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I. INLEIDING 
 

Deze nota heeft tot doel de Begeleidingscommissie te informeren n.a.v. het 
verzoek om inlichtingen van 6 juni 2019 van het parlementslid de heer Peter 

BUYSROGGE inzake het gezamenlijk onderzoek van de Belgische 
inlichtingendiensten naar een medewerker van de Algemene Dienst Inlichting en 

Veiligheid (ADIV) gelet op zijn zakelijke relaties met Russische burgers. 
 

 

II. PREAMBULE 
 

In 2014-2015 hebben de Veiligheid van de Staat (VSSE) en de Algemene Dienst 

Inlichting en Veiligheid (ADIV) een gezamenlijk onderzoek ingesteld naar een 
medewerker van laatstgenoemde dienst. De betrokkene, een reserve-officier bij 
deze eenheid, werkte bij de Directie I (Inlichtingen) en was daar logischerwijs niet 

voltijds werkzaam. Uit het onderzoek geclassificeerd GEHEIM is gebleken dat er 
banden bestaan tussen de betrokkene en personen die betrokken zijn bij criminele 

activiteiten.  
 

III. HET DOSSIER 
 

De auteur van de feiten kwam in 2008 onder de aandacht van de VSSE na een 
melding van een buitenlandse partner. Op dat ogenblik zal hij alleen worden 

vermeld als een persoon die contact heeft met personen die voor de partnerdienst 
van belang zijn.  

In 2012 vermeldt een bron van de VSSE betrokkene opnieuw en situeert hem als 
het "perifere doelwit" van een Russische oligarch dat door de VSSE wordt gevolgd.  

In 2014 stelt de VSSE er vijftien "bron"-verslagen over op. Het is pas in dit jaar 
dat de VSSE zich bewust wordt van zijn hoedanigheid van reserve-officier. 

Vervolgens zal zij haar samenwerking met de ADIV ontwikkelen. Elementen in het 
bezit van beide inlichtingendiensten lijken te wijzen op spionage van de kant van 

deze ADIV-medewerker. 
Op 4 september 2014, tijdens de eerste coördinatievergadering tussen de twee 

diensten, wordt besloten voorrang te geven aan dit dossier. De twee 
inlichtingendiensten zullen evenwel afspreken geen informatie door te geven aan 
het bevoegde parket zolang de spionagezaak loopt. 

Het Vast Comité I wordt slechts indirect van dit dossier in kennis gesteld via de 
aangevraagde BIM's. Pas in maart 2015, nadat de veiligheidsmachtiging van de 
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ADIV-medewerker is ingetrokken, wordt de voorzitter van het Comité officieel op 
de hoogte gebracht van het bestaan van dit dossier en dit tijdens een trilaterale 

vergadering (VSSE-ADIV-Comité I) die aan dit specifieke dossier is gewijd. Het ADIV-
personeelslid zal derhalve gedurende zes maanden, tussen de eerste 

coördinatievergadering VSSE-ADIV en de intrekking van zijn veiligheidsmachtiging, 
in functie blijven als reservist van de ADIV. 

Het dossier wordt op 1 juli 2015 definitief door de VSSE gesloten, en er wordt 
geen verdere actie ondernomen.   

Volgens de VSSE schijnt de betrokkene op de hoogte te zijn gebracht van het 
onderzoek naar zijn persoon. 

Het Vast Comité I kan op basis van de door de ADIV en de VSSE verzamelde en 
aan het Comité meegedeelde informatie niet besluiten of er al dan niet sprake is 

van spionage in hoofde van betrokkene.  
Sinds de uitspraak van het Beroepsorgaan heeft de dader Defensie verlaten. 

 
 

IV. HET BEROEPSORGAAN 
 

Op 4 februari 2015, trekt de ADIV zijn veiligheidsmachtiging GEHEIM in. De 
beslissing wordt door het gevatte Beroepsorgaan op 28 april 2015 bevestigd. 

 
 

V. OPMERKING 
 

Het Vast Comité I stelt vast dat geen aangifte is gedaan bij het Openbaar Ministerie 
op grond van artikel 29 van het Wetboek van Strafvordering met het oog op een 
passend gevolg. 


