in Colombia en andere Latijns-Amerikaanse landen…
De lijst is verre van compleet.
We gaan even nader in op twee regio’s die een bijzondere aandacht van de Veiligheid van de Staat vragen en die dan ook op
de voet worden gevolgd. Dit neemt evenwel niet weg dat ook
de andere conflictgebieden in de wereld een blijvend voorwerp
van interesse zijn voor onze dienst.

CENTRAAL-AFRIKA

De blik van de Veiligheid van de Staat bleef in 2004 gericht
op het Afrikaanse continent. Vooral de ontwikkelingen in de
Democratische Republiek Congo, Rwanda en Burundi werden
op de voet gevolgd. Wegens de historische banden met deze
regio is er nog steeds een belangrijke Belgische gemeenschap
aanwezig in Congo. Anderzijds is er ook een grote Congolese
gemeenschap in België, die nog steeds nauwe banden heeft
met het thuisland. Omdat de toestand in dit land een weerslag
kan hebben op beide gemeenschappen, volgt de Veiligheid van
de staat de situatie in dit land van nabij op.

18

Daarbij wordt op de eerste plaats aandacht geschonken aan de
politieke situatie van het land en de eerste stappen die gezet
worden in de richting van een volwaardige democratie.
Ook de fragiele relatie met buurland Rwanda verdient verdere
aandacht teneinde op nieuwe evoluties in Congo te kunnen
anticiperen.
Naast de politieke situatie in deze landen trekt ook de economische situatie de bijzondere aandacht, vooral de diamanthandel.
De interactie tussen de transnationale handelaars in deze sector
enerzijds en de georganiseerde misdaad anderzijds, leidt immers
meer en meer tot een ongenadige strijd, die ook op Belgisch
territorium wordt uitgevochten.

IRAK

Hoewel er geen Belgische gemeenschap is in Irak, is er wel een
Irakese gemeenschap in België. De transitieperiode die aan de
gang is in Irak, heeft ook gevolgen binnen de Irakese gemeenschap hier. Irakese verenigingen die het regime van Saddam
Hoessein gunstig gezind waren, zijn opgehouden te bestaan of
komen niet meer bijeen, terwijl nieuwe verenigingen opgericht
worden. Om deze evoluties in België beter te kunnen volgen,
wordt het conflict in Irak opgevolgd.

Daarbij is de Veiligheid van de Staat er zich ook van bewust dat
het conflict in Irak niet alleen gevolgen heeft voor de Irakese
gemeenschap in België, maar ook zijn weerslag heeft binnen
bepaalde groeperingen, die deze ontwikkeling aangrijpen om
hun anti-Amerikaanse gevoelens te verspreiden. Met de logistieke netwerken van de zogenaamde Afghanistanstrijders in het
achterhoofd, is het trouwens belangrijk om te voorspellen of er
ook nu een stroom zal op gang komen van verzetsstrijders die
proberen de conflictzone te ontvluchten.

C. BESCHERMING VAN HET WEP
(WETENSCHAPPELIJK EN
ECONOMISCH POTENTIEEL)
De vrijwaring van het wetenschappelijk en economisch
potentieel is van essentieel belang voor een land als België.
Wetenschappelijke innovatie en ontwikkeling van expertise in
Belgische onderzoekscentra leveren nieuwe manieren op om
concurrentieel te blijven met landen waar de loonkosten lager
liggen en andere grondstoffen voor productie en ontwikkeling
overvloediger aanwezig zijn. In deze sector waar de ontwikkelingen elkaar in een snel tempo opvolgen, is waakzaamheid
dan ook geboden. De evolutie inzake ICT legt allerlei kwetsbare punten van bedrijven bloot die kunnen worden uitgebuit
door hackers van allerlei soort. In de praktijk zijn nog te weinig
bedrijven zich bewust van dit probleem en blijft een afdoende
bescherming dan ook achterwege. Sensibilisering inzake de
beveiliging van informatie is dan ook een blijvende vereiste.

19

2.	de veiligheid van
de staat
A. DE EXTREMISTISCHE ISLAM
De opvolging van het islamitisch radicalisme bleef in 2004
een belangrijke prioriteit voor de Veiligheid van de Staat. Het
werk hier rond dient een dubbel doel: enerzijds de wettelijke
opdracht van de dienst om informatie in te winnen, te analyseren en te verwerken over extremistische uitingen op Belgisch
grondgebied, anderzijds het streven naar een beter overzicht
van en inzicht in het islamitisch terrorisme. Islamitische extremisten en moslimterroristen delen immers vaak dezelfde ideologie,
maar houden er verschillende ideeën op na over de vraag of
deze op gewelddadige dan wel vreedzame wijze moet worden
gediend. De bestudering van het islamitisch terrorisme kan dan
ook niet gebeuren zonder grondige kennis van het extremistische kader. Hierbij moet wel nadrukkelijk worden onderlijnd dat
de Veiligheid van de Staat niet de islam op zich opvolgt, maar
wel die fenomenen binnen de islamitische gemeenschap die
een bedreiging kunnen vormen voor de grondwettelijke orde
en de openbare veiligheid.Hiermee wordt bedoeld dat, wanneer deze fenomenen zich in andere leefgemeenschappen in
ons land voordoen, zij dezelfde aandacht van de Veiligheid van
de Staat zullen wekken.
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De feiten die in de loop van het voorbije jaar de pers haalden, vormen immers niet meer dan het topje van de ijsberg.
Het dagelijkse werk van de Veiligheid van de Staat richt zich
daarentegen net op het onzichtbare deel van de problematiek:
het observeren, begrijpen en ontleden van evoluerende processen om de ontdekking van toekomstige pijnpunten mogelijk te
maken.
In het kader hiervan werd in 2004 een omvattend ‘plan islamitisch extremisme’ uitgewerkt, dat garant moet staan voor een
homogene, uniforme aanpak van de problematiek, zowel wat
de informatiegaring als wat de analyse betreft.
De opvolging van het islamitisch extremisme is vanzelfsprekend
ook per definitie een actieterrein dat tot internationale samenwerking noopt. Het gaat hier immers om een mondiaal gegeven. In het voorbije jaar werd er dan ook op dagelijkse basis
informatie uitgewisseld met partnerdiensten over tendensen,
groeperingen, individuen en acties.
De concrete aanpak van deze problematiek door onze dienst
komt verderop nog uitgebreid aan bod.

B. ANDERE INTERESSESFEREN VAN
DE INLICHTINGENDIENST
De evoluties op het gebied van de georganiseerde misdaad
hadden zowel invloed op het politie- als op het inlichtingenwerk.
Door de gevoelige uitbreiding van de strafrechtelijke benadering
werd ook een nauwere samenwerking met onze dienst noodzakelijk. In 2004 heeft de Veiligheid van de Staat dan ook verder
gepoogd de verschillende invalshoeken op elkaar af te stemmen.
Het in een laatste fase verkerend protocol met de Federale Politie
vormt in dit kader niet enkel een concreet resultaat, maar ook
een steunpilaar voor de samenwerking in de toekomst.
Dit afstemmen van het inlichtingenwerk op het strafrechtelijke luik
impliceerde echter in geen geval dat de specifieke mogelijkheden
van onze dienst uit het oog werden verloren. De onderzoeken
van de Veiligheid van de Staat hebben immers een anticipatief
karakter en zijn, in tegenstelling tot politionele of gerechtelijke
onderzoeken, niet noodzakelijk gericht op een strafbaar feit.
Deze preventieve aanpak, gericht op het in kaart brengen van
criminele structuren op middellange- en lange termijn, leent zich
uitstekend voor de bestrijding van het fenomeen georganiseerde
misdaad.
Ook deze thema’s worden verderop nader en concreter toegelicht.
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hoofdstuk iii
de kerntaken:
verzamelen,
analyseren en
evalueren
van informatie;
communiceren
van inlichtingen

1. 	extremisme en
terrorisme
A. ACHTERGROND
Extremisme en terrorisme zijn twee fenomenen die nauw
aan elkaar verwant zijn en dus moeilijk apart kunnen worden
behandeld. Als extremisme beschouwen we: ‘racistische, xenofobe, anarchistische, nationalistische, autoritaire, of totalitaire
opvattingen of bedoelingen, ongeacht of ze van een politieke,
ideologische, confessionele of filosofische aard zijn die theoretisch
of in de praktijk strijdig zijn met de beginselen van de democratie
of de mensenrechten, met de goede werking van de democratische instellingen of andere grondslagen van de rechtspraak.’
Terrorisme is het gebruik van geweld omwille van politieke of
ideologische redenen. Sinds 2003 is terrorisme gedefinieerd
in het strafwetboek en de Veiligheid van de Staat levert in dit
kader haar medewerking aan het gerecht.

andersdenkenden? Er zijn ook extremisten die zeer radicaal zijn
in hun denken maar nooit overgaan tot geweld, terwijl anderen
na jaren geweldloosheid plots wel naar geweld als actiemiddel grijpen. En hoe benoemt men iemand die na een gevangenisstraf voor zijn bommencampagne nog steeds zijn extreme
ideeën openlijk aanhangt en geweld in de toekomst niet wenst
uit te sluiten?
In onderstaande tekst wordt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zo veel als mogelijk vastgehouden aan het
criterium ‘gebruik van geweld of niet’ om het onderscheid
tussen extremisme en terrorisme te maken. Daarnaast wordt er
een onderscheid gemaakt tussen ideologisch en religieus extremisme.

B. IDEOLOGISCH EXTREMISME

1. BINNENLANDSE GROEPEN

In de realiteit is dit onderscheid niet steeds makkelijk te maken.
Extremisme en terrorisme grenzen immers aan elkaar via een
brede ‘grijze zone’ waarbinnen beide fenomenen in elkaar overvloeien. Waar plaatsen we bijvoorbeeld iemand die zelf geen
geweld pleegt maar wel anderen aanspoort tot geweld tegen
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In dit deel behandelen we de extremistische groepen op ons
grondgebied die van Belgische oorsprong zijn. Hiermee wordt
niet bedoeld dat alle leden daarom de Belgische nationaliteit
bezitten. Hoewel een aantal aanhangers van deze groepen

betrokken waren bij gewelddadige incidenten tijdens 2004 of
vroeger, kunnen we de meeste van deze groeperingen moeilijk
als terroristisch bestempelen.

BELGISCH EXTREEM RECHTS
VB & FN

Het jaar 2004 werd gekenmerkt door de regionale en Europese
verkiezingen van 13 juni. Bij deze verkiezingen werd een aanzienlijke score behaald door de twee belangrijkste extreem
rechtse partijen: het Vlaams Blok werd met ongeveer één miljoen stemmen de grootste partij in Vlaanderen, terwijl het Front
National zijn aantal kiezers verdubbelde (180.000).
De definitieve veroordeling van het Vlaams Blok heeft de partij
verplicht haar naam te veranderen en haar programma te zuiveren van racistische elementen. De lancering van de nieuwe
naam Vlaams Belang ging gepaard met een publicitaire campagne die tot doel had een imago van respectabiliteit te creëren.
Dat het hierbij om een soort esthetische ingreep gaat, wordt
bevestigd wanneer men nader kijkt naar een aantal satellietorganisaties van de partij, zoals Voorpost, die hun acties verder
zetten zonder hun vroegere politieke lijn aan te passen.

Het Front National heeft van haar kant geprofiteerd van de toetreding van een aantal ervaren politici die zich reeds een zekere
reputatie hadden verworven in hun partijen van oorsprong.
Wat de gemeenschappelijke acties van extreem rechts in België
betreft, dient te worden gewezen op de oprichting van het ‘Comité
Neen Tegen Turkije’ onder impuls van Voorpost. Dit initiatief
had echter niet het succes dat de oprichters ervan hadden verwacht.
SKINHEADS

De Belgische extreem rechtse skinheadscène wordt hoofdzakelijk vertegenwoordigd door twee groeperingen: Blood and
Honour Vlaanderen, de Belgische afdeling van de internationale
beweging van Britse oorsprong die vooral gericht is op de organisatie van concerten; en Bloed, Bodem, Eer en Trouw (BBET)
die eerder politiek gericht is. BBET organiseert regelmatig conferenties, publiceert een tijdschrift en verspreidt andere geschriften en films met neonazistische, negationistische, racistische
en antisemitische thema’s. De leden hebben contacten uitgebouwd met andere extreem rechtse organisaties in Duitsland
en Nederland.
Groen Rechts is strikt genomen geen skinheadgroepering,
hoewel de meeste van de militanten wel te situeren zijn in dit
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milieu. De ideologie van deze organisatie kan worden omschreven als neonazisme met een ecologisch tintje. De relaties met
BBET zijn gespannen. Een project van Groen Rechts om een
gezamenlijke manifestatie te organiseren van nationalistisch
extreem rechts ‘tegen alle vormen van terrorisme’ in Antwerpen
op 11 september 2004 trok slechts een 70-tal deelnemers.
NEGATIONISTEN

De organisatie Vrij Historisch Onderzoek (VHO) is actief in de
aanmaak en verspreiding van documenten waarin de holocaust
wordt ontkend (negationisme). VHO heeft contacten in verschillende landen, waaronder Duitsland en Frankrijk. De oprichter
van de organisatie, werd eind oktober aangehouden in Kortrijk
op basis van een Europees aanhoudingsmandaat, uitgevaardigd in Duitsland. Onze oosterburen beschuldigden hem ervan
negationistische teksten te hebben gepubliceerd op zijn website.
Ontving hierop steunbetuigingen van verscheidene extreem
rechtse organisaties die zijn vrijlating vroegen.
We kunnen besluiten dat extreem rechts in België geen aanleiding geeft tot ongerustheid wat betreft mogelijke gewelddadigheid. We kunnen echter niet hetzelfde zeggen over haar
racistische, xenofobe of revisionistische opstoten die verscheidene lopende juridische acties hebben uitgelokt.
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BELGISCH EXTREEM LINKS
PVDA

In 2004 was de Partij van de Arbeid (PVDA) het voorwerp van
heftige interne discussies en conflicten, die reeds in 2003 waren
ingezet. Aanleiding tot deze interne discussies was het debacle rond het project Resist, een gemeenschappelijke kieslijst die
de PVDA in bepaalde kiesomschrijvingen had gevormd met de
Arabisch-Europese Liga (AEL) van Abou Jahjah voor de federale
parlementsverkiezingen van 18 mei 2003. Dit project werd voor
de partij een jammerlijke mislukking. Uit een interne partijstudie,
die in januari 2004 werd afgerond, zou blijken dat het project
Resist de partij in Vlaanderen tot 71% van haar kiespubliek heeft
gekost.
Toch nam de PVDA opnieuw deel aan de regionale en Europese
verkiezingen van juni 2004 met de ambitie een zo groot mogelijk aantal van de in 2003 verloren stemmen te recupereren
onder het motto “De mensen eerst, niet de winst”. De overtuiging leeft binnen de partij dat een groot deel van de in 2003
verloren stemmen weer werden teruggewonnen. Volgens een
eigen evaluatie zouden 11.000 nieuwe kiezers zijn aangetrokken t.o.v. de verkiezingen van 18 mei 2003.

Ook in 2004 werd door de PVDA de nodige aandacht besteed
aan internationale contacten met buitenlandse marxistisch-leninistische organisaties. Vooral de goede contacten met organisaties in Cuba en met de Cubaanse overheid werden verzorgd.
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ANARCHISME

Het anarchisme is een van de andere vormen van links-extremisme in ons land. Voor anarchisten is de staat van nature
repressief en bestaat deze enkel om de bestaande onrechtvaardige economische orde te handhaven. De anarchisten gaan uit
van het idee van basisdemocratie en rechtstreekse vormen van
inspraak. Op sociaal-economisch vlak verdedigt het anarchisme
een socialistisch maatschappijbeeld. Anarchisten zijn in België
vooral terug te vinden in Brussel en in de grotere Vlaamse
steden zoals Antwerpen, Gent en Leuven. In Wallonië zijn
vooral kleinere libertijnse verenigingen actief en anarchistische
krakergemeenschappen in Louvain-la-Neuve, Luik, Verviers en
in de wijde omgeving van Mons. De overgrote meerderheid
van anarchisten in België is wel eerder gematigd te noemen en
gaat bij het uitwerken van campagnes of acties steeds uit van
een strategie van ‘burgerlijke ongehoorzaamheid’ en ‘directe,
geweldloze actie’ om het doel te bereiken. Hierbij wordt dus
geweldloosheid geponeerd als uiting van respect voor de lichamelijke en mentale integriteit van de tegenstrever. Dat belet
de activisten echter niet om materiële schade aan te richten
mocht het verloop van een actie dit vereisen. Slechts een kleine,
harde kern autonomen is bereid over te gaan tot het plegen van
gewelddaden tegen personen.
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De Belgische anarchisten zijn vooral actief rond ecologie en dierenrechten, antimondialisering, antimilitarisme, vluchtelingen,
onderdrukking van politieke gevangen en antiracisme. In 2004
werd het debat in anarchistische kringen voornamelijk beheerst
door vier topics.
Allereerst werd eind 2003 de Anarchistische Bond (AB) opgericht
om de ideologische zwakte en de smalle basis van de Belgische
anarchistische beweging weg te werken. Interne discussies
lijken een verdere ontwikkeling van de bond echter parten te
spelen.
Daarnaast bleef de slechte verstandhouding tussen het Brusselse
Centre Libertaire de Bruxelles (CLB) en protagonisten uit het
Luikse anarchistische milieu voortduren. De impact hiervan op
de Waalse anarchisten mag niet worden onderschat. Door de
slechte sfeer hield Fratanar begin 2004 op te bestaan, waardoor
de Luikse anarchistische scène hopeloos verdeeld achterbleef.
In Brussel daarentegen blijft vooral CLB de Brusselse anarchisten
samenhouden. CLB is vrij actief bij het organiseren van allerlei
politieke bijeenkomsten.
Ten derde kan men vaststellen dat acties rond steun aan ‘politieke’ gevangenen meer en meer de agenda van anarchistische
organisaties beheersen. Anarchist Black Cross Gent (ABC Gent)
en de Europese campagne eind 2004 rond vier anarchisten die
in Duitsland werden gearresteerd wegens zware geweldplegingen, spelen hierin een centrale rol.

Tenslotte lijkt 2004 een bewogen jaar te zijn geweest voor de
krakersbeweging: veel gekraakte panden werden ontruimd of
staan op het punt om ontruimd te worden. In dit verband kan
men vooral wijzen op acties tegen krakers in de wijk Brugse
Poort te Gent en de mogelijk ultieme verwijdering van de
Leuvense krakers uit Villa Skwattus Dei.
ANTIAUTORITAIRE GROEPEN

In België zijn ook een aantal antiautoritaire groepen actief die
zich concentreren op dezelfde thema’s als de anarchistische
beweging. Deze groepen vallen zowel in de keuze van hun
actiemiddelen als in hun organisatie en de uitwerking van hun
campagnes steeds terug op anarchistische basisideeën rond
‘directe actie’ en ‘basisdemocratie’, met de nadruk op decentralisatie en verwerping van hiërarchische structuren. Soms
delen zij met de anarchisten ook het beeld van de staat als
repressiemiddel om een onrechtvaardig economisch model in
stand te houden. Deze overeenkomst is geen toeval: vaak staan
individuen met een anarcho-socialistische inslag of zelfs ganse
anarchistische collectieven mee aan de wieg van nieuwe actiegroepen. Was dit in het verleden wel eens anders, dan legt men
bij deze groepen tegenwoordig onveranderlijk de nadruk op
geweldloze directe acties.
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Sinds de aanhouding en veroordeling van twee militanten van
Animal Liberation Front (ALF), voor verscheidene brandstichtingen in fastfood restaurants, zijn er in België amper nog gewelddadige acties rond dierenwelzijn gevoerd. De contestatie tegen
genetisch gemanipuleerde organismen (GGO’s) heeft in België
de laatste jaren wel meermaals de vorm aangenomen van
sabotagedaden tegen velden waar GGO’s werden geteeld, wat
leidde tot economische schade voor de betrokken bedrijven. In
2004 was in België een terugval van acties tegen GGO’s vast te
stellen, wat niet betekent dat het debat omtrent deze problematiek zou zijn verstomd.
In 2004 springen vooral de vredesactivisten van VMA (Voor
Moeder Aarde) en FVA (Forum voor Vredesactie) het meest in
het oog. Zij trachtten de afgelopen jaren vooral met ‘bomspotting’-campagnes het debat rond nucleaire kernwapens opnieuw
hoog op de politieke agenda te plaatsen. Zij voeren tevens actie
rond de oorlog in Irak. Om deze campagnes structureel verder
te ondersteunen, werd in 2002 de Bomspotting vzw opgericht.
In 2004 ging men van start met de Bomspotting campagne
2004-2005, de grootste campagne in zijn soort in België.
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2. BUITENLANDSE GROEPEN

Er zijn een aantal buitenlandse groeperingen actief in België die
zich soms in de grijze zone tussen extremisme en terrorisme
wagen. Hun activisme kan vaak slechts worden begrepen
wanneer de context van hun land van oorsprong in overweging wordt genomen. Vele groepen zijn immers ooit ontstaan
uit een conflictsituatie in hun eigen land waarbij ze zijn overgegaan tot een gewapende strijd. Deze conflicten joegen velen
op de vlucht naar Europese landen. Hier zetten de uitwijkelingen vaak hun activisme verder, zij het meestal in een meer
vreedzame vorm. Als zetel van vele Europese en internationale
instellingen zoals de Europese Unie en de NAVO is België de
uitvalsbasis voor talloze organisaties die via propaganda en
lobbying bij deze instellingen proberen druk uit te oefenen op
het thuisland. Heel wat groepen die in Europa een vreedzaam
en democratisch masker opzetten, onderhouden in hun eigen
land een guerrillaoorlog, gewapende rebellie of een terroristisch
netwerk. Strikt genomen plegen deze groepen in ons land dus
geen terroristische misdrijven, maar vallen de activiteiten van
hun collega’s in het thuisland wel onder deze noemer.

ETA

De Mouvement de Libération Nationale Basque (MLNV) omvat
de radicale nationalistische beweging, geïncarneerd door ETA
en diens politiek en logistiek apparaat, waaronder bijvoorbeeld
Batasuna, en de buitenlandse steuncomités en de verschillende
organisaties die op het sociale gebied actief zijn.
De aanwezigheid van MLNV in België is geconcentreerd rond
het bureau van Batasuna te Brussel (hoewel dit officieel niet
meer bestaat) en de comités voor solidariteit met het Baskische
volk, actief in Brussel en het Luikse.

IRA

Geen van de Noord-Ierse republikeinse of loyalistische paramilitaire groeperingen bezit een vertegenwoordiging in België.
De inspanningen van onze dienst richten zich voornamelijk
op de logistieke activiteiten van de republikeinse terroristische
groepen, zoals fondsenwerving bij sympathisanten (ook in het
buitenland) en afpersing, propaganda, internationale contacten
met andere groepen…
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Het betreft zowel het Provisional IRA (PIRA), het Real IRA (RIRA)
en het Continuity IRA (CIRA). Meerdere van hun leden zijn
betrokken bij voormelde activiteiten, doorheen vele Europese
landen.
De republikeinse terroristische groepen worden ervan verdacht
een deel van hun financiële opbrengsten aan te wenden om
hun terroristische activiteiten te financieren. In deze periode
van zoeken naar politieke oplossingen in een “vredesproces”,
nemen niet alle groepen hier aan deel en bereiden anderen zich
voor op het eventuele mislukken van deze vredesinspanningen.
Hoewel terroristen van hoge rang betrokken zijn bij de financiële activiteiten, is het moeilijk te beoordelen welk percentage
van de winst de terreurkassa spekt. Sommigen maken zich
immers ook schuldig aan zelfverrijking.
Om dit fenomeen tegen te gaan is sedert jaren een internationale samenwerking ontstaan waaraan ook de Veiligheid van de
Staat participeert.
ITALIAANSE ANARCHISTEN

Als men kan stellen dat de anarchisten in België nog enigszins
gematigd zijn, dan ligt dat in het buitenland, en met name in
Griekenland, Spanje en Italië, wel anders. In 2004 werden in
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deze landen verscheidene bomaanslagen gepleegd, die werden
opgeëist door anarchistische organisaties.
Vooral het Italiaanse Federazione Anarchica Informale (FAI) dient
van nabij gevolgd te worden. Zo werden door FAI eind december 2003 bombrieven verstuurd naar verschillende Europese
instellingen en bij een recente bomaanslag in november 2004
werd door FAI expliciet solidariteit betuigd met gevangenen in
Duitsland en Spanje. In die context dient men waakzaam te zijn
voor eventuele internationale contacten tussen Belgische anarchisten en anarchisten uit de mediterrane regio.
DHKP/C

De marxistisch-leninistische organisatie Revolutionaire VolksBevrijdingsPartij/ Front (DHKP/C) blijft veruit de meest actieve
groepering in Turkse extreem linkse middens.
De Turkse overheid benadrukt haar centrale rol in de Europese
organisatie en vermoedt haar betrokkenheid bij of zelfs sturing
van terroristische acties in Turkije. De organisatie gooit door
haar propaganda voor de guerrilla vaak zelf olie op het vuur.
Altijd op zoek naar aandacht van de media doen sommige
leden soms uitspraken die een juridisch staartje zouden kunnen
krijgen onder de nieuwe terrorismewet.

Een aantal gerechtelijke acties uit het nabije verleden tegen de
organisatie, haar mantelorganisaties en individuele leden zal
vermoedelijk in 2005 zijn beslag krijgen in de rechtszaal.

culmineerden in een betoging in Brussel die aandacht eiste voor
de Koerdische kwestie tijdens de Europese top in december.

Het brandpunt van de activiteiten van DHKC en haar mantelorganisaties HÖC, IKM en TAYAD is en blijft de ondersteuning
van de extreem linkse politieke gevangenen in Turkije en de strijd
tegen de zogenaamde isolatiecellen van het Type F die naar EUnormen geïnstalleerd zijn. Een hongerstaking tegen deze gevangenissen brak uit in oktober 2000 en is nog steeds aan de gang.
De organisatie claimt 118 ‘martelaars’ met betrekking tot deze
actie.

Een andere belangrijke ontwikkeling is de spanning die zich
binnen KONGRA GEL aftekent tussen voorstanders van de politieke weg en voorstanders van gewapende actie. Deze spanning heeft reeds geleid tot een afscheuring van Osman Öcalan
- broer van PKK-leider Abdullah Öcalan - en enkele oudgedienden van de PKK, en mogelijk zijn de terroristische acties van de
Vrijheidsvalken van Koerdistan in Turkije hier eveneens aan te
wijten.

KONGRA GEL

Geen van beide bewegingen lijkt voorlopig openlijk aanhang te
vinden bij Koerden in België, waar de overheersing van getrouwen aan Abdullah Öcalan (in Turkse gevangenschap) groot
blijft. Hoewel in Europa ook het debat wordt gevoerd over het
al dan niet voortzetten van de gewapende strijd, bestaat er
weinig animo bij de gewone militant om zich hier voor in te
zetten. Het officiële standpunt van KONGRA GEL is dan ook
dat ze oplossingen via politieke weg wil bereiken.

De marxistisch-leninistische organisatie Volkscongres Koerdistan
(KONGRA GEL, de vroegere Koerdische Arbeiderspartij PKK) lijkt
binnen Europa afstand te nemen van haar gewelddadige verleden. De toenadering tussen Turkije en de EU en het belang
dat deze laatste hecht aan de rechten van minderheden wekt
in Koerdische middens de hoop op beterschap. Binnen de organisatie bestaat dan ook het besef dat geweld tegen het eigen
belang zou ingaan. Andere acties, zoals het voeren van propaganda en lobbying, werden dan ook opgedreven in 2004 en

Het nieuwe democratische en legale gezicht dat de organisatie
poogt te tonen, blijft evenwel dubbelzinnig. In het netwerk van
organisaties en bedrijven die aan KONGRA GEL verbonden zijn,
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kan gemakkelijk geld verdwijnen en doorgesluisd worden naar
illegale activiteiten of de guerrilla.
Het Spoetnik-proces tegen enkele vooraanstaande leden van
de Koerdische zender MEDYA-TV, dat in november 2004 had
moeten oordelen over dergelijke praktijken, liep evenwel af met
een sisser toen de betrokken rechtbank zich op basis van een
vormfout in de verwijzing van de Raadkamer onbevoegd verklaarde.
Deze ontwikkeling heeft, samen met de constante lobbyactiviteit van pro-Koerdische organisaties in België, een negatieve
weerslag op de bilaterale betrekkingen met Turkije.

LATIJNS-AMERIKAANSE GROEPEN

Het gewelddadige gedrag dat ze in hun thuislanden vertonen
manifesteert zich voorlopig niet op ons grondgebied.

C. RELIGIEUS EXTREMISME
Extremisme is een fenomeen dat voorkomt in verschillende
religies. In de voorgaande jaren is er echter een stijgende trend
waar te nemen in het islamitisch extremisme die zich nog steeds
doorzet. Ook in België heeft dit fenomeen zich duidelijk gemanifesteerd in 2004. Daarom heeft de Veiligheid van de Staat een
prioriteit gemaakt van het in kaart brengen van het islamitisch
extremisme in België.
Bij de bestudering van dit fenomeen in België heeft de dienst
aandacht voor diverse punten: de in België aanwezige radicale
groeperingen, de diverse potentiële radicaliseringspolen, het
verspreiden van extremistische propaganda en de profilering
van het radicale ideeëngoed in de representatieve instellingen
van de Belgische institutionele islam.
De hedendaagse islamitische extremistische bewegingen ijveren voor de ‘islamisering’ van de maatschappij door de installatie van een islamitisch staatsmodel volgens islamitische normen
en wettelijk omkaderd door de sjaria, de islamitische Heilige
Wet. Het islamitisch extremisme heeft dus een duidelijk politieke
component* en het staatsmodel dat wordt voorgestaan, is niet
op alle vlakken verenigbaar met de westerse democratische
staatsordening.
*De politieke islam wordt vaak met de term ‘islamisme’ betiteld.
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De meerderheid der extremistische groeperigen stelt evenwel
dat de installatie van een islamitisch regime in de westerse
maatschappijen niet onmiddellijk te realiseren valt. In Europa
concentreren de diverse radicale groeperingen zich daarom
hoofdzakelijk op de verdediging van de islamitische identiteit en
op het ondersteunen van het islamistische project in hun land
van herkomst.
Bepaalde Arabische, Turkse en Pakistaanse radicale groeperingen beschikken in ons land over goed uitgebouwde, nationaal
en transnationaal opererende structuren. Deze groeperingen
ontwikkelen activiteiten zoals het inrichten van conferenties en
besteden bijzondere aandacht aan de indoctrinatie van jongeren. Bepaalde groeperingen werpen zich bij politieke instanties
op als de representant bij uitstek van de islamitische gemeenschap, doorgaans zonder hun ideologische affiliatie kenbaar
te maken en zonder over welk mandaat dan ook te beschikken. Op die manier trachten ze een zekere respectabiliteit en
erkenning te verwerven, of als drukkingsgroep te fungeren.
De meeste moskeeën zijn niet aan een radicale groepering
gelinkt. Om te bepalen of een moskee al dan niet als radicaal
kan worden geklasseerd, wordt door de Veiligheid van de Staat
gelet op verschillende factoren: het profiel van de imam(s) en

van de leden van het moskeebestuur, de strekking van de prediking, het bezoek van gelovigen met een integristisch profiel, de
al dan niet structurele relaties die de moskee onderhoudt met
extremistische groepen of organisaties en ten slotte de eventuele verspreiding van integristische propaganda in de lokalen van
de moskee.
Ook bepaalde verenigingen en centra dragen het islamitisch
radicale ideeëngoed uit. Vaak gaat het hier om salafitisch georiënteerde initiatieven. Het salafisme is een reactionaire stroming
binnen de soennitische islam en staat een terugkeer voor naar
de maatschappij ten tijde van de profeet Mohammed en diens
onmiddellijke opvolgers. Maatschappelijke vernieuwing, religieuze innovatie en technologische vernieuwingen worden
als on-islamitisch verworpen. Salafieten wensen het hele collectieve en individuele leven volgens de meest strikte islamitische voorschriften te reguleren. De westerse levenswijze wordt
als goddeloos en decadent ervaren en bijgevolg in haar quasi
totaliteit afgewezen. Ideologisch verwant aan het wahhabisme
kunnen de salafitische centra rekenen op financiële ondersteuning uit de Golfstaten. Met name in het Brusselse ageren
diverse salafitische centra, die zich onder meer toespitsen op
jongerenwerking. Het salafitische ideeëngoed wordt eveneens
verspreid via rondreizende predikers, meestal afkomstig uit het
Midden-Oosten.
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INSTITUTIONELE ISLAM

MILLI GÖRÜS
,

De geïnstitutionaliseerde godsdienstbeleving van moslims is niet
per definitie een terrein dat de aandacht van de Veiligheid van
de Staat wegdraagt. De islam behoort in België tot de officieel erkende godsdiensten en wordt vertegenwoordigd door de
Moslimexecutieve, die als spreekbuis voor de moslimgemeenschap naar de overheid toe fungeert.

Milli Görüs, is een radicale Turkse islamitische beweging, gelieerd
aan de Moslimbroeders, die de terugkeer naar de bronnen van
de Koran voorstaat en die in Turkije een islamitische republiek
wil installeren. Vandaag is Milli Görüs  
, in vrijwel heel Europa
ingeplant en overkoepelt de organisatie honderden moskeeverenigingen. De sympathisanten van Milli Görüs, ondersteunen de
politieke ideeën van Necmettin Erbakan door fondsenwerving
en door het voeren van propaganda. Toch kan Milli Görüs, vandaag niet langer worden beschouwd als een louter verlengstuk
van Erbakans Islamitische Partij in Turkije (Saadet Partij) aangezien heel wat van de vroegere gematigde sympathisanten van
Milli Görüs, vandaag aanhanger zijn van de meer gematigde
AKP, de regeringspartij van Reçep Tayip Erdogan.

Toch heeft onze dienst de wettelijke opdracht om, onder meer,
extremistische uitingen of inmenging van vreemde mogendheden op te volgen, te analyseren en hierover aan de bevoegde
instanties te rapporteren. Zowel bij de informatiewinning als
bij de uiteindelijke rapportage wordt erover gewaakt dat de
grondwettelijke rechten van elke burger worden gerespecteerd,
met bijzondere aandacht voor de vrijheid van godsdienst en de
beschikkingen daaromtrent.
Op institutioneel vlak was 2004 een overgangsjaar, waarbij werd toegewerkt naar de verkiezing van een vernieuwde
Moslimexecutieve. Deze verkiezing zal plaatsgrijpen in 2005.
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In Europa streeft de beweging naar de ‘herislamisatie’ van de
Europese Turkse gemeenschap. Zo is elke Milli Görüs  , -vereniging
in de eerste plaats een moskeevereniging met als voornaamste
taak het organiseren van de cultus en van religieuze diensten.
Met dit netwerk van eigen moskeeën willen de aanhangers zich
onttrekken aan de controle van de Diyanet Vakfi, de Turkse
overheidsinstantie die de opleiding van imams organiseert en
over een netwerk van moskeeën beschikt. Daarnaast pogen ze
hun invloed ook voortdurend uit te breiden door onder andere
te infiltreren in andere Turkse verenigingen en religieus onderwijs te verstrekken aan de jeugd.

KAPLANCILAR

D. TERRORISME

De aanhangers van Kaplan (de Kaplancilar) worden verenigd in
de Islami Cemiyet ve Cemaatlar Birligi (ICCB). De ICCB is een
Turkse islamitische extremistische beweging die zich ideologisch
oriënteert op Iran. De beweging werd jarenlang vanuit Keulen
(Duitsland) geleid door Metin Müftöglu Kaplan die zijn vader,
wijlen Cemalettin Kaplan, opvolgde.

De aanslagen van 11 september 2001 hebben het terrorisme
ontegensprekelijk op het voorplan gebracht. Sinds dan is de
media-aandacht voornamelijk gegaan naar de strijd tegen
terreurnetwerken. Deze strijd wordt echter reeds veel langer
gevoerd dan sommige mensen zouden vermoeden.

Recent werd Metin Kaplan, na jarenlang juridisch getouwtrek,
door de Duitse justitie aan Turkije uitgeleverd. Hij wordt ervan
beschuldigd een aanslag met een bomvliegtuig te hebben
beraamd op het mausoleum van Atatürk, de stichter van de
Turkse republiek. De vraag stelt zich nu hoe de beweging zal
reageren op de recente klap die haar werd toegebracht. Ook de
interne opvolgingsstrijd wordt nauwgezet opgevolgd.

PAKISTAANSE ISLAMISTEN

In 2004 werd in dit verband vooral aandacht besteed aan de in
België vertegenwoordigde extremistische soennitische KhatmeNubuwwat beweging. De bedoeling was om na te gaan in
welke mate deze groepering effectief een fundamentalistisch
gedachtengoed onderschrijft en verspreidt en welk gevaar ze
zou kunnen betekenen voor de Belgische maatschappij. Eerste
vaststellingen wijzen op de nood aan een verdere opvolging en
bijkomend onderzoek.

Bovendien is het terrorisme geen fenomeen dat uitsluitend
in naam van de islam wordt gevoerd, hoewel dit soms wel
zo voorgesteld wordt. Tijdens de jaren ’70 en ’80 was België
immers in de ban van het extreem linkse en extreem rechtse
geweld en kreunde ook het buitenland onder ideologische terreur. Veel van dit soort wapengekletter is nu verstomd, maar
niet overal: in Baskenland, Ierland, Corsica en Turkije komt het
soms nog tot uitbarstingen.
Tijdens de jaren ’90 zien we een sterke opmars van terroristische
activiteit die religieus geïnspireerd is. Waar de oude links-rechts
tegenstelling of het nationalisme aan wervingskracht heeft
ingeboet, manifesteert een radicale vorm van islam zich als
de nieuwe stem van een aantal mensen die zich vaak om verschillende redenen aangesproken voelen door dit radicalisme.
Gevoed door ontwikkelingen op het nationale en internationale
terrein en vaak misbruikt door opportunisten heeft een deel van
dit radicale islamisme zich ontpopt tot een veelkoppig terroristisch fenomeen dat vandaag onze actualiteit zo beheerst.
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Deze kleine minderheid van extremisten en een nog kleinere
minderheid van terroristen drijft langzaam een wig tussen westerse samenlevingen en hun islamitische inwoners en draagt
zo bij tot een spanning die de tegenstellingen op scherp kan
zetten en radicalisering verder in de hand werkt.

1. GROEPERINGEN OP BELGISCHE
BODEM
GICM

Een aantal terrorismezaken in België haalden in 2004 het nieuws.
Zo hadden op 19 maart en 8 juni twee arrestatiegolven plaats
in Belgische islamitische middens. De arrestaties op 19 maart, in
Maaseik en Brussel, hadden betrekking op een cel verbonden
met de GICM (Groupe Islamiste Combattant Marocain), voornamelijk actief op het vlak van logistieke opvang (huisvesting
en levering van valse documenten). Een twintigtal huiszoekingen vond plaats en vier personen van de zogenaamde Groep
van Maaseik werden in hechtenis genomen.
Op 8 juni grijpt een nieuwe golf van huiszoekingen en arrestaties
plaats.
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In 2004 maakt de pers eveneens gewag van twee processen
tegen islamisten. Op 9 juni doet het Brusselse Hof van Beroep
uitspraak in het proces Trabelsi-Massoud. Het luik Trabelsi heeft
betrekking op een geplande aanslag tegen de Amerikaanse
basis van Kleine Brogel in Limburg; het luik Massoud staat in het
teken van een Belgische netwerk dat onder andere de moordenaars hielp van Commandant Massoud, chef van de Noordelijke
Alliantie, tegenstander van de Taliban en Osama bin Laden.
Op 29 oktober tenslotte heeft de 54ste kamer van de
Correctionele Rechtbank te Brussel vonnissen uitgesproken in
het kader van een ander dubbel proces. Het eerste, de Zaak van
Antwerpen, heeft betrekking op een internationaal netwerk,
actief in het terugtrekken van individuen uit het PakistaansAfghaanse gebied. Het tweede gaat over de activiteiten van
een groep jonge Marokkanen in Brussel zonder dewelke de
eerste groep niet had kunnen optreden.
Onze dienst, die reeds geruime tijd inlichtingen rond deze
groepen verzamelde, speelde een belangrijke rol bij het in kaart
brengen en het uiteindelijk ontmantelen van deze netwerken.
Hierbij werd vruchtbaar samengewerkt met het Federaal Parket
en de Federale Politie.

PAKISTAANSE GROEPERINGEN

In 2004 vormden deze Pakistaanse moslimextremisten en sympathisanten van terreurgroepen geen directe (terroristische)
bedreiging in België. De Veiligheid van de Staat was en blijft
echter erg waakzaam gezien de voortschrijdende radicalisering
binnen bepaalde Pakistaanse extremistische kringen.

SIKH-EXTREMISTEN

In België werd de aanwezigheid vastgesteld van sympathisanten van verschillende extremistische (en in sommige gevallen
zelfs terroristische) Sikh-groeperingen. De Veiligheid van de
Staat vond het dan ook opportuun om na te gaan of een radicaal ideeëngoed weerklank vindt in de Indische gemeenschap
in België.
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2. GROEPERINGEN IN
HET BUITENLAND

Tamil Eelam (LTTE) kunnen hier op steun rekenen. De evaluatie
van dit dossier gebeurde vanuit een dubbele invalshoek.

BANGLADESH

Het LTTE organiseerde in België activiteiten voor fondsenwerving. Hoewel de ingezamelde fondsen vooral voor sociale doeleinden en economisch herstel werden ingezameld, kwam een
deel ook toe aan het gewapend optreden van het LTTE.

In de nasleep van de aanslagen van 11 september in de Verenigde
Staten van Amerika werd duidelijk dat de internationale jihad
niet nationaliteitsgebonden is. Tal van Afghanistanstrijders
waren, gesterkt in hun radicale opvattingen, naar hun moederland teruggekomen. Hun contacten met radicale moslims uit
andere werelddelen - die tot stand kwamen in Afghanistan zorgden voor de ontwikkeling van een transnationaal netwerk
van geestesgenoten.

SRI LANKA

Zuid-Oost-Azië (ZOA) was nooit een traditioneel belangstellingspunt voor de Veiligheid van de Staat. De terroristische
aanslagen op Bali in oktober 2002 plaatsten de regio echter in
het middelpunt van de belangstelling. Het werd duidelijk dat
de institutionele en economische crisissen die de regio troffen
zich zonder meer leenden tot de inplanting van de radicale
islam. Traditioneel regionale groepen haalden banden aan met
Arabische figuren en internationale terroristische organisaties
zoals Al Qaida.

In 2004 evalueerde de Veiligheid van de Staat de mogelijke
gevolgen voor België van de aanhoudende burgeroorlog in Sri
Lanka. Zo toonden ingezamelde inlichtingen aan dat België een
kleine Tamil-gemeenschap herbergt. De Liberation Tigers of

De Veiligheid van de Staat stelde dan ook een onderzoek in naar
de eventuele aanwezigheid van radicalen uit ZOA op Belgisch
grondgebied. Gelet op de internationale context ging een bijzondere aandacht hierbij uit naar de aanwezigheid in België

In 2004 evalueerde de Veiligheid van de Staat de vraag of, en in
welke mate, extremistische opvattingen in de Bengaalse gemeenschap in België circuleren. De eerste vaststellingen wijzen op de
noodzaak van een verdere uitdieping van het onderzoek.  
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ZUID-OOST-AZIË

van eventuele islamitische extremisten en moslimterroristen uit
Indonesië.
Via dit onderzoek kwam de Veiligheid van de Staat geleidelijk
tot de bevinding dat het islamitische radicale ideeëngoed geen
weerklank vond in de gemeenschappen uit ZOA in België.
Ondanks deze afwezigheid van religieus radicalisme blijft de
nodige waakzaamheid geboden. De Veiligheid van de Staat is
van mening dat de aanwezigheid van radicale enkelingen uit
ZOA in België nooit volledig kan worden uitgesloten.
TSJETSJENIË

De concrete aanleiding voor de huidige oorlog in Tsjetsjenië
waren enkele bomaanslagen in Rusland waar Tsjetsjeense terroristen verantwoordelijk voor werden gehouden, maar die nooit
echt zijn opgehelderd.

In tegenstelling tot de nationalistische vleugel van de beweging
heeft het tweede kamp van de Tsjetsjeense guerrilla zich bereid
getoond om aanslagen tegen burgerlijke doelwitten te gebruiken
als wapen tegen de Russische overheden.
Tot nu toe hebben we het Belgische grondgebied kunnen vrijwaren
van het risico op een Tsjetsjeense aanslag. Toch is de Veiligheid van
de Staat zich ervan bewust dat de lokale bevolking in Tsjetsjenië
radicaliseert. Dit is te wijten aan de slechte levensvoorwaarden
waarmee de Tsjetsjenen worden geconfronteerd.
Daarom is onze dienst bezig met het opvolgen van deze islamistische bewegingen om op hun eventuele acties in het buitenland
te kunnen anticiperen.

Er bestaat in elk geval een verschil tussen de onafhankelijkheidsstrijders die meestal onder leiding staan van Aslan Maskhadov,
de in 1997 verkozen president van de deelrepubliek, en de jihadstrijders van wahhabitische geloofsovertuiging die onder leiding
staan van, onder anderen, Shamil Bassaev.
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2. spionage en
inmenging
A. ACHTERGROND
De Veiligheid van de Staat is, via de wet op de inlichtingenen veiligheidsdiensten van 30 november 1998, bevoegd in de
strijd tegen spionageactiviteiten. In deze wet wordt ‘spionage’
omschreven als: “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.”
Spionage hangt nauw samen met ‘inmenging’: “de poging om
met ongeoorloofde, bedrieglijke of clandestiene middelen beslissingsprocessen te beïnvloeden.”
Sinds de val van de Berlijnse Muur en het einde van de Koude
Oorlog merken we niet zozeer een vermindering in de intensiteit van spionageactiviteiten op Belgisch grondgebied, maar
eerder een verandering van aard. Waar spionage tijdens de Koude
Oorlog vooral ideologisch en militair was, is de hedendaagse spionage vaker ‘realpolitiek’ en vooral economisch georiënteerd. In
dit tijdperk kan contraspionage dan ook niet langer los worden
gezien van de bescherming van ons wetenschappelijk en economisch potentieel.
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B. INTERNATIONALE SPIONAGE

Ook in de regering zijn verschillende benoemingen gebeurd
op sleutelposities van mensen die uit de inlichtingendiensten
komen. Gezien deze diensten nog steeds in de EU actief zijn,
volgt de Veiligheid van de Staat dit fenomeen nog steeds op.

In het tijdperk van de Koude Oorlog was spionage bijna hoofdzakelijk een fenomeen dat zich afspeelde tussen de toenmalige
machtsblokken. De aandacht van de Veiligheid van de Staat
ging toen vooral naar spionage vanuit de voormalige Sovjetunie.
Ondertussen zijn de omstandigheden grondig veranderd. Het
begrip spionage is meer dan een politiek fenomeen en wordt
door meerdere, oude en nieuwe, spelers gespeeld.

Naast de activiteiten van de Russische inlichtingendiensten, kan
gesteld worden dat ook de inlichtingendiensten van enkele voormalige Oostbloklanden nog steeds actief zijn binnnen de EU. Toch
blijken deze diensten in mindere mate actief.

1. OOST-EUROPA

2. CHINA

Ondanks het verdwijnen van de voormalige Sovjetunie, kunnen
nog steeds spionageactiviteiten waargenomen worden vanuit
voormalige Oostbloklanden. Hoewel de inlichtingendiensten
van deze landen na de val van het IJzeren Gordijn ook een
transformatie ondergaan hebben, kan worden vastgesteld dat
er in Rusland een nieuwe evolutie aan de gang is, die enkele
jaren geleden gestart is.

China heeft zich in de voorbije jaren gemanifesteerd als een
nieuwe speler op mondiaal vlak. Dit land wordt nu reeds als een
economische grootmacht bestempeld. Deze evolutie is echter
heel snel gegaan en is vooral gebaseerd op de goedkope arbeidskracht waarover China in ruime mate beschikt.

De voormalige KGB, die als te machtig gezien werd, is na het
uiteenvallen van de Sovjetunie opgesplitst in enkele aparte en
onafhankelijke diensten. Sinds enkele jaren is deze reorganisatie
echter weer gedeeltelijk tenietgedaan en zijn de bevoegdheden
van bepaalde inlichtingendiensten gevoelig uitgebreid.

Dit betekent dat de technische en wetenschappelijke kennis die
het land nodig heeft om zich te ontwikkelen, vaak uit het buitenland moet worden gehaald. Dit weerspiegelt zich in de activiteiten van de Chinese inlichtingendiensten, die een bijzondere
interesse vertonen voor het wetenschappelijk en economisch
potentieel (WEP). Aangezien het WEP een wettelijk vastgelegde
waarde is, die beschermd moet worden door de Veiligheid van
de Staat, volgt de dienst de Chinese activiteiten van nabij op.
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Naast het economische inlichtingenwerk, toont China ook interesse voor opstandige groepen die zich in het buitenland organiseren en voor de ontwikkelingen binnen de internationale
instellingen, in het bijzonder voor het militaire aspect.

C. AANWEZIGHEID IN BELGIË
De spionageactiviteiten die zich afspelen in België zijn vaak gelinkt
aan het feit dat België gastland is van verschillende Europese en
internationale instellingen.
Op economisch niveau is er nogal wat interesse vanuit verschillende hoeken voor de activiteiten van de Europese Unie. In het
verleden is reeds vastgesteld dat er pogingen ondernomen zijn
om het Europese besluitvormingsproces te beïnvloeden, of toch
tenminste om op de hoogte te zijn van de afspraken die gemaakt
worden op topniveau. Daarbij kan de vraag echter gesteld
worden waar de grens getrokken wordt tussen inlichtingenwerk
en lobbyactiviteiten.
Naast economische inlichtingen wordt er ook nog steeds informatie
verzameld van politieke en militaire aard, met als concrete onderwerpen de uitbreiding van de EU en de NAVO en de Europese
houding tegenover bepaalde conflicten.
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De aanwezigheid van belangrijke buitenlandse gemeenschappen in België speelt daarbij een belangrijke rol. Vaak wordt in deze
gemeenschappen propaganda verspreid, of toch tenminste aan
desinformatie gedaan.
In het kader van topbijeenkomsten van Europese en internationale instellingen in België, is daarnaast reeds vastgesteld dat
inlichtingendiensten agenten meesturen in internationale delegaties. Deze agenten gebruiken deze aangelegenheid om contactpersonen te ontmoeten in derde landen, in dit geval dus België.
De Veiligheid van de Staat dient dus blijvend te investeren in
het counteren van spionageactiviteiten. Dit kan enerzijds door
deze bedrijvigheden op Belgisch grondgebied op te sporen.
Anderzijds is een samenwerking met partnerdiensten in binnenen buitenland onontbeerlijk om inlichtingenagenten te weren.

D. ANDERE VORMEN VAN
INMENGING
Bij het onderzoek naar extremistische vormen van islam bleken
ook in dit milieu activiteiten te worden ontplooid die onder
de noemer ‘inmenging’ kunnen vallen. In bepaalde centra en
moskeeën bevinden zich namelijk harde kernen salafieten, die
proberen jongeren voor hun zaak te winnen door middel van
virulente, anti-westerse propaganda.
Daarnaast blijken de activiteiten van bepaalde ambassades op
Belgisch grondgebied eveneens onder de noemer ‘inmenging’
te kunnen vallen. Het blijft echter een precair evenwicht. Het
is immers het recht van elke buitenlandse vertegenwoordiging
om zich actief tot zeer actief bezig te houden met haar nationale gemeenschap. Dit gebeurt om verschillende redenen.
Zo is er, enerzijds, de bijstandsfunctie voor iedere burger in het
buitenland. Anderzijds is er ook de culturele, religieuze, maatschappelijke en politieke opvolging van de eigen gemeenschap
ter bescherming van het nationaal belang. Wat legitiem is, mag
echter niet tot gevolg hebben dat de individuele fundamentele
rechten van een in ons land verblijvende burger van vreemde
nationaliteit worden beknot, of dat de Belgische maatschappij
(politiek, sociaal, economisch, cultureel) in het gedrang komt.
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In de sfeer van de georganiseerde misdaad blijkt het probleem
van inmenging zich ook te stellen. Criminele organisaties proberen legitimiteit en macht te verwerven door rechtstreeks, of
door corruptie, te infiltreren in legale structuren en instanties.

3. georganiseerde
misdaad
A. ALGEMENE SITUERING

Bovendien werd, in het kader van het onderzoek naar schadelijke
sektarische organisaties, een evolutie vastgesteld waarbij organisaties met filosofische en religieuze inslag hun diensten aanbieden aan zowel private ondernemingen als openbare instellingen.
Men kan daarbij niet uitsluiten dat er bepaalde vormen van economische of politieke inmenging zouden bestaan. Op dezelfde
wijze, en met dezelfde vraagtekens omtrent de reële doelstellingen van deze organisaties, kunnen we de uitgesproken belangstelling vermelden van bepaalde groeperingen voor Europese en
internationale instanties zoals de EU en de NAVO.  
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De definitie van een criminele organisatie, zoals hernomen in de
wet van 30 november 1998 houdende de regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (B.S. 18 december 1998), luidt als volgt:

“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 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 de activiteiten spionage, terrorisme,
extremisme, proliferatie, schadelijke sektarische organisaties en
inmenging, of die destabiliserende gevolgen kunnen hebben
op het politieke of sociaal-economisch vlak.”

Het inlichtingenwerk inzake georganiseerde misdaad situeert
zich op het vlak van de bescherming van de fundamentele,
collectieve belangen van de Staat tegenover andere staten,
Europese en internationale organismen en individuele derden.
Er dient echter evenredig veel respect in acht genomen te
worden voor de fundamentele individuele rechten. Hoewel het
werk van een inlichtingendienst eigenlijk voorafgaandelijk is aan
het werk van politie en gerecht, dient in dossiers van georganiseerde misdaad toch gestreefd te worden naar een logische en
planmatige aansluiting met het strafrechtelijke luik.
Daar waar het parlement - juist ter bescherming van de individuele fundamentele rechten - opteert voor een naast elkaar
bestaan van inlichtingenwerk en politie, stelde de Veiligheid van
de Staat vast dat een beter aansluiten van inlichtingenwerk en
politie noodzakelijk is.

Criminele samenwerkingsvormen worden steeds meer gekenmerkt door een sterke dynamiek, complexiteit en toevalligheid.
De organisaties zijn niet gebonden aan een geografisch kader
of een vaste structuur, zodat een benadering louter gericht op
strafbare feiten vaak slechts een beperkt deel van de activiteiten kan blootleggen. Binnen dergelijke criminele netwerken kan
een uitvoerende schakel trouwens zeer snel vervangen worden,
wat de noodzaak van preventief of pro-actief onderzoek inzake
georganiseerde misdaad nog verhoogt.
Daarom heeft de Veiligheid van de Staat zeer sterk aangedrongen bij de dienst Strafrechtelijk Beleid om te komen tot een
nauw overleg. Dit concretiseerde zich in een volwaardige deelname in de jaarlijkse publicatie over de georganiseerde criminaliteit. Deze positieve ervaring zou zich wel moeten uitbreiden
tot het geheel van het integraal veiligheidsbeleid.

Bij deze samenwerking is het de staande magistratuur die een
brugfunctie vervult tussen de inlichtingendiensten, politie en
gerecht. In 2004 heeft de burgerlijke inlichtingengemeenschap
inzake georganiseerde criminaliteit verder gepoogd de verschillende invalshoeken op elkaar af te stemmen.
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B. AANWEZIGHEID IN BELGIË
Uit verschillende onderzoeken naar de georganiseerde misdaad
in België blijkt dat criminele organisaties van enige omvang ons
land voornamelijk gebruiken als logistieke uitvalsbasis en als
bestemming van fondsen van illegale oorsprong. De grootschalige criminele activiteiten zelf - witwassen buiten beschouwing
gelaten - lijken zich echter hoofdzakelijk elders af te spelen. Een
efficiënte bestrijding van de georganiseerde criminaliteit op
Belgisch vlak impliceert daarom per definitie voldoende aandacht voor het financiële luik van het fenomeen.
Kleinere organisaties of cellen die in België actief zijn, hebben als
hoofdactiviteiten onder andere handel in verdovende middelen, mensenhandel of mensensmokkel, fiscale of andere fraude,
diefstal en diverse vormen van smokkel. Daarnaast komen een
aantal nevenactiviteiten frequent voor, zoals witwassen en
de handel in of productie van valse documenten. In dit kader
werden er in 2004 onder meer onderzoeken gevoerd naar organisaties met oorsprong in Oekraïne, Polen, Israël, Rusland en
Kazakstan en hun activiteiten in België.
Uiteraard kunnen we ook in een Belgische context niet voorbijgaan aan het bestuderen van de relatie tussen de georganiseerde misdaad en extremisme of terrorisme.
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Het is op deze manier dat de Pakistaanse georganiseerde misdaad wordt belicht. In 2004 werd vastgesteld dat bepaalde van
de door onze dienst als extremistisch bestempelde individuen
en organisaties, mogelijk betrokken zijn bij de ondersteuning
en de financiering van Pakistaanse fundamentalistische en / of
terroristische groeperingen door middel van fondsenverwerving
en georganiseerde misdaad.
Met dezelfde finaliteit verricht de Veiligheid van de Staat onderzoek naar de mogelijke interactie tussen de georganiseerde
misdaad binnen de Kasjmir-gemeenschap in België en de financiering van extremistische en terroristische organisaties actief in
Pakistaans en Indisch Kasjmir.
Ook de specifieke vormen van georganiseerde misdaad, namelijk mensenhandel en mensensmokkel, kunnen gelieerd zijn
aan extremisme of terrorisme. Wij stellen vast dat in België verblijvende Tamils betrokken zijn bij dergelijke misdaden. Deze
netwerkactiviteiten kunnen niet direct gelinkt worden aan de
Liberation Tigers of Tamil Eelan (LTTE) maar het valt niet uit te
sluiten dat de groepering van de diensten van deze netwerken
gebruik maakte.
Mensenhandel en mensensmokkel ontwikkelen zich echter ook
los van terroristische organisaties. Hierbij kunnen we vooral ver-

wijzen naar de groeperingen die afkomstig zijn uit de Westelijke
Balkan.
Een fenomeen dat nauw verbonden is met de mensenhandel is
de pseudo-legale immigratie. Mensen die onder het voorwendsel van studies of toeristische bezoeken het land binnenkomen,
verdwijnen vaak in illegale netwerken eens de tijdelijke verblijfsvergunning vervallen is. Mensensmokkelaars maken dankbaar
gebruik van de grote aantallen mensen die op deze manier het
land willen binnenkomen. Binnen de Chinese gemeenschap
wordt dit fenomeen vaak vastgesteld.  

Ondanks wat de positieve statistieken lijken uit te wijzen zou
Antwerpen het slachtoffer kunnen worden van de ambities
van andere internationale diamantcentra. Deze concurrerende
centra lijken de actieve ondersteuning te genieten van de politieke tenoren van hun gastlanden.
De bescherming van het Antwerpse potentieel wat de diamant
betreft, wordt op verschillende overheidsniveaus als een prioriteit gezien.
C. PRIORITEITEN

Een aantal sectoren zijn uiteraard meer het doelwit van de
georganiseerde misdaad dan andere: vastgoed, energie en
grondstoffen, telecom en diamant.
In de loop van 2004 hebben meerdere onderzoeken de kennis
van onze dienst inzake de diamantsector verfijnd en de permanente interactie aangetoond tussen transnationale groepen
die actief zijn in deze sector, politieke elites van de betrokken
landen en de internationale georganiseerde misdaad.

Door het op grote schaal investeren van fondsen van illegale
oorsprong in de legale economie kunnen criminele organisaties
de marktwerking ernstig schaden en de concurrentiepositie
van legitieme ondernemingen volledig ondergraven. Hierdoor
kan een soort besmettingseffect ontstaan van de illegale op
de legale economie, waarbij bedrijven in een bepaalde sector
gedwongen worden buiten de grenzen van de wet te opereren
om te kunnen overleven.

Sinds meerdere jaren is de diamantsector onderwerp van een
genadeloze strijd tussen de verschillende internationale bedrijven die hun positie in deze willen vrijwaren.

Omwille van het voorgaande sluit de wettelijke bevoegdheid
van de Veiligheid van de Staat inzake georganiseerde misdaad
sterk aan bij de opdracht die de wetgever de dienst toekende
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op het vlak van de bescherming van het economisch en wetenschappelijk potentieel.

Staat zich in internationale en Belgische initiatieven ter bestrijding hiervan in.

Gezien de bestendiging van de terrorismedreiging werd door
de Veiligheid van de Staat in 2004 ook een grote waakzaamheid aan de dag gelegd wat betreft een mogelijke samenwerking tussen criminele groepen en terroristische groepen. Er zijn
echter voorlopig geen aanwijzingen gevonden dat een dergelijke samenwerking zich in België voordoet. Theoretisch kan
aangenomen worden dat contacten tussen criminele en terroristische organisaties zich waarschijnlijk zullen afspelen op het
vlak van mensensmokkel en wapenhandel. Terroristische cellen
hebben daarenboven nood aan financiële bronnen, waarvoor
zij mogelijk - zij het deels en op al dan niet georganiseerde wijze
- criminele activiteiten zullen ontplooien. Vandaar dat ook in
het kader van de georganiseerde misdaad aandacht geschonken werd aan mogelijke financiering van terrorisme.

D. RESULTATEN

Ook in 2004 bleef illegale migratie, mensensmokkel en mensenhandel een belangrijk maatschappelijk vraagstuk en een
hot issue in de Belgische, Europese en internationale politiek.
Vanzelfsprekend behoorden illegale migratie, mensensmokkel en mensenhandel dan ook tot de prioriteiten in het kader
van de georganiseerde misdaad en schreef de Veiligheid van de
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Gezien het belang dat de Veiligheid van de Staat hecht aan de
economische aspecten van de georganiseerde misdaad, werden
in de loop van 2004 de contacten met de nationale en internationale instanties met een bevoegdheid terzake nog verhoogd.
Zo doet de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI)
regelmatig een beroep op de Veiligheid van de Staat om bijkomende informatie te bekomen in een lopend onderzoek in
het kader van witwassen of terrorismefinanciering. Om deze
samenwerking tussen beide diensten verder te optimaliseren,
werd door de Administrateur-generaal in juli 2004 het voorstel
aan CFI gedaan om de contacten tussen de cliënten via een
verbindingsambtenaar van de Veiligheid van de Staat te laten
gebeuren. Ingevolge de wettelijke bepalingen gaat het hier om
eenrichtingsverkeer. Inlichtingen gaan van de Veiligheid van
de Staat naar CFI. Door CFI niet-geëxploiteerde informatie kan
echter niet worden teruggespeeld naar de inlichtingengemeenschap.

Verder zijn er op nationaal vlak contacten met de F.O.D.
Financiën en de Federale Politie (CDGEFID) inzake witwassen
en financiering van terrorisme.
Op gebied van mensensmokkel en mensenhandel was 2004
een belangrijk jaar voor de nationale instanties die zich bezighouden met de bestrijding ervan. De Interdepartementale
Coördinatiecel ter bestrijding van de mensenhandel en mensensmokkel, die reeds in 1995 opgericht werd, werd nieuw
leven ingeblazen met als doel de spil te worden bij het ontwikkelen van een geïntegreerd beleid inzake mensenhandel
en mensensmokkel, met zowel een beleidsuitvoerende als
beleidsvoorbereidende rol. Hierbij werd ook een voorbereidend
bureau en een beheerscomité van het informatie- en analysecentrum inzake mensenhandel en mensensmokkel (IAMM)
opgericht. Zoals bepaald in het KB van 16 mei 2004, heeft de
Staatsveiligheid haar rol opgenomen als een volwaardige partner in deze Coördinatiecel en haar verwante organen om zo
actief mee te helpen aan de gecoördineerde bestrijding van de
mensenhandel en mensensmokkel in België.

E. SAMENWERKING MET
ZUSTERDIENSTEN
De internationale samenwerking van de Veiligheid van de
Staat is zowel georganiseerd op Europees als op internationaal
niveau. Deze samenwerking situeert zich bovendien in twee
geledingen die gezien hun aard een vertrouwelijk tot geheim
karakter hebben, maar die daarentegen wel aanleiding geven
tot gedeclassificeerde rapporten voor de politieke en gerechtelijke autoriteiten
Enerzijds zijn er de bi- en multilaterale vergaderingen en gegevensuitwisselingen die betrekking hebben op specifieke grensoverschrijdende operaties. Daarnaast zijn er de multilaterale overlegplatforms omtrent bepaalde fenomenen waarop uitgebreid aandacht besteed wordt aan nieuwe trends en modi operandi.
Naast de informatiegerichte uitwisselingen worden er in internationale context eveneens vormingen georganiseerd voor analisten en operationelen door personen of diensten die omwille
van hun functie of specifieke ervaring over een uitgebreide
expertise beschikken.
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4. BESCHERMING
VAN HET WEP
(wetenschappelijk en economisch potentieel)

In de wet van 30 november 1998 is de vrijwaring van het wetenschappelijk en economisch potentieel (WEP) als één van de te beschermen waarden door de Veiligheid van de Staat ingeschreven.

A. CONCEPT

In afwachting van nog te ontvangen directieven van het
Ministerieel Comité heeft onze dienst een voorlopig concept
uitgewerkt waarbij verbanden worden gelegd tussen aantastingen van het economische potentieel enerzijds en de nationale
stabiliteit / veiligheid anderzijds.
De Veiligheid van de Staat. hanteert in haar benadering van het
Belgisch economisch en wetenschappelijk potentieel volgende
criteria: toegevoegde waarde, tewerkstelling, kennis en marktregulerend vermogen. Dit is echter een werkmethode en een
manier om prioriteiten te kunnen stellen. Het is niet de bedoeling om op basis van deze criteria een definitie te geven aan ’het
Belgisch belang’. De activiteiten van de Veiligheid van de Staat
moeten ook los worden gezien van de economische evoluties
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Bovendien moet rekening worden gehouden met de Europese
realiteit. Binnen het Europese kader kan een te sterke begeleiding van het Belgische bedrijfsleven door de Veiligheid van de
Staat worden beschouwd als concurrentievervalsing.
Kritische infrastructuur van de Belgische staat kan op twee
manieren worden aangevallen:
• via de informatiesystemen die vertrouwelijke gegevens    
opslaan van economische en financiële aard.
• via de infrastructuur die geïntegreerd is binnen de publieke
sfeer, zoals de telecommunicatienetwerken, de energietoelevering, de controle van het luchtverkeer,… .
De fysieke infrastructuur kan het voorwerp uitmaken van een
terroristische aanslag. De virtuele infrastructuur kan geviseerd
worden door hackers of crackers.
Speciale aandacht is hier dus vereist voor:
• de autonome overheidsbedrijven
• organismen van openbaar nut
• ondernemingen waarvan de activiteiten van fundamenteel
belang zijn voor de bevolking

Economische en wetenschappelijke entiteiten met voornamelijk innoverende activiteiten, die een grote toegevoegde waarde
bezitten, interesseren potentiële belagers. Het betreft dus alle
wetenschappelijke entiteiten zoals universitaire onderzoekslaboratoria en de spin-offs die ermee verbonden zijn, de departementen voor onderzoek en ontwikkeling van privé-bedrijven, of
entiteiten waarvan het economisch belang uiterst concurrentieel is op wereldvlak.
Bij het afbakenen van het werkdomein WEP blijkt een gewone
opsomming van economische en wetenschappelijke entiteiten
echter nooit exhaustief en blijvend actueel. In beginsel is het
dan ook aangewezen om een lijst op te maken van sectoren
die activiteiten verrichten die moeten worden beschermd en
dat zowel op wetenschappelijk als op economisch niveau.
Inzake de samenwerking tussen de Veiligheid van de Staat
en de private sector is het in eerste instantie van belang uit te
maken of er nog Belgische belangen te behartigen vallen en
hoe deze kunnen worden gedefinieerd. De private sector kan
mee helpen bij het detecteren van die sectoren die nog opportuniteiten bieden en bij het nagaan of er nog Belgische ondernemingen in actief zijn.

53

Daarnaast is het van belang dat beide partijen via gezamenlijk
overleg nagaan op welke manier de Belgische belangen kunnen
worden behartigd. De vrijwarende opdracht van de Veiligheid
van de Staat wordt eveneens bepaald door de economische
omgeving waarbinnen de Belgische bedrijven zich situeren.

Een laatste punt waaraan, in een poging tot het bekomen
van een ‘optimale samenwerking’, nog extra aandacht dient
te worden besteed, is de manier waarop de bedrijven en de
Veiligheid van de Staat met elkaar kunnen / wensen te communiceren.

Rond ‘informatie over personen’ kan de Veiligheid van de
Staat bijvoorbeeld een belangrijke meerwaarde leveren aan
het bedrijfsleven. Maar ook hierbij dient een reserve te worden
gemaakt. Toetsingen binnen het kader van de WEP-bevoegdheid kunnen worden uitgevoerd. De exploitatie van deze informatie is echter nog niet voldoende juridisch omkaderd.

Een denkpiste die werd ontwikkeld is het oprichten van een
kruispuntenplatform waar analyses van de overheid en de private sector kunnen samenkomen.

Wat de ‘modus operandi’ betreft, dient ook te worden nagegaan onder welke vorm het bedrijfsleven met de Veiligheid van
de Staat wenst samen te werken:
• In welke mate zijn bedrijven bereid om een, naar de buitenwereld toe, openlijke samenwerking met de Veiligheid van de
Staat aan te gaan ?
• Zou het de samenwerking vergemakkelijken mocht de
Veiligheid van de Staat onder een andere noemer met het
bedrijfsleven samenwerken ?
• Wil men enkel ‘on demand’ samenwerken of verkiest men de
huidige globale benadering ?
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Het is tevens belangrijk te onderkennen dat er zich in bepaalde
situaties tegenstrijdige belangen kunnen voordoen. Zo is de
Veiligheid van de Staat, als overheidsinstelling, gehouden aan
een meldingsplicht bij overtreding van regels / wetgeving.
Ook individuen kunnen het doelwit zijn en dat omwille van het
feit dat ze toegang kunnen hebben tot geheime of gevoelige
informatie, of kennis bezitten aangaande uitvindingen met een
grote toegevoegde waarde of weet hebben van strategische
informatie.
Deze personen kunnen het slachtoffer worden van inmenging
in hun privé-leven, chantage of agressie. Ook kan hun identiteit
onrechtmatig worden aangewend. Naast juridische raadgevingen kan aan deze personen door de Veiligheid van de Staat een
gespecialiseerde hulp worden verleend.  

B. ROL VAN DE VEILIGHEID
VAN DE STAAT
De Veiligheid van de Staat heeft binnen haar vrijwarende
aanpak een dubbele taak:
Binnen een waaier van preventieve mogelijkheden voor onze
dienst is het onmogelijk voorbij te gaan aan de taak tot sensibilisatie. Sensibiliserende uiteenzettingen omtrent de problematiek
en de gebruikte technieken om het WEP schade toe te brengen,
dienen verspreid te worden onder de potentiële slachtoffers.
Op het vlak van beveiliging is voor de Veiligheid van de Staat
ook een adviserende taak weggelegd. Deze raadgevingen door
specialisten kunnen zich situeren op volgende domeinen:

Het bekomen van de veiligheidsmachtiging regelt louter de toegang tot geclassificeerde informatie en omvat dus niet de wettelijke bepalingen inzake het beroepsgeheim, het geheim van
het onderzoek, de privacy van personen en de goede faam van
de ondernemingen.
In concreto worden bijvoorbeeld veiligheidsmachtigingen vereist
voor personen die toegang hebben tot bedrijven in de nucleaire
sector.
Reflectie dringt zich evenwel op omtrent de noodzaak tot
beveiliging bij overheid en bedrijfsleven van daarvoor in aanmerking komende gegevens en van specifieke onderdelen, die
van wezenlijk belang worden geacht voor onze samenleving.
In eerste instantie kan worden gedacht aan veiligheidsonderzoeken of een beveiligingsbevorderende taak door de Veiligheid
van de Staat m.b.t. de SEVESO-bedrijven.

• veiligheid m.b.t. het personeel
• fysieke beveiliging
• de beveiliging op het vlak van geclassificeerd materiaal
• het beveiligen van communicatie
• het beveiligen van elektronisch verkeer.

Via haar personeel en met inzet van de haar geëigende specifieke inlichtingentechnieken kan de Veiligheid van de Staat zich
binnen het werkkader een cruciale rol toemeten op vlak van:

Binnen een proces van veiligheidsbevordering verricht de
Veiligheid van de Staat veiligheidsonderzoeken voor vertrouwensfuncties. (Zie ook hoofdstuk IV)

• het vrijwaren van kwetsbare kennis binnen het WEP van ons
land tegen economische spionage, bedrijfsspionage en informatiemakelaarij.
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• het inlichtingenwerk m.b.t. georganiseerde misdaad in het
bedrijfsleven.
• de informatiegaring op het vlak van informaticacriminaliteit
en cybercrime en de invloed van nieuwe technologieën op
criminaliteit.
In toenemende mate worden de traditionele productiefactoren
aangevuld met het toenemende belang van informatie in de
meest brede zin van het woord. Informatie is immers de nieuwe
vorm van kapitaal omwille van strategische waarde en wordt
daardoor ook kwetsbaar. Het concept van (strategische) industriële informatie beperkt zich niet tot louter technische informatie
maar kent een uitbreiding naar alle vormen van bedrijfsinformatie zoals: financieel-economische data, personeelsgegevens,
productieschema’s, productinformatie, marketing- en prijsinformatie en onderzoeks- en ontwikkelingsgegevens.
Meer en meer wordt dan ook binnen de private en publieke
sector de praktische noodzaak aangevoeld tot bescherming van
strategische informatie of kwetsbare kennis. Hierbij gaat het om
concepten en strategieën waarmee wetenschappelijke processen en bedrijfsprocessen zodanig kunnen worden ingericht dat
verlies tot een minimum wordt beperkt.
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Bij het beoordelen van kwetsbare kennis speelt het gegeven innovatiecapaciteit een centrale rol. Volgens de OESO
(Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling)
wordt de groei van welvaart en werkgelegenheid zelfs in hoge
mate bepaald door de capaciteit om te innoveren en zich aan
te passen.

C. TENDENSEN
In de ontplooiingsfase van het werkdomein WEP stond het
aftasten van het werkterrein, de uitbouw van contacten en de
definiëring van de bevoegdheden centraal.
De benadering van topics binnen het WEP wordt gebaseerd op
mogelijke vormen van schade en / of afhankelijkheid.
Bij de benadering van de materie kwamen onder andere volgende tendensen naar voor:
Bij een groot deel van het Belgische bedrijfsleven wordt er nog
steeds een lage mate van bewustzijn vastgesteld met betrekking tot de beveiligingsproblematiek in het algemeen, en meer
specifiek met betrekking tot de ICT-security. Grote bedrijven
ondernemen in het algemeen de nodige veiligheidsmaatregelen
en organiseren private initiatieven inzake veiligheid. Bij de kleinere bedrijven en KMO’s kan er echter wel een duidelijke leemte
worden vastgesteld.
Binnen bepaalde niches, voornamelijk met betrekking tot
hoogtechnologische ICT-producten, is er een hoge mate van
afhankelijkheid van Belgische bedrijven ten opzichte van hun
buitenlandse leveranciers.
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Er is een duidelijke trend om, in het kader van kosten- en tijdsbesparing, het onderhoud van systemen en producten van op
afstand te laten uitvoeren door gespecialiseerde firma’s. Een
reflectie inzake de informatiebeveiliging is in deze context absoluut noodzakelijk.
Ook rond bepaalde vormen van telewerk dient te worden
nagegaan welke impact dit kan hebben op de beveiliging van
de bedrijfsinformatie. Om deze redenen is er binnen bepaalde
sectoren een toenemende terughoudendheid tegenover telewerk.
Binnen het kader van de IT-security rijzen er vragen over de veiligheid van bepaalde firewalls. Het eventueel bestaan van backdoors doet grote veiligheidsvraagtekens ontstaan, maar kan bij
gebrek aan broncode niet worden geverifieerd.
Allerhande vormen van computercriminaliteit veroorzaken in
toenemende mate extra kosten voor het bedrijfsleven, zowel op
het vlak van effectieve schadegevallen als op het vlak van de
noodzakelijke extra beveiligingsapplicaties.
Specialisten stellen steeds meer vraagtekens bij de veiligheid van
het e-mailverkeer.
Er is een grote interesse merkbaar vanuit het buitenland voor de
activiteiten van Belgische centra voor Onderzoek en Ontwikkeling
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(O&O). Opmerkelijk hierbij is dat deze interesse niet alleen afkomstig is vanuit buitenlandse academische en O&O milieus - in
het kader van internationale uitwisseling van kennis - maar ook
vanuit diplomatieke milieus.
Omwille van het gegeven dat bedrijfsbeveiliging een niet onbelangrijk sociaal en economisch gegeven is, streven de ondernemingen en de overheid naar een bundeling van hun krachten in
het kader van een coherent beleid. Aldus kwam begin december
2001 een protocolakkoord tot stand tussen het Ministerie van
Justitie en het Verbond van Belgische Ondernemingen waarbij de praktische invulling werd vastgelegd van het “Permanent
Overlegorgaan Bedrijfsbeveiliging.” De doelstelling van dat
orgaan is een nauwere samenwerking tussen de private sectoren en overheidsinstellingen inzake economische materies,
namelijk WEP, terrorisme en georganiseerde misdaad.
Hoewel dit platform een goede aanzet is om elkaar beter te
leren kennen en begrijpen wat betreft de benodigdheden van
de globale veiligheidsproblematiek, dient gesteld dat dit platform zich voornamelijk concentreert op de politionele aspecten.
Voor zover deze evolutie zich zou voortzetten, wordt dit een
minder aangewezen platform voor de ‘intelligence sharing’, een
begrip dat veel breder is dan een louter politionele beveiliging.
Verder dient de private sector zich meer bewust te worden van
haar eigen verantwoordelijkheid in deze materie.

D. MULTIDISCIPLINAIRE AANPAK

E. EVALUATIE

Binnen het kader van de nieuwe bevoegdheid van de Veiligheid
van de Staat werd beslist een algemeen multidisciplinair onderzoek te voeren naar de aanwezige dreigingen en interesses.
Hierbij werd als doelstelling het realiseren van ‘algemene strategische analyserapporten’ vooropgesteld.

In Frankrijk rondde de heer Carayon een onderzoeksrapport af in
opdracht van de overheid waarin een evaluatie wordt gemaakt
van de activiteiten van de Franse veiligheidsdiensten en andere
betrokken partijen rond de problematiek van de ’Intelligence
économique, compétivité et cohésion sociale’.

Er werd voor een projectmatige benadering gekozen om op
deze manier een maximale inbreng van de verschillende disciplines te verzekeren (WEP, spionage, inmenging, georganiseerde
misdaad, proliferatie).

Ook binnen de Veiligheid van de Staat werd recentelijk een
stand van zaken opgemaakt van de activiteiten binnen het
domein van de vrijwaring van het wetenschappelijk en economisch potentieel.

Enerzijds wenst de Veiligheid van de Staat het Belgische bedrijfsleven bij te staan in het realiseren van grote opportuniteiten.
Anderzijds wordt nagegaan met welke moeilijkheden en dreigingen Belgische bedrijven kunnen worden geconfronteerd (spionage, georganiseerde misdaad, verplaatsing van de productie,
namaakproducten, oneerlijke concurrentie, illegale immigratie,
…).

Beide onderzoeken komen los van elkaar tot dezelfde globale
conclusies. Ook de voorziene maatregelen ter verbetering van
de performantie sluiten nauw bij elkaar aan.
Op basis van de voorliggende gegevens en de ervaringen van
de laatste jaren worden volgende verbeteringspunten naar voor
geschoven:
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Actiepunten:

Voorwaarden als dienst:

• De oprichting van een kruispuntplatform. De bedoeling is te
komen tot een sterker partnership met de industrie. Binnen
dit platform kunnen concrete acties worden uitgewerkt.
• Een betere samenwerking genereren tussen de verschillende
openbare diensten die actief zijn binnen het domein van het
wetenschappelijk en economisch potentieel en bijgevolg bijdragen tot een eenduidig standpunt.
• Streven naar een meer horizontale communicatie tussen de
verschillende overheidsdiensten.
• Het overleg met de regio’s moet geïntensifieerd worden.

Om te komen tot een performante benadering van de opdracht
van het vrijwaren van het WEP is een duidelijk politiek kader
een absolute noodzaak. Op niveau van de dienst moet worden
gestreefd naar een synergie tussen verschillende disciplines, een
voldoende personeelsbezetting voor de uit te voeren taken en
een adequate vorming.

Aandachtspunten:

• Meer aandacht voor strategische visie van het bedrijfsleven /
lange termijnvisie.
• Aandacht voor opportuniteiten en dreigingen.
• Aandacht voor toenemende invloedssferen.
• Onderzoek & Ontwikkeling = de motor van de economie /
de sleutel tot succes.
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Binnen het ruime takenpakket moeten tenslotte prioriteiten
gesteld worden.
Ook het Comité I haalt in haar jaarrapport 2003 deze elementen
aan als noodzakelijke voorwaarden tot het behoorlijk uitvoeren
van de opdracht van het vrijwaren van het wetenschappelijk en
economisch potentieel door de Veiligheid van de Staat.

5. proliferatie
A. ALGEMENE SITUERING
Tijdens WOII en de daaropvolgende decennia betoonden een
toenemend aantal landen een groeiende interesse voor de
ontwikkeling van een nucleair, biologisch en chemisch wapenprogramma, de zogeheten non-conventionele wapens voor
massavernietiging. De omvang van de proliferatie van nonconventionele wapens heeft bij de internationale gemeenschap
een toenemende bezorgdheid gewekt.
In de voorbije decennia groeide dan ook het diplomatieke
bewustzijn van non-proliferatie, wat uitmondde in de ondertekening van meerdere multilaterale verdragen tussen staten.
In het kader van de Belgische buitenlandse politiek, die het
behoud van de internationale gevestigde orde nastreeft, onderschreef ons land verschillende verdragen en overeenkomsten
die tot doel hebben de proliferatie en/of het gebruik van nonconventionele wapens te voorkomen.
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In de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de
Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten werd aan de Veiligheid van
de Staat opdracht gegeven om inlichtingen in te winnen, te
analyseren en te verwerken aangaande proliferatie. In artikel 8
werd proliferatie immers ingeschreven als “activiteit die bedreigt
of zou kunnen bedreigen”.
Voor de toepassing van artikel 7, 1° en artikel 8, 1° van de
voormelde wet werd proliferatie daarbij als volgt omschreven:
“De handel of de transacties betreffende materialen, producten,
goederen, of knowhow 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.”  

B. INTERNATIONALE CONTEXT
De afgelopen jaren stellen we een toenemende internationale
bewustwording vast omtrent de problematiek van de ontwikkeling en het gebruik van massavernietigingswapens en hun
dragers.
De proliferatieproblematiek heeft niet enkel betrekking op de
wapenprogramma’s van bepaalde staten, maar houdt ook
rekening met het mogelijke gebruik van dit type wapens door
terroristische organisaties.
Het actieterrein in deze materie werd dus uit noodzaak uitgebreid om het hoofd te bieden aan deze nieuwe uitdagingen.
Hiertoe moesten bestaande actieprocedures in vraag worden
gesteld en nieuwe worden gecreëerd.
Om een antwoord te kunnen bieden op deze nieuwe uitdaging werden meerdere internationale initiatieven in het leven
geroepen, zoals het Global Partnership, het Proliferation Security
Initiative (PSI), en sinds 1 juli 2004 de toepassing van de ISPS
code (International Ship & Port Facility Security).
Gedurende gans 2004 bleef dit onderwerp de internationale
politiek beroeren.
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We kregen de uiteindelijke bevestiging dat er in Irak geen enkel
massavernietigingswapen gevonden werd, ook al hadden ooit
programma’s bestaan om dergelijke tuigen te ontwikkelen.
De Noord-Koreaanse nucleaire crisis vond nog geen diplomatieke
oplossing en blijft dus een zorgenkind op de internationale scène.
Bovendien heerste er in 2004 grote ongerustheid omtrent het
Iraanse kernprogramma. Hoewel het Europese trio Frankrijk Duitsland - Verenigd Koninkrijk een akkoord met Iran bereikte
om gedurende de loop van de onderhandelingen de verrijking
van uranium stil te leggen, is het probleem nog niet van de
baan.
De Westerse landen, aangespoord door de Verenigde Staten,
eisen nog steeds de volledige bevriezing van het programma,
terwijl de Iraanse overheid haar soeverein recht opeist om een
burgerlijk kernprogramma te handhaven. 2005 belooft een
belangrijke periode te worden voor het vervolg van deze onderhandelingen.

C. ROL VAN DE VEILIGHEID VAN
DE STAAT
De steeds evoluerende en uitdijnende problematiek van de proliferatie vereist de nodige soepelheid van inlichtingendiensten
om zich tijdig te kunnen aanpassen aan de nieuwe realiteit.
Onze dienst volgt de evolutie van de wapenprogramma’s (zowel
voor atoomwapens, bacteriële wapens als chemische wapens)
van de belangrijkste prolifererende landen op en neemt deel
aan een aantal internationale samenwerkingsverbanden met
zusterdiensten om tot een optimale analyse en gegevensuitwisseling te komen.
Verder doet de Veiligheid van de Staat een beroep op de expertise terzake van bepaalde instellingen zoals OLAF (Office européen de Lutte Anti-Fraude), en verleent ze haar medewerking
aan nationale en internationale actoren bij het in kaart brengen
van het fenomeen proliferatie.
Ook bepaalde firma’s en verdachte transacties werden in deze
materie opgevolgd, evenals bepaalde onderdanen van prolifererende landen die zich dit jaar in België bevonden.
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6. schadelijke sektarische organisaties
A. ACHTERGROND
Ook in 2004 zag de Veiligheid van de Staat haar opdracht
bevestigd om toezicht te houden op de schadelijke sektarische
organisaties. De inlichtingen van onze dienst moeten de parlementaire onderzoekscommissie, belast met de beleidsvorming
rond bestrijding van onwettige en gevaarlijke praktijken van
sekten, toelaten haar werk verder te zetten.

Deze definitie noopt ons tot een hoofdzakelijk feitelijke benadering en het vermijden van een oordeel over de ontwikkelde
denkbeelden van deze groeperingen.
Deze feitelijke benadering is overigens een waarborg voor het
verrichte werk. Deze wordt verwezenlijkt door een beroep te
doen op criteria of indicatoren van schadelijkheid. Hoewel zij
geen inbreuk in de strafrechtelijke betekenis van het woord uitmaken, zijn deze criteria van schadelijkheid voldoende verwant
met bestaande beschuldigingen om de gerechtelijke autoriteiten een gemakkelijk begrip van deze problematiek toe te laten.

B. INTERNATIONALE CONTEXT
De definitie van het begrip ‘sektarische organisatie’ in de organieke wet van 30 november 1998 is dezelfde als deze gegeven
door de parlementaire onderzoekscommissie, namelijk: “is een
schadelijke sektarische organisatie iedere groepering met een
levensbeschouwelijk of godsdienstig doel die zich in haar organisatie of praktijken, overgeeft aan schadelijke onwettige activiteiten, het individu of de samenleving schaadt of de menselijke
waardigheid aantast. Het schadelijk karakter van een sektarische
groepering wordt 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 bekrachtigd door België.”

De meerderheid van de in België aanwezige groeperingen schadelijk of niet - beschikt over internationale vertakkingen.
Hetzelfde geldt voor de bewegingen die zich in België hebben
ontwikkeld en zich vervolgens hebben verspreid naar andere
landen.
Hoewel de praktijken van deze bewegingen in de verschillende
landen fundamenteel gelijkaardig zijn, kan de waarneming
ervan erg verschillen van land tot land. Sommige staten besteden geen enkele aandacht aan het gevaar dat deze bewegingen kunnen opleveren, waardoor de tussenkomst van de
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(voornamelijk gerechtelijke) autoriteiten veel meer gebeurt op
repressieve dan op preventieve wijze. Andere landen, waaronder België, doen inspanningen om het fenomeen te observeren
en proberen, naast de noodzakelijke beteugeling van eventuele
misdrijven, ook een preventieve aanpak te hanteren. Een derde
groep van staten kiest voor een benadering die enkel gericht is
op mogelijke risico’s voor de staatsinstellingen.
Hoewel de Belgische aanpak vatbaar blijkt voor kritiek, sluit
deze wel aan bij de juridische opvatting van onze maatschappij, waarin de openbare macht het individu bijstaat in zijn strijd
tegen schadelijke groepen waarvan de macht soms verrassend
groot kan zijn. Een parlementaire evaluatie werd in december
2004 opnieuw opgestart.

C. AANWEZIGHEID IN BELGIË
Aangezien er verschillende honderden bewegingen met filosofische of religieuze inslag (of die voorwenden deze te hebben)
in België aanwezig zijn, kunnen we vaststellen dat slechts een
minderheid hiervan onder de definitie van de wetgever valt. Op
dit ogenblik komen een vijftigtal groeperingen in aanmerking
voor de wettelijke vereisten, zodat ze het voorwerp vormen van
toezicht door onze dienst.
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De activiteiten van deze bewegingen worden aandachtig
maar zonder oordeel a priori opgevolgd door onze dienst: hun
mogelijke schadelijkheid wordt voortdurend getoetst aan de
werkelijkheid op het terrein. Het aantal gevolgde groeperingen
is trouwens noch beperkt, noch verstard: de aanpassing van
de praktijken van een beweging in de loop der tijden kan de
beoordeling van haar schadelijkheid beïnvloeden en kan zelfs
leiden tot het besluit dat deze schadelijkheid niet meer bestaat.
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hoofdstuk iv
veiligheidsonderzoeken

1. wettelijke
opdrachten
Een aparte sectie binnen de Veiligheid van de Staat houdt zich
bezig met veiligheidsonderzoeken. Andere diensten verwerken
de verzamelde gegevens of behandelen de consultaties. De
interventie van de Veiligheid van de Staat is expliciet vastgelegd
in wetteksten in de volgende gevallen:
• veiligheidsonderzoeken die gevraagd worden door de Nationale
Veiligheidsoverheid betreffende het toekennen van een veiligheidsmachtiging die toelaat om documenten te lezen
met een classificatie vertrouwelijk, geheim of zeer geheim.
Er wordt onderzocht of deze persoon voldoende garanties
biedt inzake geheimhouding, loyaliteit en integriteit.
• consultaties betreffende bewakingsfirma’s
• consultaties over bedrijven die wapens uitvoeren
• consultaties over privé-detectives
Daarnaast komt de Veiligheid van de Staat tussen in andere
domeinen die geregeld zijn door de wet van 3 mei 2005.
Deze samenwerking viel tot voor kort onder de wet van 30
november 1998, artikel 19 over het mededelen van inlichtingen
aan andere instanties:
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• vragen van de militaire inlichtingendienst en buitenlandse correspondenten in het kader van hun eigen veiligheidsonderzoeken
• consultaties over tolken komende van de parketten, de Dienst
Vreemdelingenzaken,hetCommissariaat-GeneraalvandeVluchtelingen en Staatslozen
• consultaties over diplomatiek personeel komende van de
FOD Buitenlandse Zaken
• aanvragen voor identificatiebadges voor luchthavenpersoneel
• consultaties van de Dienst Vreemdelingenzaken en het Commissariaat-Generaal van de Vluchtelingen en Staatslozen
• consultaties over personen die een visum aanvragen
• consultaties over bezoekers aan de NAVO
• consultaties over nucleaire aangelegenheden komende van
het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle
• consultaties over naturalisaties en aanvragen tot het verwerven
van de Belgische nationaliteit.

2. wapenvergunningen
Onderstaande tabel geeft de evolutie weer van het aantal
verzoeken van de Nationale Veiligheidsautoriteit om een veiligheidsonderzoek uit te voeren en het aantal beantwoorde
aanvragen. Het onevenwicht tussen aanvragen en antwoorden
in 2002 werd door een vereenvoudiging van procedures grotendeels weggewerkt in 2003. De verwachte voortzetting van
deze positieve ontwikkeling werd in 2004 echter gestremd door
een onverwacht tekort aan personeel, een situatie die tegen
het einde van 2004 grotendeels weer genormaliseerd is.

Jaar

Aanvragen NVA

Behandelde aanvragen

2002

4.105

2.562

2003

2.169

4.123

2004

2.782

1.059

Daarnaast wordt de Veiligheid van de Staat geconsulteerd voor
1. aanvragen tot het hebben van verweerwapens in het geval van:
• ambassades en gelijkgestelde vertegenwoordigingen
• bewakingsfirma’s met zetel in het buitenland
• leden van de SHAPE (militair hoofdkwartier van de NAVO
in
Europa)
• particulieren die niet in België gedomicilieerd zijn
• tijdelijke vergunningen in het geval van transit
2. aanvragen tot het dragen van verweerwapens in het geval
van:
• buitenlandse protectie-eenheden
• diplomatiek en gelijkgesteld personeel
• personeel van buitenlandse bewakingsfirma’s die niet in
België gedomicilieerd zijn
• niet in België gedomicilieerde particulieren in het geval van
schietsport of jacht
3. erkenningen van wapenhandelaars.
In 2004 heeft de Dienst Wapens van de Veiligheid van de Staat
een totaal van 3065 aanvragen verwerkt.
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3. het veiligheidsbureau
A. ACHTERGROND
De voornaamste opdracht van het Veiligheidsbureau bestaat
uit het centraliseren van de dossiers rond veiligheidsmachtigingen van de personeelsleden van de Veiligheid van de Staat. Het
Bureau bewaakt ook de naleving van de veiligheidsregels, voorzien in de organieke wet, rond classificatie en veiligheidsmachtigingen. Het zorgt dus, onder meer, voor de inschrijving van
geclassificeerde documenten.

B. PRIORITEITEN
Naast de gebruikelijke taken werd het Veiligheidsbureau in 2004
eveneens belast met de centralisatie, de inschrijving en de oriëntatie van de NAVO- en EU-documenten.
Bovendien werd het afgelopen jaar met nieuwe initiatieven
verder gewerkt aan de verbetering van de beveiliging op alle
gebieden. Zo werden er veiligheidsbriefings gegeven aan alle
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nieuwe statutaire of contractuele agenten van de Veiligheid van
de Staat en werd de opleiding ‘Veiligheidsprincipes en Tradecraft’
aangepast aan de nieuwste richtlijnen. Personeelsleden die
reeds langer in dienst zijn, kregen een herinneringscursus rond
de veiligheidsprincipes.
Personeelsleden die reizen ondernemen naar ‘risicolanden’
worden sinds 2004 ook beter voorbereid, dankzij een procedure
van briefings en debriefings.
In april 2004 kreeg het Veiligheidsbureau hiernaast ook de opdracht
een ‘Kwetsbaarheidsanalyse’ te maken. Deze studie werd vervolgens verspreid onder alle personeelsleden van de Veiligheid van
de Staat. Dankzij deze studie en de bijbehorende briefings is de
veiligheidsproblematiek een dagelijks gespreksonderwerp geworden binnen de dienst, wat de sensibilisering in de hand werkt.
De activiteiten van het door de Administrateur-generaal opgerichte ‘Kwestbaarheidsbureau’, dat bestaat uit de belangrijkste
diensten van de Veiligheid van de Staat, gaan inmiddels onverminderd voort. Er vindt regelmatig overleg plaats rond verschillende lopende thema’s en punctuele problemen. Er is daarbij een
programma ontwikkeld om de fysieke beveiligingsmechanismen
en procedures binnen de Veiligheid van de Staat te moderniseren.

Daarnaast werden de contacten van de Veiligheidsofficieren
met de Nationale Veiligheidsoverheid in het afgelopen jaar
zeer sterk geïntensifieerd. De NVO doet sinds begin 2004 trouwens geregeld een beroep op hen als ‘externe experten’ op
het gebied van fysieke veiligheid en het beheer van geclassificeerde documenten. Zo fungeerde een veiligheidsofficier van de
Veiligheid van de Staat als ‘piloot’ voor dit laatste onderwerp bij
de inspectie van de Belgische overheden door de veiligheidsdiensten van de Europese Unie.
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hoofdstuk v
bescherming

1. achtergrond

2. de totstandkoming
van de opdracht

De dienst Bescherming van de Veiligheid van de Staat is één
van de diensten die in België instaan voor de bescherming van
personen. De organieke wet definieert de opdrachten en geeft
de beschermingsofficieren de bevoegdheden van bestuurlijke
politie.

Alle bezoeken worden op dezelfde manier aangekondigd. De Algemene Directie Crisis Centrum (ADCC) van de
FOD Binnenlandse Zaken past hiervoor de regels van het
Protocolakkoord toe.
Het volgende schema zet de procedure uiteen:

De praktische organisatie van de beschermingsopdrachten
wordt geregeld door de Regeringsonderrichting van 1974. Dit
document, dat tot doel had bezoeken van buitenlandse personaliteiten aan België te regelen op het vlak van protocol, veiligheid, openbare orde, enzovoort, is nog steeds van kracht.
Daarnaast is er het protocolakkoord van februari 2000, ondertekend door de ministers van Justitie, Buitenlandse Zaken en
Binnenlandse Zaken, dat de organisatie van een aantal bezoeken van buitenlandse VIP’s aan ons land op een vlotte manier
moet regelen.
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Ambassade: verbale nota met aanvraag
en alle nuttige gegevens
• Europese
top
• Bilateraal
bezoek

Ministerie Buitenlandse Zaken
Dienst Protocol

Evaluatie

Ministerie Binnenlandse Zaken
Geen toepassing
protocol >
vraag om evaluatie

ADCC beslist
toepassing protocol
VS

VS

Lokale politie

Lokale politie

Federale politie

Federale politie

Andere betrokken
diensten

Andere betrokken
diensten

AGG evaluatie
dreiging

3. de verschillend
soorten opdrachten
A. DE PERMANENTE
BESCHERMINGSOPDRACHTEN
Deze opdrachten bestaan uit de begeleiding van personen die
voor langere tijd in België verblijven of van Belgische politieke
personaliteiten, zowel bij officiële als bij privé-verplaatsingen.

4. 	de problematiek
van de europese
topbijeenkomsten
De toepassing van de akkoorden van Nice heeft een nieuwe
dimensie gegeven aan het aantal officiële bezoeken. Voortaan
zullen in Brussel jaarlijks minstens 4 Europese tops plaatsvinden
in het kader van het verruimde Europa.
Deze topbijeenkomsten, die in het algemeen over twee dagen
lopen, brengen minstens 25 premiers en/of staatshoofden
samen.

B. DE OFFICIËLE OPDRACHTEN
Hier gaat het om de bezoeken van buitenlandse personaliteiten
die voor een korte periode in ons land verblijven, met name de
bezoeken op uitnodiging van de Belgische regering, de staatsbezoeken op uitnodiging van Z.M. de Koning, de werkbezoeken
aan Europese of internationale instellingen, de privé-bezoeken
of transits van personaliteiten of een combinatie van verschillende vermelde soorten bezoeken.
Het eerst semester 2004 telde de sectie Bescherming 30 effectieve beschermingsofficieren. In het tweede semester kwam
er een tijdelijke versterking van 24 inspecteurs in het kader van
hun stage.

Na het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie in 2001 met als hoogtepunt de Top van Laken - bleek al snel dat de dienst
Bescherming van de Veiligheid van de Staat niet over voldoende
mensen en middelen beschikte om op een regelmatige basis het
hoofd te bieden aan dit type van plenaire vergaderingen.
De Veiligheid van de Staat heeft steeds de visie verdedigd dat
deze pijler van haar werkzaamheden ondanks de verhoogde
werkdruk niet dient te worden overgedragen aan een andere
dienst of een nieuw op te richten orgaan. Deze opdracht is een
sprekend voorbeeld van een risicoanalyse die voor een groot
deel voortspruit uit de informatie die wordt gegenereerd door
de Veiligheid van de Staat. Verder is de kwaliteit van het werk
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van de beschermingsofficieren zowel nationaal als internationaal
erkend. De persoonsbescherming is eerst een vooral een louter
functioneel gegeven. Dit neemt niet weg dat deze bescherming van hoogwaardigheidsbekleders hun beeldvorming over
ons land sterk beïnvloedt. In dit licht is een investering in deze
dienst op alle vlakken een rendabele operatie.
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5. de werkdruk
De evolutie over de laatste vier jaar toont, zowel voor de permanente als de officiële opdrachten, een stijgende trend.
We stellen een algemene stijging vast met 15 à 20% per jaar.
Permanente opdrachten 2001-2004
6000
5000
11 sep

4000
3000
2000
1000
0
Jan

Feb

Maa

Apr

Mei

Juni

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

2001 Permanent

1625

1890

2341

1810

2021

1177

2091

2260

4142

4234

5785

3274

2002 Permanent

3770

3681

3772

3813

3848

3878

3256

2124

3540

3197

2654

2665

2003

2748

3259

3465

3239

2903

3754

3662

1631

3939

3482

3123

2480

2004

3154

4162

4793

2755

3557

4082

3871

2514

3943

3371

3674

3171

79

VIP 2001-2004
Laeken

9000
8000
7000
Daneur

6000

Nedeur
Italeur

2000

Irleur

3000

Irleur

Top Irak

4000

Italeur
Nedeur

5000

1000
0
Jan

Feb

Maa

2001 VIP
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hoofdstuk vi
uitbouw van
de professionele
vorming

1. vorming & opleiding
De Veiligheid van de Staat kende in 2004 een relatief grote
instroom van nieuwe leden, zowel voor de operationele als
voor de administratieve diensten.
Door de specifieke taken van een inlichtingendienst is het uiteraard onmogelijk om nieuwe mensen meteen in te zetten in de
dagdagelijkse werking. Het personeel moet zich immers terdege bewust zijn van de wettelijke bepalingen die gelden voor
de dienst. Vandaar dat een uitgebreide vorming wordt voorzien
rond de organieke wet en verschillende aanverwante wetten,
zoals deze van 11 december 1998 betreffende de classificatie en
de veiligheidsmachtigingen.
Daarnaast wordt voor de stagiairs ook een doorgedreven vorming voorzien over de inhoudelijke kant van het werk en over
elke sectie van de dienst. Nieuwe medewerkers worden dus
geïntroduceerd in alle aspecten van de taken van de Veiligheid
van de Staat. Met deze allesomvattende vorming wordt getracht
om nieuwe personeelsleden een algemeen zicht te bieden op
de structuur van de Veiligheid van de Staat, zodat de interactie
tussen de verschillende secties verder wordt gestimuleerd.

84

Tijdens hun verdere loopbaan kunnen de leden van de operationele diensten bovendien verschillende opleidingen volgen die
in verband staan met de specifieke behoeften van de dienst.
Daaronder vallen, bijvoorbeeld, publiek management, defensieve technieken, geo-strategie, Arabisch, enzovoort. Deze
opleidingen kunnen worden gevolgd aan hogescholen en
universiteiten of bij het Opleidingsinstituut van de Federale
Overheid (OFO).
De wetenschappelijke aard van het inlichtingenwerk en het feit
dat deze activiteit niet in de klassieke onderwijsinstellingen kan
worden aangeleerd, heeft de nood aan een vormingsinstituut aangetoond. De eerste grondslagen hiertoe werden gelegd in 2004.
Dit instituut zal ook ter beschikking staan van stagiairs van
buitenlandse diensten. In 2004 had reeds zo een stage plaats.

2. hervorming
In 2003 besloot de Administrateur-generaal van de Veiligheid
van de Staat om, naast de uitbreiding van de dienst, ook de
bestaande structuren te evalueren, om zo te komen tot de
ontwikkeling van een kwaliteitsmanagement. Dit initiatief
kadert in de aanbevelingen van een audit die werd uitgevoerd
door het Vast Comité van Toezicht op de Inlichtingen- en
Veiligheidsdiensten (Comité I). Deze evaluatie moet de Veiligheid
van de Staat toelaten haar wettelijke opdrachten beter uit te
voeren.
Om dit doel te bereiken werd gekozen voor het Common
Assessment Framework (CAF). Dit is een evaluatiemethode
die gebaseerd is op een bevraging van het personeel, waarbij
er speciaal wordt naar gestreefd om alle niveaus, van basis tot
directie, bij het proces te betrekken volgens het zogenaamde
‘bottom-up’-principe. Om alles zo professioneel mogelijk te laten
verlopen sloeg onze dienst de handen in elkaar met de FOD
Personeel en Organisatie, die ervaring heeft met deze evaluatie
methode en enkele experten afvaardigde om het project in
goede banen te leiden.

De evaluatieteams van de operationele dienst deden hun werk
van september 2003 tot januari 2004. De resultaten werden
samengevat in een verslag dat een overzicht gaf van de zwakke
punten, die verbeterd moeten worden, en de sterke punten, die
geoptimaliseerd moeten worden. Op basis van deze conclusies
werd een plan opgesteld waarin 12 verbeteringsprogramma’s
zijn voorzien, die in een tweede fase worden uitgewerkt door
31 specifieke projectgroepen. Dit ‘masterplan’ werd op 29 april
2004 voorgesteld aan het personeel, in het bijzijn van de minister van Justitie en het Comité I.
Het ‘masterplan’ trad in voege in mei 2004 en loopt nog steeds
verder. Eén van de eerste resultaten was het strategisch seminarie van 17 en 18 mei, waar werd nagedacht over de strategische
oriëntering van de dienst en waar de visie, de missies, de sleutelprocessen en de waarden van de Veiligheid van de Staat op
punt werden gesteld. Hieruit groeide onder meer het Handvest
der Waarden, dat dienst doet als referentie voor de verschillende
projectgroepen die in het leven werden geroepen.
Tussen juli en september 2004 werd gestart met projectgroepen
rond het beheer en de verbetering van de processen, het personeelsbeleid, de interne communicatie, het beheer van de middelen, het welzijn binnen de organisatie en de creatie van een
website. Ook dit jaarverslag is het resultaat van een suggestie
die voortkwam uit het evaluatieproces.
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Contactgegevens

Veiligheid van de Staat
Koning Albert II-Laan 6 Bus 2
1000 Brussel
Tel: 02 205 62 11
Fax: 02 205 57 72
E-mail: vs-se@just.fgov.be
Webstek: http://www.veiligheidvandestaat.be
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