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1- Wegwijzer 

Voorwoord 

Ten geleide 

Inhoudstafel 

Afkortingen 

II - Trefwoordenregister 

III - Internationale rechtsnormen 

IV - Welten 

17 november 1808 - Wetboek van Strafvordering (Sv.) 

8 juni 1867 - Strafwetboek (Sw.) 

3 mei 1880 - Wet op het parlementair onderzoek (Parl.ond.) 

3 januari1933 - Wet op de vervaardiging van den handel in en 
het dragen van wapenen en op den handel in munitie (Oude 
Wapenwet) 

9juli 1956 - \-Vet bctrf'ffende het rtl5t- en ovcrlcvingspensioen 
van de ambtendrcn en agentencler buitendienslen van de Vci-
Jigheid van de Staat 

10 okloh<:r 1967 - Gcrechtelijk Wetback 

19 december 1974 - Wet tot regeling van de betrekkingen 
tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel 
(Vakb.org.) 

8 augustus 1983 - Wet tot regeling van een Rijksregister van 
de natuurlijke personen (W.Rijksreg.) 

28 juni 1984 - Wetboek van de Belgische nationaliteit 
(Wb.nat.) 

1 augustus 1985 - Wet houdende fiscale en andere bepalingen 
(W.Vergoeding) 

10 april 1990 - Wet tot regeling van de private en bijzondere 
veiligheid (WPBV) 
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Zie art. 7 W.OCAD 
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18 juli 1991 - Wet tot regeling vanhet toezicht op politie- en 
inlichtingendiensten en op het Coordinatieorgaan voor de 
dreigingsanalyse (WoToezicht) IV-18 

19 juli 1991 - Wet tot regeling van het beroep van prive-detec
tive (W.Detective) IV-19 

19juli 1991- Wet betreffende de bevolkingsregisters, de iden
titeitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocu
menten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot 
regeling van een Rijksregister van de natuurIijke personen 
(WBevoreg.) IV-20 

5 augustus 1992 - Wet op het politieambt (WoPo!.) IV-23 

8 december 1992 - Wet tot bescherming van de persoonlijke 
Ievenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsge
gevens (WVP) IV-25 

11 januari 1993 - Wet tot voorkoming van het gebruik van het 
financiele steIseI voor het witwassen van geld en de finan
ciering van terrorisme (WoCFIV) IV-27 

11 april 1994 - Wet betreffende de openbaarheid van bestuur 
(WOB) IV-29 

30 november 1998 - Wet houdende regeling van de inlichtin
gen en veiligheidsdienst (W.I&V) IV-33 

11 december1998 -Wettot oprichtingvan een beroepsorgaan 
inzake veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veilig
heidsadviezen (WoBeroepsorg.) IV-34 

11 december 1998 - Wet betreffende de classificatie en de vei
ligheidsmachtigingen, veiIigheidsattesten en veiIigheidsad
viezen (W.C&VM) IV-35 

14 december 2000 -Wet tot vaststelling van somrnigeaspecten 
van de organisatie van de arbeidstijd in de openbare sector 
(W.Arbeidstijd) IV-38 

17 maart 2004 - Wet tot regeIing van de betrekkingen tussen 
de overheid en de vakbonden van het personeel van de bui
tendiensten van de Veiligheid van de Staat (Synd.stat.) IV-41 

8 juni 2006 - Wet houdende regeling van economische en in
dividuele activiteiten met wapens (Wapenwet) IV-44 

10 juli 2006 - Wet betreffende de analyse van de dreiging 
(WOCAD) IV-46 
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5 februari 2007 - Wet betreffende de maritieme beveiliging 
(W.Marit.) IV-48 

1 april 2007 - Wet betreffende de verzekering tegen schade 
veroorzaakt door terrorisme (W.Verz.) IV-50 

27 december 2007 - \Vet betrcffcnde de luchthavenidcntifi
catiebadges 

;Zic art,22quinquies 
W.C&VM 

22 december 2008 .. Programmav,:et Zie art. 21 KB C&VM 

v -Koninklijke besluiten 

2 oktober 1937- KB.houdende hetstatuutvanhet Rijksperso

neel (KB Stat.) V-2
 

3 augustus 1950 - K.B. tot oprichting van een Ministerieel Zie art. 14
 
Conlite voor Verdediging KBOCAD
 

29 april 1966 - KB. betreffende de Ieden van het Bestuur van
 
de Veiligheid van de Staat Zle KG Stat.
 

20juli 1971- K.B. betreffende de oprichting van een Nationaal
 
Comite voor de veiligheid der burgerlijke luchtvaart en van
 
plaatselijke comites voor de veiligheid der luchthavens
 
(NCVBL) V-5
 

11 maart 1975 - K.B. tot vaststdling van het b<.~drag van de
 
Jorfaitdire Vt~rg()cdingenwelkeaan de burgerlijke ambtenaren
 
van de dienst militaire veiligheiJ worden toegekend Zie [<]'\ Stat
 

28 septcmber1984 - KB. tofuitvoCri.'1g van de wdvan 19 de

cember 1974 tot regeling V8J1 de betrekkingen t11")5ell de o\'er Zic Vakb.urg.
 
heid en de vakbonden van haar personeel en KB Stat.
 

12 mei 1989 - KB. betreffende de overdracht aan niet-kern

wapenstaten van kernmaterialen, kernuitrustingen, techno

logische kerngegevens en hun afgeleiden (CANVEK) V-7
 

18 januari 1991- KB. tot vaststelling van de lijstvan de open

bare en militaire ambtelil' zoals bedoeld in de artikelen 5,
 
eerste lid, 6° en 6, eerste lid, 6°, van de wet van 10 april 1990
 
op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsonderne

mingen en de interne bewakingsdiensten (KB Lijst) V-9
 

20 september 1991- KB. tot uitvoering van de Wapenwet
 
(Wapenbesluit) V-10
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17 oktober 1991 - KB. over de Antitel'roristische Gemengde 
Groer (AGG) 

14 januari 1994 - K,B. houdende het statuut van de adminis
tratcur-generaal en de adjunct-administrateur-generaal van 
de Veiligheid van de Staat 

17januari 1994 -K.B, houdende bezoldigingsregeling van de 
administrateur-gencraalendcildjunct-administrateur-gene
raal van de Veiligheid van de Staat 

8 augustus 1994 - KB. betreffende de Europese Vuurwapen
passen (Vuurwapenpas) 

21 juni 1996 - KB, houdende oprichting van een ministerieel 
comite voor inlichting en veiligheid (MCI&V) 

21 juni 1996 - KB. houdende oprichting vanhet College vaor 
inlichting en veiligheid (CI&V) 

6 janl.lari1997-K S, waarbij aanbepaalde orenharc overheden 
toegangworcl tverleend totde informatiegegevens dieworden 
bcwaard bij het I{ijk5register van de nZlhwrlijke per50nen, 
met bctrekking tot de vreemdetingen die in het wachtregistel' 
zijn ingeschreven (KB Rijksreg.l) 

6 mei 1997 - K B, betreffende de specifieke taken van de leden 
van het College van procureurs-generaal (CoiL PC) 

22 augustus 1998 - K.B. houdendehetstatuut vanhetpersoneel 
van de buitendiensten van de Veiligheict van Staat 

22 augustus 1998 - KB. tot vaststelling van de )lZldere regels 
inzake bevordering door verhoging in wecldeschaal en van 
de weddeschalen verbonden dan de graden van de huiten
diensten van het Bestuur van de Veiligheid van de Staat 

8 november 1998 - KB. houdende samenstelling, werking en 
organisatie van de administratieve coordinatiecel inzake de 
strijd tegen schadelijke sektarische organisaties (KB Sektes) 

9 februari 1999 - KB. tot oprichting van het lnterdeparte
mentaal Coordinatiecomite ter bestrijdingvan illegalewapen
transfers (ICIW) 

8juli1999-KB. bctrcffende demededcling door de gemeenten 
van informatie, opgenomen in de bevolkingsregisters en het 
vrcemddingenregister, ilCln de Algemene Dienst Inlichting 
en Veiligheid van de Krijgsmacht (KB Bev,reg. I) 

Zie art. 20 W.l&i/ 
en art 17 W,OCAD 

Zie KB Stat 

Zie KB Stat. 

V-12 

V-14 

V-IS 

Zie arL S 
W,Rijksreg. 

V-19 

Zie KB Stat. 

Zie KB Stat 

V-25 

V-27 

Zie art. 6 W,Bev.reg. 
en art. 15 W.I&V 
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8 juli :1999 - KB. waarbij de Algcmene Dienst Intichting en 
Veitigheid van de Krijgsmdcht toegangvvordt verleend tot het 
Rijksregistcrvan de n2.luurlijke personen (KB Rijhrcg Il) Zie art. 5 VV.Rijksreg. 

24maart2000- K.B. tot uitvoering van dewetvan11 december 
1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigin
gen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen (KB C&VM) V-32 

24 maart 2000 -K B. tot regeling van de rechtspleging voor het 
beroepsorgaan inzake veiligheidsmachtigingen, veiligheids
attesten en veiligheidsadviezen (KB Beroepsorg.) V-33 

6 oktober 2000 - K. 5. betreffende de mededeling door de ge
meentl~n van infonnatie, opgcnomen in de bevolkingsregisiers 
en het vreemdelingcnregister, ilJn de VeiJigheid van de Staat Zie art. 6 IV.Bev.reg.
 
(1<13 Bev.reg. II) en art. 15 W.l&V
 

27 oktober 2000 - KB. waarbij de aIgemene dienst Inlichting
 
en Veilighcid van dekrijgsmacht gem3chtigdwordt om het
 
identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke
 
pcrsonen te gebruiken (KB Rijksreg. In) Zie art. 5 W.Rijksrcg.
 

13 februari 2001 - KB. tel' uitvoering van de wet van 8 de

cember 1992 tot beschermingvan de persoonlijke levenssfeer
 
ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens
 
(KBVP) V-39
 

9 Inci 2001 - KB. tot uitvocring van drtike128, derde lid Vdn
 
de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de in

lichtingen- en veiligheidsdiensten (KB Arrest.) Zie art. 28 W.I&V
 

23 mei 2001 - K.B. houdende oprichting van de Federale
 
Overheidsdienst Justitie (FOD Just.) V-42
 

10 i1U.gustllS 2001- KB. waarbij aande Veiligheid van de Staat
 
toegangwordt vcrleend tothetHijksregistervan dcnatuurJijke
 
personcn (KB Rijksreg. IV) Zie art. 5 W.Rijksreg.
 

15 oktober 2001- KB. waarbii de Veiligheid van de Staat ge

machtigd vvordt om het identificatien~lmmervan het Rijks

rC&'1stervan de natuurlijke personen te gebruiken (KB Rijksreg.
 
V) Zie art. 5 W.Rijksreg.
 

21 december 2001 - K. B. tot bepaling van de algemene struc

tuur van het Ministerie van Landsverdediging en tot vast

legging van de bevoegdheden van bepaalde autoriteiten (KB
 
Defensie) V-48
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28 fcbni<~ri 2002 - K.B. betreffendcde mededeljng van infm
matie door de gemeenten aan de Veiligheid van de Staat door 
toedoen van het Rijksregister van de natuurlijke personen 
(KB Bev.reg. III) 

26 juni 2002 - KB. betreffende het voorhanden hebben en het 
dragen van wapens door de diensten van het openbaar ge
zag of van de openbare macht (KB Wapendracht) 

2 augustus 2002 - K.B. tot invoering van cen evaluatiecyclus 
in de federale overheidsdiensten 

30 september 2002 - KB. waarbij het vast comite van toezicht 
op de inlichtingendiensten, afgekort Vast Comite I, en zijn 
dienst enquetes worden gemachtigd toegang te hebben tot de 
informatiegegevens van het rijksregister van de natuurlijke 
personen en het identificatienummer ervan te gebruiken (KB 
Rijksreg. VI) 

19 dec~'mber 2002 - K.8. ter bepaling van de vergoedingen, 
uitgekeerd aan hetlid vande buitendiensten van de VeiIigheid 
van de Staat dat de functie van verbindingsofficier binnen 
Europol in hetbuitenland uitodent 

16 mei 2003 - KB. betreffende de vergunning bedoeld in 
artikell0 van de wet van 5 augustus 1991 betreffende de in-, 
uit- en doorvoer van en de bestrijding van illegale handel in 
wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik of voor 
ordehandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden 
technologie (KB Wapenhandel) 

7juli2003-KB. houdende hetstatuutvanbepaalde burgcrlijke 
ambtenaren van het Stafdepartement inlichtingen en veilig
heid 

7 juli 2003 - K.B. tot vaststelling van de weddenschalen VOOT 

de graden van bepaalde burgl'rl.ijke ambtenaren van hct staf
departement inlich,ingen en veiIigheid 

16 mei 2004 - K8. betreffende de bestrijding van de mensen
smokkel en mensenhandel (ICMM) 

15 juni 2004 - K.B. tot oprichting van een Federaal Comite en 
Iokale comites voor de Beveiliging van de Havenfaciliteiten 
(FCBHF) 

21 juni2004-KB. betreffendede toekenningvandeexploitatie
licentievan de Iuchthaven Brussel-Nationaal aan de naamloze 
vennootschap B.LA.C. (BIAC) 

Zic art. 6 W. Bev .reg. 
en art. 15 W.I&V 

V-52 

Zie KB Stat. 

V-54 

Zie KB Stat. 

V-57 

Zi.c KB Stat. 

Zie KB Star. 

V-61 

V-63 

V-65 
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J3 fcbruari 2005 - K.B. tot vClststelling van de datum van il1
werkingtredingen vanhetstelsel van het recht tot kennisname 
van de overheden, instellingen en pcrsonen die de informatie
gegevens die zijn opgenomen in de bevolkingsregisters of in 
het rijksrcgisler van de natuurlijkc personen hcbbc'n gcraad
plt~cgd of bijgewerkt (Rijks&r.bcv.reg) Zie art. 5 W.Rijks1'cg. 

26 september 2005 - KB. betreffende de modaliteiten voor de 
toekenning, de geldigheidsduur, de weigering en de vernie
tiging van de identificatiekaart en de procedure inzake de 
onderzoeken naar de veiligheidsvoorwaarden (KB PBV) 

26 januari 2006 - KB. tot oprichting van een Federaal Comite 
voor de Beveiliging van het Spoorwegvervoer en houdende 
diverse maa tregelen voar de beveiliging van het intermodaal 
Vervoer (FCBS) 

2 oktober 2006 - KB. tot uitvoering van de wet van 17 mi'lilrt 
2004 tot regeIi.ng van de betrekkingt'~n tusscn de overhdd en 
de vakbonden van het personeel VAn de bllitendiensten van 
ele Veiligheid van d.e Staat 

28 november 2006 - KB. tot uitvoering van de wet van 10 juli 
2006 betreffende de analyse van de dreiging (KB OCAD) 

4 december 2006 - K.B. betreffende de toekt,nning van cen 
bijzondcre en bijJ,omende vergoeding in geva] van fysicl<c 
schade geledcndoOI leden van politie- enhulpdicnsten, door 
sommige lcdcn van de Veiligheid van deStaat door sommige 
lecl~n van hct 3csiulr der Strafinrichtingen en door het 
personecl vGn Lclnd~: 'i crdediging, bij etc redding v"npersoncn 
,-",1'1 \vic het ]cvl'n in gevaar was 

5 december 2006 - KB. betreffende het algemeen bestuur en 
de ondersteuningscel van de Veiligheid van de Staat (KB VS) 

13 december 2006 - f<.fl. houdende het statuut van de ambtc
naren van de buitendiensten van de VeiUghcid van de Staat 

28 december 2006 - KB. inzake specifieke beperkende maat
regelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op 
de strijd tegen de financiering van het terrorisme (Fin.terror.) 

23 janui1ri 200:7 - 1<.B. betreffendc het personceJ van het Coor
dinatieorg"an voor de elreigingsanalyse 

21 april 2007 - KB. betreffende de maritieme beveiliging (KB 
Marit.) 

V-70 

V-73 

Zie Synd.stat. 
en KB Stilt. 

V-75 

Zie W.Vcrgoeding 

V-77 

Zie KB Stat. 

V-79 

Zic W.OCAD 
en KB Stat. 

V-81 
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3 juni 2007 - K,B, betreffende de bewapening van de 
geYntegreerde politie, hestructureerd op tweeniveaus, alsook 
de bc\vnpcning van de leden van de Dienstcn Enquetes bij de 
Vaste Comites P en I en van het personccl van de Aigemene 
inspectie van de fedcrale politic en van de loble politie 

2"J al1 gustus 2007 -K. B, houdende toekelUling van een functic
toelage aan bcpaalde personee1sleden van het coi:hdillatie
orgaan voor de dreigingsanalyse 

4 maart 2008 - 1<.B, tot uitvoering van artikel19, tweede lid, 
vanhet koninklijk besluit van28 september 1984tot uitvoering 
van de wet van 19 december 1974 tot regeUng van de betrek
kingcn tussen de overheid en de vakbonden van haar perso
neel 

14 januari 2009 - 1<.B, houdende aanwijzing van de leden van 
het Ministerieel Comiti'> voor inlichting en veiligheid 

8 maart 2009 - K.B. tot aanwijzing van de grondregelingen in 
de zin van artikcl3, § 1,1°, van de wet van 17 maart 2004 tot 
regeling van de betrekkingen tussen de overhead en de vak
bonden van hd personcel van de buitc'ndiensten van de 
VeiJigheid van de Staat 

VI - Ministeriele besluiten 

20 maart 1970 - M.B. betreffende de Iichamelijke geschiktheid 
vereist van gegadigden Vaal' betrekkingen bij de Dienst mili
taire veiligheid 

23ju.ni 1970,· tv! ,B. totvaststelhngvan dealgernene beginselen 
inzake de stage van de burgerlijke ambtenaren van de dienst 
mmtaire veiJigheid alsook van de tijdens deze stage te onder,· 
wijzen vakken 

26 juli 1976 - M.B. tot toekenning van E'en toelage voor het 
uitblijven van ongevallen aan de burgerlijke personeelsleden 
vanheH.1inisterievan Landsverdediging belastmet bet bestu
yen van een autovoeytuig 

25 november 1981- M. B. houdendc' regeling van de toekenning 
van een toeJage voor onregelrnatige prestaties en van een 
toelage voor ovenverk aan sommige burgerlijke ambtenaren 
van de Dienst 111ilitaire veiJigheid 

Zie art. 2 
KB Wapendracht 

Zie W.OCAD 
en KB Stat. 

Zie Vakb,org. 
en KB Stat. 

Zie art. 4 W.I&V 
en art. 2 Mcr&V 

Zie art. 3 Synd.stat 
en KB Stat. 

Zie KB Stat 

Zil' KB Stat. 

Zie KB Stat. 

Zie KB Stat. 
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4 september 1985 - ~v'I.B. tot bepaling van sOlllmige ambten 
"vaarvandc titularissenvan hetvoordeel Vcln de onderbreking 
van de beToepsbophaan worden uitgesloten 

10 decl>mhcr 1998 - M.B. tot vilststelling van de algemcne be
gin~,elen inzake de stage van d~' ambtem:rcn aangeworvcn in 
de hoedanigheid van commissaris of inspectemvan de buiten
diensten V<'I.11 het Bestuur van de Vciligheid van de Staat 

6juni 2000 - M.B. waarbij de veiligheidsofficieren en de on
derzoekers in het knder van de veiligheidsmachtigingen wor
den aangeduid VOOT het ministeric van Landsverdediging 

6jl1ni2000 - M.B. tot vilststcllingvan lwtmodd vz;n de Jegiti
matiekaartvande agenten vande Algemenc Dienst Tnlic:'lting 
en Vciligheid V<111 de Krijgsmacht bclast met het instr!!!cn 
van de vciligheidsondcrzoeken 

29januari 2002- M.B, betrettcncte de medischegcschiktheids
voorwaal'c1en vereist van de geg<1digder voor betl'ekkingen 
van de buitendiensten,ran de Veilighcid van de Staat 

6 mei 2003 - M.B. tot bepaling van de vvapens en de munitie 
die bchoren tot de voorgcschreven uitrusting van de asenten 
van de Buitendiensten van de Vcilighdd van de Staat en tot 
vaststelling van bijzondere bepalingen betreffende het \Toor
handen hebbeD, het bewaren en het dragen van die wapens 

7jnli 2003 - M.B. betreffende de vereisten inzake voortgezette 
opleiding vool' bevorderingen door vcrhoging in graad van 
bepdalde burgerIijke ambtenaren van het stafdepartement 
inlichtingen en vciligheid 

7 juli 2003 - M.B, tot vaststellillg van de samenstdling van de 
examencomrnissie, het programma en de organisatit~van de 
bekwaamheidstests voar de bevordering door verhoging in 
wcddenschaaJ voor bepaalde burgerlijkt' ambten<IJ'('n van 
het stafdepartement inJichtingen en veiligheid 

8 juJi 2005- M.B. betreffende de vergelijkende se!ecUes voor 
werving en voor overgang naar het hagen; nivcau van be
paalde burgerJijke ambtenaren vanhet stafdeparternentinlich
tingen en veiligheid 

25 januari 2006 - M.B. tot vasts telling van de Jichamdijke ge
schiktheid vt;reist voor de bndidaten voor bepaalde betrek
kingen van burgerlijkc arnbtenaren van het stafdepartement 
inlichtingen en veilighcid 

Zie KB Stat. 

Zie KB Stat. 

Zie artt. 13 
en 18 W.C&VIvl 

Zie art. 18 
W,C&VM 

Zie KB Stat. 

Zie art. 2 KB
 
Wapendracht
 

Zie KB Stat. 

Zie KG Stat 

Zie KB Stat. 

Zie KB Stat. 
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4 mel 2007 - [vLS. bctreffencle de stage en de vonning van de 
a1l1btenafcn van de buitendiemten van de Veillgheld van de 
Staat Zic KB Stat. 

29 juli 2008 - M.B. tot vaststelling van bd model van de Iegi
tirnatiekaart van de verantwoordelijke leiders en hun vaste 
gemachtigden en van de afgevaardigden van de vakbondcn 
van het 'personceJ vall de buitendiensten van de VeiJigheid 
van de Staat Zie Synd.stat. 

29 juli 2008 - M.B. houdende overdracht van bevoegdheid 
betreffende het syndicaal statuut van het personee1 van de 
buitendknstl'n van de Veiligheid van de Staat Zie Syndstat. 

6 juni 2009 - M.I3. tot vaststelling van de verschillendc .model
len legitimatiekaarten VOOT de personee1sledcn van de Veilig
held van de ~;taat 

Zie art. 33 WJ&V, 
art. 18 W.C&VM 

en KB Stat. 

VII - Samenwerkingsakkoorden en richtIijnen 

30 oktober 1995 - Gecoordineerde omzendbrief betreffende
 
de toepassing van de wettelijke en reglernentaire bepalingen
 
inzake wapens VII-5
 

1 april 1999 - Richtlijn van betreffende de omvangvan de Zit' a.rL 18
 
veiligheidsonderzoeken W.C&VM
 

22jllni 1999 - COL 13/99 betreffende Veiligheid van de Staat/
 
Algemene Dienst Inlichting en VeiJigheid van de Krijgsrnacht
 
- Samenwerkingtussen de inlichtingen-en veiligheidsdiensten,
 
het Openbaar Ministerie en de ondE'rzoeksrechters. Wet van Zit' arM. 14
 
30 november 1998 houdencle regeling van de inhchtingen- en en 20 W.I&V
 
veihgheidsciiensten en MO federaid parke!
 

16 februari 2000 - Richtlijn betTdfcnde de omvang van de Zie art. 13
 
veiJig}leidsondt~rzoeken W.C&VM
 

9 oktober 2000 - COL 10/2000 betreffende de classificatie en be W.Berocpsorg.,
 
veiJigheidsmachtigingen W.C&VM
 

cnKB C&VM 
21 mei 2001 - Richtlijn betreffende de nadere regels voor 
classificatie, dedassificatie en wijziging van het classificatic
niveau Zie art. 3 K13 C&VM 

21 md 2001 - Richtlijn betreffende de modaJiteitcn voor de het 
toezicht op de uitvoering van de opdracht van de veiIigheids
officieren Zie art. 9 K13 C&VM 
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Inhoudstafel 

21 mei 2001- Richtlijn ter bepalingvan het veilighcidssysteem 
van de geclassiflceerde zones waar stukken geclassificeerd 
als "zeer geheim" worden gebruikt of bcwaard Zic art. 11 KB C&VM 

211m~i 20Lll- Richtlijn tC'r bcp<1Jing V,Ul de minimale vcreisten 
voar de bC"lvaring van de gcclassificel~rdestllkken blliten de 
gcdassificeerde zones Zie art. 12 KB C&VM 

21 mei 2001- Richtlijn betrcffende d.e technische besche:crn ings
lllaatn'geJen van telecommunicatiesystemen en -neh""crkcn 
voor gec1assificeerde gegevens en voar infonnaticasystemcn 
en -nctwerkenwaarin gedassificeerde gegevens vvorden 
opgeslagen, behancleld of doargcstuurd Zie art. 18 K8 C&VM 

16 mei 2002 - Gemeenschappelijke omzendbrief van de 
Minister van Justitie en het College van procureurs-generaal 
betreffende het federaal parket (MO federaal parket) VII-l0 

27 fl~brll<u:j 2003 - Protocohlkkoord tusscn de Veiligheid van 
de Staat (VS.) en de SociaIe Inspectic (S.l) Zie art. 14 WJ&V 

1 ma,ll't 2004 - COL 6/2004 - bescherming van bedreigck per Zie Hoofdstuk III,
 
son<\Ltcikn! ovc'rhcidsfunchonarissen l'n priv6-pcrsonen afdeling 2WJ&V
 

12 novcinbcr 200Ll- Protocolakkoord bctrcffcndc de samen

werking tussen de Veiligheid van de Staat en de Algernenc
 
Dienst voor Inhchting en Veiligheid Zic art. 20 W.l&V
 

15 juti 2005 - COL 9/2005 - Gemeenschapt'elijkeomzendbrief
 
van de minister van Justitie en het College van rrocureurs Zic Mtt. 14,
 
generaal betrdfende de gerechtdijke aanpak 1nzake terrorisme 19 en20W.l&V
 

5 oktober 2005 - COL 11/2005 betreffende Classsificatjc en
 
vei lighcidsmachtigingen, veiJighcidsilttesten l~n vdligheids

adviezen·· lnforrnatieverstrekking door gerechtelijke over" Lie W. Beroepsorg,
 
hedc'n en W,C&VM
 

5 oktober 200S - COL 12/2005 betrdfende Wet van 30 novem

ber 1998 houdende regc!ing van de inlichtingcn- en veHig Zie artt. 14,
 
heidsdlensten - Samenwerking tussen de Veiligheid van de 19 en 20 W.l&V
 
Staat / Algemcnc Dienst Inlichting en Veihgheid van dl' Krijgs l~n MO federaa!
 
macht en de gerechtclijke overheden parket
 

20 november 2006 - Protocoldkkoorcl tot regeling van de
 
samenwerking tussen dc Veiligheid van de Staat en het Direc

toraar-gcneraal Uitvocring van Straffcn en Maatregclen Zi(~ art. 20 W.l&V
 

'i8 jdrlUari 2007 - COL 2/2007 betreffende her Co(irdinatic ZieW,OCAD
 
orgaan voor de dreigingsanal. se - Addendum COL 9/200S en :<.8 DCAD
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Inhoudstafel 

25 mei 2007 - Circulaire met betrekking tot de wijzigingen aan 
het Wetboek van de Belgische nationaliteit die werden inge
voerd door de wet van 27 december 2006 houdende diverse 
bepalingen I (MO nat.) 

14fcbruari 2008 -OmzendbriefGPI 62 beh'cffendc de bewapc
ning var de geYntegreerde politie, gestructureerd op twee 
niveaus 

6 m.aart2009 -COL3/ 2009 - Ccrnecnschappelijkeomzendbricf 
van de minister van Justitie en het College van procureurs
generaal betreffende de proactieve recherche 

VIII - Varia 

Huishoudelijkc rcglementen van de Vaste Comites I en P cn 
Vim de gezamenlijke vergaderingen 

7 april 1995 - Reglement van de Belgische Senaat (Reg!. 
Senaat) 

Reglement van orde van de gemeenschappelijke vergaderin
gen van de bijzonderecommissie belast met de parlementaire 
begeleiding van het Vast Comite van toezicht op de politie
diensten (Kamer) en van de commissie belast met de bege
leiding van het Vast Comite van toezicht op de inlichtingen
en veiligheidsdiensten (Vast Comitc I) (Senaat) (Reg!.gem. 
verg.) 

Statu ten van het administratief personeel van de Vaste Co
mites van Toezicht or de politie- en inlichtingendienstcn 

30 md 2006 - Beslissing van de Directeur-gencraal van het 

VII-15 

Zie art. 2 
KB Wapcndracht 

Zie art. 20 WJ&V 

Zie art. 60 
VV.Toezicht 

VIII-5 

VIII-10 

Zie art. 58 
W.ToC'zicht 

Dircctoraat-generaai Luchtvaart betrcffende vei1igheidsad- lie art. 22quinquifs 
viezen inzake de aflcvering van luchthavenidentificatiebadge~W.C&Vi\il 

8 februari 200] - Statuutvan de directeur-generaal en van de 
leden van de Dienst Enquetes van het Vast Comlte van Toe
zieht op de Politiediensten 

Zie art. 16 
c.v. W.Toezicht 

15 december 200S - Huishoudelijk reglement van het Onder
handeling~;comitevan de buitendiensten van de Veiligheid 
van de Staat Zie Synd.stat. 
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