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VOORSTELLING VAN HET WETSONTWERP
BETREFFENDE DE CLASSIFICATIE EN DE VEILIGHEIDSMACHTIGINGEN

Toespraak door Dr. Jan Van Erps
CVP-Volksvertegenwoordiger

Geachte Dames en Heren,

Toen de voorzitster van het Vast Comité van Toezicht op de Inlichtingendiensten, dat ze courant
het Comité I noemen, mij uitnodigde voor een lezing voor dit internationaal en zeer deskundig
gehoor, was ik niet alleen zeer vereerd maar ook bijzonder dankbaar.

Dankbaar omdat we de kans krijgen het resultaat toe te lichten van vrij labeur dat een kleine groep
van parlementairen en deskundigen de laatste twee jaar geleverd heeft om een wettelijke basis te
geven aan de Belgische veiligheids- en inlichtingendiensten in de eerste plaats en aan de
classificatie van gevoelige informatie en het afleveren van veiligheidsmachtigingen in de tweede
plaats.

Het zal dit gehoor zeker niet verbazen dat hiervoor in de media weinig belangstelling laat staan
waardering is betoond. Waaruit we waarschijnlijk mogen afleiden dat het goede wetten zijn,
ofschoon enige onverschilligheid en onwetendheid ook mede aan de basis kan liggen van de
geringe aandacht.
Tenslotte maakt het voor de gewone mens in de straat niet echt veel uit of de inlichtingendiensten
nu al dan niet een wettelijke basis hadden sinds hun oprichting bijna 170 jaar geleden.

De evolutie van een maatschappij met kleine leefkernen met veel sociale controle is zeer
geleidelijk geëvalueerd naar grotere tot zeer grote leefkernen met veel anonimiteit en een vrijwel
onbestaande sociale controle met alle gelukkige maar ook ongelukkige gevolgen vandien.

Gaandeweg kreeg het individu meer rechten, meer privacy, meer vrijheid, wettelijk gewaarborgd.
Tegelijkertijd moest de wetgever de maatschappij, het geheel van individuen, uiteraard
beschermen tegen misbruik van vrijheid door de voortvarende of malafide individuen. Deze
pendelbeweging resulteerde de laatste jaren o.a. in een grondwettelijke bescherming van de
privacy en een even grondwettelijke openbaarheid van bestuur.
Daardoor was de afwezigheid van rechtsgrond voor onze veiligheids- en inlichtingendiensten niet
langer te verzoenen met de huidige regels van de rechtstaat.

Geen zinnig mens twijfelt er nochtans aan dat voor onze vrijheid en veiligheid inlichtingen van
allerlei aard moeten ingezameld en verwerkt worden en ook dat dit vertrouwelijk moet gebeuren.

Daarom werd eerst sinds '96 een organieke wet uitgewerkt, die pas eind '98 definitief wet werd en
waarin een Ministerieel Comité voor Inlichtingen en Veiligheid werd opgericht en de bevoegdheden
preciseerd werden van de Dienst Veiligheid van de Staat en van de militaire Algemene Dienst
Inlichtingen en Veiligheid.
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Hierover zal ik niet verder uitweiden om mijn bijdrage toe te kunnen spitsen op de daaropvolgende
dubbele wet i.v.m. de classificatie en de veiligheidsmachtigingen die nauw aansluit bij het thema
van dit colloquium.

De noodzaak aan deze wet werd reeds door mij ingeroepen bij de bespreking van de organieke
wet : om met geheime informatie om te gaan moeten de betrokken personen een machtiging
hebben, de zogeheten veiligheidsmachtiging, en daartoe moet rond deze personen een onderzoek
gebeuren, het zogeheten veiligheidsonderzoek.
De organieke wet gaf deze bevoegdheid wel aan onze beide veiligheidsdiensten maar nergens
werd gedefinieerd wat een geheim was.Verschillende pogingen tot amendering dienaangaande
strandden reeds in het stadium van overleg met de indiener van het ontwerp, de Regering !  Na
uitrijping kon in de Senaat bij amendement toch een categorisering ingevoerd worden van
vertrouwelijke, geheime en zeer geheime inlichtingen, maar dit was verre van voldoende
wetsgrond.
Ook het dubbele wetsontwerp i.v.m. de veiligheidsmachtigingen, zoals het werd ingediend door de
regering, schoot te kort, wat ikzelf onmiddellijk had geduid.

Laat me eerst een parenthese openen over het tweede luik, dat voorziet in een beroepsinstantie in
geval van weigering van de machtigingen. Ofschoon de voorgestelde instantie, het Comité I
inderdaad zuiver juridisch gezien een niet echt volmaakte oplossing is, waren er toch argumenten
om deze te weerhouden.

Het is waar dat het Comité I werd opgericht om onze veiligheidsdiensten dagdagelijks op hun
integere werking te controleren, al dan niet ingaande op eventuele klachten van binnen of van
buitenuit, en daartoe ook een eigen enquêtedienst kreeg toegewezen.

Wanneer het Comité I het beroep moet onderzoeken dat ingediend werd tegen een weigering van
machtiging door een veiligheidsdienst, waarvan de goede werking door ditzelfde Comité I moet
worden gegarandeerd kunnen we minstens van een malaise gewagen.
De mogelijke alternatieven zijn behandeling door de Raad van State of oprichting van een ad hoc
college van op rust gestelde magistraten.
De Raad van State was de eerste oplossing zelf weinig genegen. Zij zouden dan zelf een
veiligheidsonderzoek moeten ondergaan en zich in de ingewikkelde materie moeten specialiseren.
De tweede oplossing blijft erg duur voor het geringe aantal beroepen.
Daarom werd het Comité I uiteindelijk weerhouden, maar het is niet uitgesloten dat in geval van
een klacht bij het hof van Straatsburg deze oplossing afgeschoten wordt. We sluiten de
parenthese.

Het eerste luik van deze wet over de veiligheidsmachtigingen wou de praktijk van het
veiligheidsonderzoek conform maken met artikel 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van
de Rechten van de Mens en van de fundamentele vrijheden. Het fameuze arrest-Leander van het
Europees hof stelt wel dat de inmenging in het privé-leven in het kader van een
veiligheidsonderzoek rechtmatig is want de nationale veiligheid dient, maar ook dat deze
inmenging moet door de wet voorzien worden.

In 1995 velde de Raad van State de arresten Cudell en Wicart, die stelden dat alle bestaande
normen, die door de overheid werden ingeroepen om veiligheidsonderzoeken uit te voeren, geen
wet waren zoals door het Europees verdrag werd geëist. De overheid had volgende maatregelen
ingeroepen : het NAVO-verdrag, dat weliswaar door het Parlement is geratificeerd; een K.B. van
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'89 i.v.m. de militaire veiligheidsdienst ADIV en de Wet van 1955 betreffende de Veiligheid van de
Staat en de Kernenergie.
Maar het wetsontwerp zoals door de regering werd ingediend voldeed nog steeds niet.

Hierbij gaf ik vier redenen op :

1) Het ontwerp definieerde wel de modaliteiten volgens dewelke veiligheidsmachtigingen
moeten afgeleverd worden door de bevoegde overheden, en meerbepaald de modaliteiten
volgens dewelke deze bevoegde overheden de veiligheidsonderzoeken moeten uitvoeren,
maar zei niets over geheim of classificatie. Niemand betwist dat er machtigingen en dus
ook onderzoeken moeten zijn om geclassificeerde informatie, voorwerpen en dergelijke te
beschermen en dat het niveau van de machtiging en dus ook van de enquête dient overeen
te stemmen met de classificatiegraad van die informatie, voorwerpen enz¼ waar een
persoon of een rechtspersoon mee in aanraking zou komen.
Maar als er geen geheim noch classificatie is, is er ook geen behoefte aan machtigingen en
enquêtes ! Het is onlogisch de "gevolgen" van classificatie te regelen bij wet en niet de
classificatie zelf.

2) Een tweede reden heeft te maken met de bescherming van het privé-leven.
Artikel 22 van onze Grondwet bepaalt dat ieder recht heeft op de eerbiediging van zijn prive-
leven behoudens in de gevallen en onder de voorwaarden door de wet bepaald.
Veiligheidsenquêtes vormen een inbreuk op het privé-leven van personen. Deze inbreuk
vindt haar oorsprong in de classificatie van informatie, voorwerpen ¼. Bovendien wordt de
ernst van de inbreuk vastgesteld in functie van de classificatiegraad van de informatie,
voorwerpen ¼ waar de geviseerde persoon mee in aanraking zal komen.
Het is dus duidelijk dat "de gevallen en de voorwaarden"
(in casu : de classificatie die aanleiding geeft tot de inbreuk op het privé-leven) door de wet
moeten geregeld worden. De noodzaak tot duidelijke precisering vloeit ook voort uit art 8
EVRM en de rechtspraak van het Hof voor de rechten van de mens.

3) Een derde reden heeft betrekking op de noodzaak van strafbepalingen.

Geclassificeerde informatie dient beschermd te worden d.m.v. strafsancties die conform
artikelen 12 alinea 2 en 14 G.W. voorzien moeten worden in een wet. In dit verband is het
belangrijk op te merken dat geclassificeerde informatie, voorwerpen ¼ niet in alle gevallen
beschermd worden door de regels van het beroepsgeheim.
Artikel 458 SWB en ook artikel 30 van de organieke wet van de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten, die bepaalde vormen van geheimhouding regelen, hebben slechts een
beperkt toepassingsgebied.
Personeel van externe rechtspersonen of aannemers aan wie een veiligheidsmachtiging
wordt toegekend met het oog op de uitvoering van opdrachten voor de Staat, vallen niet
noodzakelijkerwijze onder toepassing van voormelde wetsbepalingen.

4) Een vierde reden heeft te maken met de nieuwe verplichtingen van openbaarheid van
bestuur.
Artikel 32 GW.  bepaalt dat ieder het recht heeft elk bestuursdocument te raadplegen en er
een afschrift van te krijgen, behoudens in de gevallen en onder de voorwaarden bepaald
door de wet.
Bovendien stelt artikel 6 §2 van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van
bestuur dat een overheid de vraag om inzage van een bestuursdocument mag afwijzen,
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wanneer de openbaarmaking van het bestuursdocument afbreuk doet aan een bij wet
ingestelde geheimhoudingsverplichting.
Dit artikel en trouwens ook artikel 32 GW vereisen dus op federaal vlak een wet (en geen
KB).

Om die redenen, dames en heren, heb ik een volledig hoofdstuk via amendering ingelast in het
wetsontwerp van de regering, voorafgaand aan de artikelen over de modaliteiten i.v.m. de
machtigingen en de enquêtes. De essentie van dit hoofdstuk is dat de toegang tot bepaalde
informatie, documenten, stoffen, lokalen, gebouwen, terreinen, kan ontzegd worden – tenzij men
houder is van een machtiging – wanneer deze toegang het risico inhoudt van schade aan de
belangen van de natie. En al naargelang er risico is van schade, ernstige schade of zeer ernstige
schade, worden die informatie, documenten, enzovoort als vertrouwelijk, geheim of zeer geheim
geclassificeerd. Het oogt zeer simpel, maar zodoende schept men in enkele lijnen de rechtsgrond
voor geheimhouding en voor verschillende graden van geheimhouding. Nadere definities en
criteria kunnen vanaf dan in K.B.'s en andere besluiten gegoten worden.
Hierdoor werd het wetsontwerp op de veiligheidsmachtigingen uitgebreid tot een wet op de
classificatie en de veiligheidsmachtigingen.

Tenslotte wens ik nog een bijkomend amendement toe te lichten, dat ik nodig achtte om het
geheim beter te beschermen tegen de openbaarheid, gegarandeerd door art 32 GW.
Zoals ik reeds zei laat art 6, § 2 van de wet van 1994 i.v.m. de openbaarheid van bestuur, de
overheid toch toe de toegang tot documenten af te wijzen, als deze onder een bij wet ingestelde
geheimhoudingsplicht vallen.
Maar tegelijkertijd verplicht die wet in art 6, § 1 de overheid tot een belangenafweging wanneer zij
een vraag om inzage wenst af te wijzen, omdat bijvoorbeeld het belang van openbaarheid niet
opweegt tegen de bescherming van "de openbare orde, de veiligheid of de verdediging van het
land". Deze laatste termen werden expliciet zo opgenomen.
Een dergelijke belangenafweging is niet risicovrij, want arbitrair en dus betwistbaar ofwel bij de
Commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten of misschien zelfs voor de rechter, waardoor
alweer veel meer mensen tot die gevoelige informatie moeten toegang krijgen. Daarom
aanvaardde de Commissie mijn amendement dat geclassificeerde informatie bij deze en dus bij
wet onder de geheimhoudingsplicht laat vallen, zodat conform art 6 § 2 van de wet van '94 de
overheid de verzoeken kan afwijzen, zonder de belangenafweging van art 6 §1.

Uiteraard bevatten niet alle stukken van een veiligheidsenquête geclassificeerde informatie, maar
ze hebben wel allemaal betrekking op persoonsgegevens. De toegang tot persoonsgegevens is
uitsluitend voorbehouden aan de "privacy Commissie", zoals de "bestuursdocumenten-
Commissie" trouwens steeds gesteld heeft.
Art. 3 § 3 van de "privacy-wet" van ‘92 vormt een specifieke bepaling die inderdaad aan
geheimhouding van persoonsgegevens voorrang geeft op openbaarheid ervan.
Daarom vond de Commissie het nuttig via ditzelfde amendement ook meteen de
persoonsgegevens van veiligheidsenquêtes onder de bescherming van art 3 § 3 te laten vallen.

Ziezo, Dames en Heren, hoe de Commissie Landsverdediging een wetsontwerp op de
veiligheidsmachtigingen aangevuld en bijgestuurd heeft om de noodwendigheden van de
geheimhouding – waar die in het belang van de natie is – in overeenstemming te brengen met de
nieuwe verworven rechten van openbaarheid van bestuur en van bescherming van de persoonlijke
levenssfeer.
Ik dank u voor uw aandacht.

*       *       *


