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DEEL I. INLEIDEND DEEL 
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HOOFDSTUK I. DE INLICHTINGENDIENSTEN ALS 

ONDERZOEKSOBJECT 

I.1. ENKELE INLEIDENDE BESCHOUWINGEN 

I.1.1. De genese van het onderzoek 

Het onderwerp van dit proefschrift vindt zijn oorsprong in een gesprek dat ik in de loop 

van 2005 had met mijn promotor professor Dirk Van Daele en professor Cyrille Fijnaut 

over het beginpunt van het gerechtelijke politieoptreden. Op dat moment – aan het begin 

van mijn doctoraatstraject – dacht ik er immers aan om mijn proefschrift te wijden aan de 

afbakening van dat beginpunt. Dat idee was ontstaan naar aanleiding van een specifieke 

Belgische situatie. In België kreeg de zogenaamde proactieve recherche in 1998 immers 

een uitdrukkelijke wettelijke basis in artikel 28bis Sv Daardoor werd het mogelijk om – 

met toestemming van de procureur des Konings – een opsporingsonderzoek op te starten 

op grond van een redelijk vermoeden van nog te plegen of reeds gepleegde maar nog niet 

aan het licht gebrachte strafbare feiten. De klassieke reactieve houding van de 

politiediensten werd aldus aangevuld met een meer proactief optreden dat zich in de tijd 

vóór (het aan het licht komen van) het eigenlijke misdrijf situeert. In vergelijking met het 

klassieke reactieve optreden, werd het voor de politie nu dus mogelijk om veel vroeger op 

de iter criminis tussen te komen. 

Die Belgische regeling van de proactieve recherche kaderde overigens in een 

bredere, internationale tendens tot ‘proactivering’ van het politiewerk. Over de noodzaak 

van een dergelijk vervroegd politieoptreden was reeds in de jaren ‘80 een brede 

consensus gegroeid in de nationale en internationale rechtsleer. Terecht werd er op 

gewezen dat het klassieke, eerder passieve en louter reactieve optreden van de 

politiediensten in de strijd tegen bepaalde vormen van criminaliteit tekortschoot. Dit 

inzicht bracht een ware paradigmawissel te weeg bij politiediensten en beleidsmakers. De 

regeling van artikel 28bis Sv vormde de Belgische vertaling van die paradigmawissel. 

Maar ook in de ons omringende landen werd vanaf de jaren ‘80 meer en meer aandacht 

besteed aan het proactief politieoptreden, zij het dat de concrete (wettelijke) invulling 

ervan sterk verschilde van land tot land. 

De nadruk die gelegd werd op het proactief optreden, bracht echter ook de nodige 

moeilijkheden met zich mee. In het klassieke reactieve paradigma bood het begaan van 

een strafbaar feit een duidelijk aangrijpingspunt voor de aanvang van het gerechtelijk 

politieoptreden. Nu het eigenlijke plegen van een strafbaar feit niet langer afgewacht 

moest worden en het beginpunt van het gerechtelijk politieoptreden in de tijd dus naar 

voor werd geschoven, stelde zich de vraag vanaf welk ogenblik een gerechtelijk 

politieoptreden dan wel geoorloofd was.  

Die vraag was zeker in een Belgische context bijzonder pertinent. In artikel 28bis 

§ 2 van het Wetboek van Strafvordering werd het opstarten van een proactieve recherche 

immers afhankelijk gemaakt van de voorafgaande toestemming van de procureur des 

Konings. De regeling van de proactieve recherche zorgde aanvankelijk dan ook vooral 

voor verwarring bij zowel de politiediensten op het terrein als de hoven en rechtbanken 

die nadien over de rechtmatigheid van de proactieve recherche dienden te oordelen.
1
  

Maar ook los van deze specifieke Belgische problematiek rees de vraag hoe 

proactief de politie te werk kon gaan zonder de band met de gerechtelijke finaliteit uit het 

                                                 
1
  Zie hierover in extenso B. VANGEEBERGEN en D. VAN DAELE, “De uitholling van de proactieve 

recherche”, N.C. 2008, (327) 334 e.v.  
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oog te verliezen. Eens het eigenlijke plegen van een strafbaar feit niet langer 

doorslaggevend is voor het instellen van een strafrechtelijk onderzoek bestaat immers het 

risico op een ongericht – of minstens een niet op concrete verdachten of misdrijven 

gericht – onderzoek. Zodoende rees de vraag naar de omschrijving van een nieuw 

beginpunt – of beter aangrijpingspunt – voor het gerechtelijk politieoptreden dat 

voldoende garanties kan bieden tegen al te voortvarende politieonderzoeken. Ook in het 

licht van de bescherming van de rechten en de vrijheden van de burgers, leek het aldus 

interessant om een onderzoek te wijden aan de implicaties van een vervroegd 

gerechtelijke optreden van de politiediensten. 

In de loop van het gesprek kwamen echter ook de inlichtingendiensten ter sprake 

en in het bijzonder de samenwerking die zich tussen deze diensten en de politiediensten 

had ontwikkeld in de strijd tegen het terrorisme. Hoewel het terrorisme ontegensprekelijk 

binnen het aandachtsgebied van zowel de inlichtingen- als de politiediensten valt, 

benaderen zij het fenomeen elk vanuit een fundamenteel verschillende invalshoek. Het 

gerechtelijk optreden van de politiediensten is immers onlosmakelijk verbonden met de 

omschrijving van bepaalde strafbaar gestelde gedragingen en zodoende gebonden aan 

bepaalde strafprocedurele waarborgen. Het optreden van een inlichtingendienst is 

daarentegen gekoppeld aan het bestaan van een bedreiging voor de veiligheid van de 

Staat, een omschrijving die inherent ruimer is en in ieder geval niet beperkt blijft tot de 

uitdrukkelijk strafbaar gestelde feiten. Daardoor ontstond in de loop van het gesprek het 

aanvoelen dat de inlichtingendiensten ‘sneller’ konden optreden dan de politiediensten, 

een aanvoelen dat overigens bevestigd werd door de vaststelling dat een proactief 

politieonderzoek naar dergelijke misdrijven niet zelden opgestart wordt op basis van 

informatie afkomstig van een inlichtingendienst.  

Langzaam groeide zo de idee dat vanuit een rechtsbeschermingsperspectief veel 

van de vragen die door een vervroegd (proactief) gerechtelijk politieoptreden worden 

opgeroepen, zich ook – en vaak nog nadrukkelijker – stellen ten aanzien van het optreden 

van de inlichtingendiensten, althans in de mate de resultaten van dit 

inlichtingenonderzoek naderhand gebruikt worden in het kader van de opsporing en 

vervolging van strafbare feiten. Het opstarten van een inlichtingenonderzoek is immers 

niet gebonden aan het bestaan (van kennis of van een redelijk vermoeden) van concrete 

strafbare feiten, maar ‘slechts’ aan het bestaan van een bedreiging voor de veiligheid van 

de Staat. Een inlichtingenonderzoek kan het proactieve optreden van de politiediensten in 

de tijd dus voorafgaan. Deze vaststelling plaatste de discussie over het beginpunt van het 

strafrechtelijk onderzoek uiteraard in een ander perspectief. Meteen werd ook duidelijk 

dat deze kwestie niet los gezien kon worden van de verhouding tussen politiediensten en 

inlichtingendiensten in het algemeen. Immers ook nadat een (proactief) politieonderzoek 

is opgestart, kan een inlichtingenonderzoek worden voortgezet, parallel aan het 

politieonderzoek. Het bestaan van dergelijke gelijklopende onderzoeken, in combinatie 

met de soms intensieve samenwerking tussen inlichtingendiensten en politie, leek 

evenwel moeilijk te verzoenen met de onderscheiden finaliteit van beiden. Op zijn minst 

was er sprake van enige tweeslachtigheid die het uitklaren waard leek. 

Niettemin was de werking van de inlichtingendiensten en hun verhouding met de 

politiediensten tot dan toe nagenoeg onbesproken gebleven in de Belgische rechtsleer. De 

bestaande bronnen over de inlichtingendiensten kozen veelal voor een journalistieke, 

geschiedkundige of sociaal-politieke invalshoek en de schaarse juridische studies 

overstegen zelden het descriptieve. Daardoor leek er rond dit thema – in vergelijking met 

het uitvoerig becommentariëerde proactief optreden – meer ruimte te bestaan voor een 

proefschrift. Bovendien zat de samenwerking tussen de inlichtingendiensten en de 

politiediensten sinds 11 september 2001 in een stroomversnelling en leek zij de komende 
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jaren nog te zullen toenemen. Een juridische analyse van deze samenwerking was dus ook 

vanuit die optiek bijzonder nuttig. Dat vermoeden werd enkele maanden later overigens 

bevestigd toen mijn promotor vanuit het Vast Comité van Toezicht op de inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten de vraag kreeg om een rechtsvergelijkende studie uit te voeren naar 

de rol van de inlichtingendiensten in de strafprocedure. Deze studie – waarin ik actief 

betrokken werd – vormde de rechtstreekse aanzet voor het doctoraal proefschrift dat nu 

voorligt.
2
 

I.1.2. De afbakening van het begrip inlichtingendienst 

Alvorens nader in te gaan op het eigenlijke onderzoek lijkt het evenwel raadzaam om 

even stil te staan bij de draagwijdte van enkele begrippen. Terugkijkend op de door ons 

geconsulteerde literatuur moeten we immers vaststellen dat er bij de omschrijving van een 

inlichtingendienst verscheidene begrippen en adjectieven gehanteerd worden die niet 

steeds dezelfde lading dekken. Zo wordt er soms gesproken over inlichtingendiensten of 

veiligheidsdiensten, dan weer over inlichtingen- en veiligheidsdiensten en een enkele keer 

ook over geheime diensten of over politieke politie. De ene keer worden deze begrippen 

als synoniemen door elkaar gebruikt, de andere keer verschillen zij van betekenis al 

naargelang de auteur die ze hanteert. Het spreekt voor zich dat wij deze potentiële 

spraakverwarring eerst dienen uit te klaren alvorens wij nog maar met de omschrijving 

van het eigenlijke onderzoek kunnen beginnen. Aldus verantwoorden wij hieronder eerst 

onze keuze voor het begrip inlichtingendienst als generieke term om vervolgens kort stil 

te staan bij de betekenis die wij in het kader van dit onderzoek aan dit begrip verlenen. 

I.1.2.1. ENKELE TERMINOLOGISCHE VERDUIDELIJKINGEN 

I.1.2.1.1. De afwijzing van enkele historisch beladen begrippen 

Vooreerst willen wij kort stilstaan bij het gebruik van een tweetal begrippen die 

regelmatig ter aanduiding van een inlichtingendienst gehanteerd worden, doch die ons 

inziens te vermijden zijn. Beide begrippen lijken immers gegrond op een foute 

voorstelling van de opdrachten en de werking van een moderne inlichtingendienst. Aan 

beiden kleeft bovendien een sterk pejoratieve betekenis waardoor zij voornamelijk 

gehanteerd worden door auteurs die kritisch – soms zelfs ronduit afwijzend – staan 

tegenover het bestaan van inlichtingendiensten.  

Zo wordt bijvoorbeeld regelmatig gesproken van geheime diensten. Die 

omschrijving verwijst uiteraard naar het feit dat bepaalde aspecten van het werk van de 

inlichtingendiensten van de buitenwereld worden afgeschermd. Maar het begrip heeft ook 

een sterk negatieve bijklank omdat het suggereert dat de werking van de diensten aan elke 

(democratische) controle wordt onttrokken. Het geheime karakter van een 

inlichtingendienst moet nochtans niet overdreven worden. Het blijft immers grotendeels 

beperkt tot de concrete operationele werking van de inlichtingendiensten. De organisatie, 

opdrachten, bevoegdheden etc... van deze diensten zijn anno 2016 daarentegen in de 

meeste landen wettelijk geregeld en dus openbaar. Bovendien worden nagenoeg alle 

Europese inlichtingendiensten op een of andere manier door één of meerdere 

(parlementaire of onafhankelijke) toezichtsorganen gecontroleerd. Die controle resulteert 

in openbare verslagen die over het algemeen een goed beeld geven van de concrete 

werking van de diensten alsook van de knelpunten waarmee zij geconfronteerd worden. 

Tenslotte zijn de meeste inlichtingendiensten in het laatste decennium ook zelf 

                                                 
2
  Deze studie resulteerde in D. VAN DAELE en B. VANGEEBERGEN, Inlichtingendiensten en 

strafprocedure in Nederland, Duitsland en Frankrijk, Antwerpen, Intersentia, 2006, 166p. 
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onmiskenbaar geëvolueerd naar een meer open communicatie over hun eigen werking. 

Niet zelden publiceren zij eigen jaarverslagen en rapporten over bepaalde fenomenen. De 

omschrijving ‘geheime diensten’ lijkt daarom niet (langer
3
) de lading te dekken.

4
  

Ten tweede wordt soms ook het begrip politieke politie gebruikt, meestal 

(impliciet) verwijzend naar de rol die de Gestapo speelde in Nazi-Duitsland of naar het 

optreden van de Russische geheime politie – vooral ten tijde van Stalin.
5
 Dit begrip is 

daardoor historisch zwaar beladen. Het wordt dan ook meestal gelinkt aan extreme 

vormen van politieke repressie en censuur in totalitaire regimes. Meer nog dan de 

omschrijving ‘geheime dienst’ belichaamt ‘de politieke politie’ het schrikbeeld van de 

staatsterreur. Mede daardoor wordt het voornamelijk door de critici van het optreden van 

de inlichtingendiensten gebruikt, meestal als retorische overdrijving om de risico’s 

verbonden aan het inlichtingenwerk in de verf te zetten. Als omschrijving van een 

moderne inlichtingendienst lijkt het evenwel minder geschikt. De aangehaalde historische 

voorbeelden zijn immers niet los te zien van het totalitaire regime waarbinnen zij actief 

waren zodat een ernstige vergelijking met de bestaande West-Europese 

inlichtingendiensten slechts met zeer veel voorbehoud gemaakt kan worden.  

We mogen immers niet uit het oog verliezen dat bijvoorbeeld de Gestapo in de 

loop van de jaren ’30 meer en meer genazificeerd geraakte en zo de facto evolueerde van 

een staatsorgaan naar een partijorgaan. De Gestapo was zodoende veeleer belast met het 

elimineren van politieke tegenstanders van de Nazi-partij, dan wel met het voortbestaan 

van de natie los van die partij. In een democratische rechtsstaat krijgt het inzamelen van 

politieke informatie daarentegen een fundamenteel andere invulling. Daar zal een 

inlichtingendienst zich richten op het inzamelen van informatie over (buiten-

parlementaire) individuen of groepen die omwille van hun (politieke) standpunten of 

acties een bedreiging kunnen vormen voor de werking en het voortbestaan van het 

politieke bestel in zijn geheel, los van de aan de macht zijnde meerderheid.
6
 Bovendien 

                                                 
3
  Het wettelijk kader met betrekking tot de inlichtingendiensten werd in de meeste Europese landen immers 

pas in de tweede helft van de 20
ste

 eeuw uitgebouwd (infra, deel II.). 
4
  Zie hierover ook B. VANGEEBERGEN en D. VAN DAELE, “Geheime (?) diensten. Over de noodzaak 

van een ernstig debat over de rol van inlichtingen- en veiligheidsdiensten in de opsporing”, De orde van de 

dag 2008, afl. 42, (27) 27-28. Opvallend – ook in het licht van de volgende paragraaf – is wel dat het begrip 

Geheimdienst in Duitsland wél nog vrij courant gebruikt wordt als overkoepelende term voor de 

verschillende inlichtingendiensten. Niettemin wordt ook in de Duitse rechtsleer de term 

Nachrichtendiensten [inlichtingendiensten] naar voor geschoven als alternatief voor het soms negatief 

geladen Geheimdienst (zie bijvoorbeeld KÖNIG, M., Trennung und Zusammenarbeit, 2005, 22-26). Soms 

ook – meestal in oudere werken – wordt een inhoudelijk onderscheid gemaakt tussen een Geheimdienst en 

een Nachrichtendienst op grond van het al dan niet offensieve karakter van de dienst wat dan weer eerder 

lijkt aan te sluiten bij het onderscheid dat in België en Nederland soms gemaakt wordt tussen inlichtingen- 

en veiligheidsdiensten (infra). Lees over het gebruik van Geheimdienst dan wel Nachrichtendienst o.a. B. 

DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 27, noot 79; CH. GRÖPL, Die 

Nachrichtendienste, 1993, 35
 
e.v.; F. RITTER, Die geheimen Nachrichtendienste der Bundesrepublik 

Deutschland: Rechtsgrundlagen - Aufgaben - Arbeitsweise - Koordinierung - Kontrolle, Heidelberg, Decker 

&Müller, 1989, 14-15). 
5
  Van 1923 tot 1934 droeg deze de naam OGPU (Obyedinennoye Gosudarstvennoye Politicheskoye 

Upravlenie). Hoewel de functie en opdrachten van deze dienst onder Stalin relatief constant bleef, 

veranderde hij daarna regelmatig van naam. Vanaf 1954 (na de dood van Stalin) kreeg de Russische 

inlichtingendienst dan zijn meer bekende naam: de KGB (Komitet Gosudarstvennoye Bezopastnosti). Over 

de geschiedenis van de Russische inlichingendiensten in de 20
ste

 eeuw, zie CH. ANDREW en V. 

MITROKHIN, The Mitrokhin Archive: the KGB in Europe and the West, London, Penguin Books, 1999, 

30-54. 
6
  Zie hierover R. LÉVY, “Qui détient le pouvoir de police?” in J.M. BERLIÈRE en D. PESCHANSKI (ed.), 

Pouvoirs et polices au XX
e
 siècle. Europe, États-Unis, Japon, Brussel, Éditions Complexe, 1997, (19) 22-

23. In die zin ook C. DE VALKENEER, Le droit de la police : la loi, l'institution et la société, Brussel, De 

Boeck, 1991, 211. 
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groeide de Gestapo uit tot een zelfstandige staatsmacht met een grote onafhankelijkheid 

ten opzichte van de uitvoerende en wetgevende macht. De Gestapo verwierf zo een grote 

vrijheid om autonoom misdrijven te definiëren en te sanctionneren waardoor de klassieke 

trias politica volledig werd uitgehold. Een al te lichtzinnige verwijzing naar deze diensten 

moet dus vermeden worden bij de bespreking van de hedendaagse Westerse 

inlichtingendiensten.  

Dat alles maakt het begrip politieke politie ons inziens ongeschikt voor het opzet 

van dit proefschrift, althans in zijn organieke betekenis. Naast de al dan niet impliciete 

verwijzing naar bepaalde (historische) organisaties kan het begrip immers ook functioneel 

begrepen worden. In dat geval wordt verwezen naar de (politionele) opdracht om 

‘politieke informatie’ in te zamelen, los van de organisatie(s) die zich daar mee bezig 

houden. In zijn functionele betekenis overstijgt het begrip in hoge mate zijn historische 

beladenheid en krijgt het een neutraler karakter. In wetenschappelijke (historische) 

studies van het politieapparaat wordt het begrip in zijn functionele betekenis dan ook vrij 

algemeen gehanteerd. Om die reden hanteren ook wij bij onze korte schets van de 

historiek van de inlichtingendiensten in deel II het begrip ‘politieke politie’. In het 

verdere verloop van dit onderzoek wordt het gebruik ervan evenwel om bovenstaande 

redenen vermeden. 

I.1.2.1.2. De afwijzing van het begrip inlichtingen- en veiligheidsdienst 

Meestal echter wordt in de – al bij al beperkte – Nederlandse en Belgische rechtsleer ter 

aanduiding van de inlichtingendiensten gesproken over de ‘inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten’. Dat hangt uiteraard samen met het feit dat zowel in België als in 

Nederland ook de wetgever de omschrijving ‘inlichtingen- en veiligheidsdiensten’ 

hanteert. Het gebruik van deze omschrijving lijkt het bestaan van twee soorten diensten te 

impliceren en gaat terug op het onderscheid dat – in navolging van de Engelstalige 

literatuur – ten aanzien van de opdrachten van deze diensten gemaakt wordt tussen de 

veiligheids- en de inlichtingenopdracht. De veiligheidsopdracht heeft dan betrekking op 

bedreigingen die op het grondgebied van de Staat in kwestie ontstaan en wordt om die 

reden meestal in verband gebracht met de inwendige veiligheid van de Staat in kwestie. 

De inlichtingenopdracht is daarentegen gericht op de bedreigingen die hun oorsprong 

vinden in het buitenland en doorgaans raken aan de uitwendige veiligheid van de Staat. 

Aldus wordt gesteld dat een veiligheidsdienst in hoofdzaak of zelfs uitsluitend actief is op 

het eigen grondgebied van de Staat terwijl een inlichtingendienst vooral informatie 

inzamelt in het buitenland.  

Het onderscheid tussen beide opdrachten is in rechtsvergelijkend perspectief 

echter moeilijk hanteerbaar.
7
 Vele diensten hebben zowel een inlichtingen- als een 

veiligheidsopdracht waardoor zij eigenlijk tegelijk een inlichtingen- én een 

veiligheidsdienst zijn.
8
 Het functioneel geïnspireerde onderscheid tussen 

inlichtingendiensten en veiligheidsdiensten wordt dus lang niet altijd doorgetrokken in de 

organisatie van de diensten. Bovendien is het onderscheid vaak ook inhoudelijk moeilijk 

te maken. Bedreigingen die hun wortels in het buitenland hebben, kunnen evenzeer raken 

                                                 
7
  In die zin ook I. CAMERON, National security and the European Convention on human rights, The Hague, 

Kluwer Law International, 2000, 40 en 58. 
8
  Dat is het geval met de Algemene Inlichtingen- en veiligheidsdienst (AIVD) in Nederland, en tot op zeker 

hoogte ook voor de Belgische Veiligheid van de Staat. In Duitsland daarentegen is het onderscheid tussen 

de inlichtingenopdracht en de veiligheidsopdracht wel duidelijker in verband te brengen met het bestaan 

van een inlichtingendienst (Bundesnachrichtendienst) en een daarvan organisatorisch gescheiden 

veiligheidsdienst (Bundesamt für Verfassungsschutz). Zie hierover onze bespreking in deel III. 
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aan de inwendige veiligheid van de Staat
9
 net zoals binnenlandse dreigingen de 

uitwendige veiligheid van de Staat in het gevaar kunnen brengen
10

. Tenslotte wordt het 

onderscheid noch in de literatuur – ook niet in de Engelstalige –, noch in de reglementaire 

akten van de hier besproken landen op een consequente manier gehanteerd. Het 

onderscheid voegt in het kader van het voorliggend onderzoek dan ook niets toe aan de 

analyse. Het dreigt daarentegen de leesbaarheid ervan enkel te bemoeilijken.  

Dat alles maakt dat wij het in het kader van dit onderzoek niet wenselijk achten 

om het onderscheid tussen de inlichtingen- en de veiligheidsopdracht van de diensten te 

hanteren. Bijgevolg opteren wij er ook voor om geen gebruik te maken van de 

omschrijving inlichtingen- en veiligheidsdiensten daar deze het net ter zijde geschoven 

onderscheid minstens impliciet in stand lijkt te houden. Overigens is het gebruik van deze 

omschrijving taalkundig gezien eerder omslachtig.
11

  

I.1.2.1.3. De keuze voor het begrip ‘inlichtingendienst’ 

In het kader van dit proefschrift opteren wij er daarom voor om de term inlichtingendienst 

te gebruiken als generiek begrip, ongeacht of de dienst waarnaar verwezen wordt (in 

hoofdzaak) een inlichtingen- dan wel een veiligheidsopdracht heeft. Die keuze sluit 

overigens ook aan bij de betekenis die in het dagelijkse woordgebruik gewoonlijk aan het 

begrip inlichtingendienst wordt verbonden. Men zou dus kunnen stellen dat het begrip 

inlichtingendienst in dit proefschrift – tenzij anders vermeld – gelezen moet worden als 

inlichtingendienst sensu lato en dat het – voor zover dat onderscheid gemaakt kan worden 

– de inlichtingendiensten sensu stricto en de veiligheidsdiensten omvat.  

Wellicht ten overvloede willen wij benadrukken dat het hier gaat om een louter 

formele afspraak. Onze keuze om de omschrijving inlichtingendienst als genus te 

hanteren kan in die zin zonder twijfel inhoudelijk bekritiseerd worden. Men moet 

evenwel voor ogen houden dat onze bezorgdheid in de eerste plaats uitgaat naar het 

gebruik van een eenduidig begrippenkader. De geldigheid van de voorgestelde keuze 

overstijgt de context van dit proefschrift dan ook niet. Bij het lezen van andere teksten, of 

bij de interpretatie van de aangehaalde bronnen zal men zich er steeds van bewust moeten 

zijn dat het begrip inlichtingendiensten daar mogelijk een andere draagwijdte heeft. 

I.1.2.2. EEN FUNCTIONELE OMSCHRIJVING ALS UITGANGSPUNT 

Het consequent hanteren van een eenduidige terminologie schiet zijn doel evenwel 

voorbij in de mate het gehanteerde begrip niet ook inhoudelijk wordt afgebakend. Het is 

met andere woorden noodzakelijk dat wij – minstens met het oog op dit proefschrift – het 

begrip inlichtingendienst definiëren. Wij hebben ons daarbij laten leiden door twee 

uitgangspunten.  

Enerzijds was het belangrijk dat de gehanteerde definitie ruim genoeg zou zijn om 

de diensten die in de verschillende (bestudeerde) Westerse landen als inlichtingen- of 

veiligheidsdienst worden aangemerkt, te omvatten. Anderzijds was het uiteraard van 

                                                 
9
  Denk aan een geplande terroristische aanslag in het binnenland die in het buitenland, door buitenlandse 

groeperingen wordt voorbereid. 
10

  Denk aan een geplande terroristische aanslag in het buitenland – bijvoorbeeld tegen een topontmoeting van 

regeringsleiders in Parijs – die in het binnenland, door een binnenlandse groepering wordt voorbereid. 
11

  Dat is zo omwille van de relatief lange omschrijving, maar zeker ook omwille van de soms moeilijk te 

maken keuze van voegwoord. In het meervoud lijkt het gebruik van de omschrijving ‘de inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten’ het meest aangewezen, In het enkelvoud daarentegen is – gelet op het feit dat het 

functionele onderscheid tussen een inlichtingen- en een veiligheidsdienst niet steeds overeenstemt met een 

organisatorisch onderscheid – de omschrijving ‘inlichtingen- en veiligheidsdienst’ inhoudelijk niet identiek 

aan de omschrijving ‘inlichtingen- of veiligheidsdienst’.  
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belang dat het onderscheidend vermogen van onze definitie voldoende groot was om een 

duidelijk onderscheid te kunnen maken met de andere overheidsdiensten en in het 

bijzonder met de politiediensten. Wij hebben daarbij uitdrukkelijk gekozen voor een 

functionele omschrijving gebaseerd op de opdrachten van een inlichtingendienst.  

Die invalshoek leek ons noodzakelijk, al was het maar omdat een organieke 

definitie in een rechtsvergelijkende context al te makkelijk vastloopt op de onderscheiden 

organisatie van de diensten over de landsgrenzen heen.
12

 Zo maken de 

inlichtingendiensten in sommige landen deel uit van de politieorganisatie
13

 terwijl er in 

andere landen tussen beiden een duidelijke organieke scheiding bestaat.
14

 Zo ook wezen 

wij er hierboven reeds op dat er in sommige landen meerdere (burgerlijke) 

inlichtingendiensten bestaan al naargelang de opdrachten die zij toegewezen kregen 

gericht zijn op de interne dan wel de externe veiligheid. Andere landen beschikken 

daarentegen slechts over één inlichtingendienst met een algemene opdracht.  

In dit proefschrift ligt de nadruk bovendien op de samenwerking van de 

inlichtingendiensten met de gerechtelijke instanties waarbij, zo zal later blijken, de 

onderscheiden doelstellingen van beiden richtinggevend zijn voor de aard en de omvang 

van die samenwerking. Ook vanuit dat perspectief was het dus raadzaam om voor een 

functionele invulling te kiezen. 

In het kader van dit proefschrift wordt een inlichtingendienst dan ook omschreven 

als een overheidsdienst die (meestal heimelijk
15

) informatie inzamelt over de mogelijke 

bedreigingen voor de staatsveiligheid en deze analyseert met de bedoeling om andere 

(overheids)instanties in staat te stellen om op een gepaste manier op deze bedreigingen te 

reageren.
16

 Een aantal elementen van deze definitie verdient onze nadere aandacht. 

In de eerste plaats wordt op grond van deze definitie duidelijk dat wij ons in het 

kader van dit proefschrift uitsluitend zullen richten op overheidsdiensten met een 

inlichtingenfunctie. De zogenaamde Private Intelligence Companies of private 

inlichtingendiensten blijven hier dus buiten beschouwing.
17

 

                                                 
12

  Over het belang van functioneel omschreven concepten in het kader van de rechtsvergelijkende methode, 

zie K. ZWEIGERT en H. KÖTZ, An introduction to comparative law. Oxford, Clarendon Press, 1998, 44-

45. 
13

  Dat is onder andere het geval in Frankrijk, Noorwegen, Zweden, Denemarken, Finland, Ierland, Oostenrijk 

en Zwitserland. 
14

  Zo onder andere in Duitsland, België, Nederland, Italië, Spanje, Portugal en het Verenigd Koninkrijk. 
15

  Heimelijk wordt in dit proefschrift niet gebruikt in zijn pejoratieve betekenis, maar wel als aanduiding van 

het feit dat de inzameling van informatie of de uitoefening van bevoegdheden niet openlijk gebeurt, i.e. 

zonder dat de personen waarover informatie wordt ingewonnen hiervan (ab initio) op de hoogte zijn. 
16

  Voor een vergelijkbare definitie, zie o.a. COMMISSIE VAN TOEZICHT, Jaarverslag 2005-2006, 2006, 

92 en 114-115; CH. GUSY, “Die Rechtsstellung der Nachrichtendienste”, Jura 1986, (296) 296-297; H. 

KALKBRENNER, “Amtshilfeproblematik im Verhältnis Polizei - Verfassungsschutz”, 1982, (69) 81-82; 

KÖNIG, M., Trennung und Zusammenarbeit, 2005, 25; E.R. MULLER, “Inlichtingendiensten in 

Nederland”, 2007, (169) 170; C. STREIß, Das Trennungsgebot, 2011, 53. Zie ook het arrest van het 

Belgische Grondwettelijk Hof (GWH 22 september 2011, nr. 145/2011, overweging B.2.8). Schijnbaar ook 

in die zin H. BORGS-MACIEJEWSKI, Das Recht der Geheimdienste, 1986, 48; B. DROSTE, Handbuch 

des Verfassungsschutzrechts, 2007, 87-91, 291, 295-296 en 474-475; CH. GUSY, “Das gesetzliche 

Trennungsgebot zwischen Polizei und Verfassungsschutz”, Die Verwaltung 1991, (467) 480-482; VAST 

COMITÉ I, Activiteitenverslag 2004, (www.comiteri.be), 2005, 113-114. Zie overigens ook A/HRC/10/3, 

Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights and fundamental 

freedoms while countering terrorism, Martin Scheinin, 4 Februari 2009, § 26 

(http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/10session/A.HRC.10.3.pdf). 
17

  Voor een bespreking van dit aan belang groeiend fenomeen, zie B. HOOGENBOOM, “'Grey intelligence': 

de private toekomst van inlichtingendiensten” in H. MATTHIJS (ed.), Geheime diensten in Benelux, Israël 

en de Verenigde Staten. For your eyes only?, Brugge, Die Keure, 2005, (161) 161 e.v. en B. 

HOOGENBOOM, “The private eye that never sleeps” in M. COOLS, K. DASSEN, R. LIBERT, en P. 

PONSAERS (ed.), De Staatsveiligheid. Essays over 175 jaar Veiligheid van de Staat, Brussel, Politeia, 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/10session/A.HRC.10.3.pdf
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Vervolgens moeten we kort stilstaan bij het gebruik van de term informatie. In de 

literatuur wordt er immers meestal een onderscheid gemaakt tussen informatie 

[information] en inlichtingen [intelligence]. Informatie wordt dan beschouwd als het ruwe 

materiaal dat door de inlichtingendiensten wordt ingezameld en dat de basis vormt voor 

hun analyses. De eigenlijke inlichtingen daarentegen zijn het resultaat van die analyses. In 

die zin zou men inlichtingen kunnen beschouwen als verrijkte informatie.
18

 Aan het 

onderscheid zijn evenwel geen verdere consequenties verbonden. Bovendien wordt het 

noch in de literatuur, noch door de verschillende te bespreken regelgevende teksten 

consequent toegepast.
19

 Dat neemt anderzijds niet weg dat het onderscheid waardevol kan 

zijn om de informatie afkomstig van de inlichtingendiensten te onderscheiden van de 

informatie met een andere oorsprong. In het kader van het voorliggende proefschrift 

zullen wij het begrip inlichtingen daarom steeds gebruiken ter aanduiding van de 

informatie die van een inlichtingendienst afkomstig is.
20

 Het begrip informatie 

daarentegen krijgt een veel algemenere invulling en kan slaan op informatie in ruwe 

vorm, dan wel op informatie die werd verwerkt en geanalyseerd door hetzij een 

inlichtingendienst, hetzij een andere overheidsdienst. In lijn met dit onderscheid is het dus 

logisch dat wij in onze definitie spreken van het verzamelen en analyseren van 

‘informatie’.
21

  

Ten derde vraagt ook de omschrijving van het voorwerp van de inzameling en 

verwerking van informatie enige toelichting. De verwijzing naar de ‘mogelijke 

bedreigingen van de veiligheid van de Staat’ is immers vrij vaag. Toch gaan we hier niet 

dieper in op de betekenis van deze omschrijving. Wat beschouwd kan worden als een 

bedreiging voor de veiligheid van de Staat, zal op het einde van Deel III blijken uit de 

vergelijking van de concrete invulling die in de bespoken landen aan die omschrijving 

wordt gegeven. Niettemin kunnen we wel reeds aangeven dat het begrip overlap vertoont 

met de in het strafrecht als misdrijf omschreven feiten
22

, maar er in geen geval mee samen 

                                                                                                                                                  
2005, (163) 163 e.v. 

18
  In die zin bijvoorbeeld VAST COMITÉ I, Activiteitenverslag 1995, (www.comiteri.be), 1996, 81; VAST 

COMITÉ I, Activiteitenverslag 1996, (www.comiteri.be), 1997, 128. Zie onder andere ook I. CAMERON, 

National security and the European Convention on human rights, The Hague, Kluwer Law International, 

2000, 170; E.R. MULLER, “Inlichtingendiensten in Nederland”, 2007, (169) 171; F. SCHUERMANS, “De 

bescherming van de bronnen in het kader van de activiteiten van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten”, 

Custodes cahiers: De bescherming van de bronnen 2000, (71) 80; D. VAN DER BEL e.a., Informatie en 

opsporing, 2009, 264; F. VANNESTE, “De Wet van 30 november 1998 houdende regeling van de 

inlichtingen- en veiligheidsdienst”, Jura Falc. 1999-2000, nr. 3, (325) 345; A. WINANTS, 

“Staatsveiligheid, strafvordering en strafproces”, 2009, (195) 208. 
19

  De Belgische Wet op de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten (W.I&V) omschrijft de opdracht van de 

Veiligheid van de Staat bijvoorbeeld als het ‘inwinnen, analyseren en verwerven van inlichtingen’ (art. 7, 1° 

W.I&V. Zie ook VAST COMITÉ I, Activiteitenverslag 1997, (www.comiteri.be), 1998, 46 en Parl.St. 

Kamer 1996-97, nr. 638/14, 71). 
20

  Strikt genomen is de invulling die wij aan het begrip inlichtingen geven daarmee zelfs iets ruimer dan de 

omschrijving ‘verwerkte en geanalyseerde informatie’. Het valt immers niet uit te sluiten dat een 

inlichtingendienst ook ‘ruwe informatie’ zou meedelen aan een andere overheidsdienst. Toch zullen wij – 

omwille van de leesbaarheid van de tekst – de meegedeelde informatie ook in dat geval als inlichtingen 

beschouwen. 
21

  Ook hier moet er uitdrukkelijk op gewezen worden dat dit onderscheid – en in het bijzonder de invulling 

van het begrip inlichtingen – enkel binnen het kader van dit proefschrift algemeen geldend is. Zo wordt de 

informatie die door de politiediensten wordt verwerkt en geanalyseerd in de literatuur soms ook aangeduid 

met de term inlichtingen. Bij het lezen van andere bronnen zal men zich er dus steeds van bewust moeten 

zijn dat de begrippen daar een eigen en mogelijk andere invulling hebben. 
22

  Denk in het bijzonder aan feiten als hoogverraad, spionage, aanslagen tegen staatsinstellingen of staats- en 

regeringsleiders, etc… (zie voor België onder meer Titel I van Boek II van Strafwetboek; voor Nederland 

Titel I tot IV van Boek II Wetboek van Strafrecht; en voor Duitsland Abschnitt 1 tot 5 van het bijzondere 

deel van het Strafgesetzbuch). 
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valt. Enerzijds is niet elk misdrijf te beschouwen als een bedreiging voor de veiligheid 

van de Staat, anderzijds omvat een bedreiging voor de veiligheid van de Staat niet steeds 

een misdrijf. 

Ten vierde is het belangrijk om stil te staan bij de doelstelling die aan de 

inzameling en verwerking van informatie wordt gekoppeld. Een inlichtingendienst is er 

zoals gezegd op gericht om zijn inlichtingen door te geven aan andere 

(overheids)organen, zodat deze laatsten in staat zijn om op een gepaste manier te reageren 

op de eventuele bedreigingen van de veiligheid van de Staat. Een inlichtingendienst heeft 

in principe dus geen eigen executieve bevoegdheden, maar staat daarentegen ten dienste 

van de andere (overheids)organen die wel over de mogelijkheid beschikken om 

uitvoerende maatregelen te nemen. Aldus zal een inlichtingendienst zijn inlichtingen in 

principe steeds doorgeven aan de bevoegde (overheids)instanties die gelet op de 

voorhanden zijnde dreiging het best geplaatst zijn om deze – binnen de grenzen van hun 

executieve bevoegdheden – te neutraliseren, te vermijden, of de gevolgen er van in te 

perken.  

Het feit dat het bezit van executieve bevoegdheden geen constitutief bestanddeel 

uitmaakt van de definitie van een inlichtingendienst, neemt evenwel niet weg dat 

bepaalde inlichtingendiensten in meer of mindere mate wél over eigen executieve 

bevoegdheden beschikken. Dergelijke diensten worden – in de Belgische rechtsleer – om 

die reden wel eens omschreven als offensieve diensten. Dit in tegenstelling tot de 

inlichtingendiensten zonder executieve bevoegdheden die als defensieve diensten worden 

aangemerkt. Maar ook dit onderscheid wordt niet door alle auteurs op dezelfde manier 

ingevuld.
23

 Hoe dan ook doet de vaststelling dat bepaalde inlichtingen diensten wél over 

executieve bevoegdheden beschikken en andere niet, geen afbreuk aan de validiteit van 

de door ons voorgestelde definitie. Ook de zogenaamde ‘offensieve’ diensten hebben 

immers de opdracht om andere overheidsdiensten in te lichten over mogelijke 

bedreigingen, zeker in de mate deze andere diensten beter geplaatst zijn om op de 

bedreigingen te reageren. Hun ‘offensieve’ opdracht fungeert dus veeleer als aanvulling 

op hun ‘defensieve’ kerntaak dan wel als vervanger ervan. Aldus lijkt het louter 

doorgeven van inlichtingen – in tegenstelling tot het uitoefenen van executieve 

bevoegdheden – wel degelijk gemeenschappelijk te zijn aan alle inlichtingendiensten, 

zodat het met reden deel uitmaakt van onze definitie. 

Tot slot moet benadrukt worden dat de door ons voorgestelde definitie – net als 

onze keuze voor het begrip inlichtingendienst – tot op zekere hoogte een louter formele 

afspraak is. Toch zijn wij er van overtuigd dat deze definitie ook inhoudelijk verdedigbaar 

is omdat zij ons inziens tegemoet komt aan de twee eerder aangehaalde uitgangspunten: 

zij is voldoende ruim om alle relevante diensten te omvatten maar beschikt niettemin over 

het vereiste onderscheidend vermogen. Bovendien lijkt een consequente toepassing van 

deze definitie te kunnen leiden tot een vereenvoudigde interpretatie van de verhouding 

tussen inlichtingendiensten en politiediensten. Wij beseffen dat wij voorlopig weinig 

argumenten aandragen voor deze stelling, maar de waarde van de voorgestelde definitie 

zal afdoende blijken uit het eigenlijke onderzoek in dit proefschrift.
24

 Voorlopig vragen 

                                                 
23

  In die zin ook W. VAN LAETHEM, “De veiligheid van de Staat” in F. GOOSSENS (ed.), Zakboekje 

politiefunctie, Mechelen, Kluwer, 2008, (149) 149. Bij sommige auteurs lijkt het onderscheid veeleer samen 

te vallen met het eerder reeds aangehaalde onderscheid tussen de inlichtingen- en de veiligheidsopdrachten 

van een inlichtingendienst (zie bijvoorbeeld A. WINANTS, “Staatsveiligheid, strafvordering en 

strafproces”, 2009, (195) 204). 
24

  Het moet in die zin ook duidelijk zijn dat deze definitie – niettegenstaande zij nu als uitgangspunt voor het 

onderzoek wordt geponeerd – eerder op het eind van ons onderzoek tot stand is gekomen. 
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wij van de lezer dus het vertrouwen, zij het met de belofte om deze kwestie uitdrukkelijk 

te hernemen in het verdere verloop van het onderzoek. 

I.2. DE PROBLEEMSTELLING VAN HET ONDERZOEK 

I.2.1. Inleiding 

Zoals gezegd vormt de op het eerste gezicht wat wazige verhouding tussen de 

inlichtingendiensten en de politiediensten het uitgangspunt van dit onderzoek. In zijn 

geheel beschouwd omvat deze verhouding evenwel te veel aspecten om volledig binnen 

het opzet van dit onderzoek te passen. Het eigenlijke onderzoeksvoorwerp van dit 

proefschrift is dan ook beperkter, in die zin dat wij slechts op een aantal aspecten van 

deze verhouding zullen ingaan. Welke aspecten dat zijn, en waarom net deze worden 

weerhouden, wordt hieronder beschreven (I.2.4). De door ons gemaakte afbakening van 

het onderzoek kan evenwel slechts ten volle begrepen worden in de mate de lezer een 

helder beeld heeft enerzijds van de verhouding tussen de inlichtingendiensten en de 

politiediensten en meer bepaald van hun onderscheiden finaliteit (I.2.2) en anderzijds van 

de daaraan verbonden kansen en risico’s (I.2.3).  

I.2.2. Het onderscheid tussen inlichtingendiensten en politiediensten 

I.2.2.1. EEN ONDERSCHEIDEN FINALITEIT ALS UITGANGSPUNT 

Op grond van de hierboven voorgestelde functionele definitie lijkt het relatief 

gemakkelijk om een onderscheid te maken tussen de inlichtingendiensten enerzijds en de 

politiediensten anderzijds. De doelstellingen van een inlichtingendienst lijken immers 

duidelijk te verschillen van de gerechtelijke doelstellingen van de politie.
25

 

Inlichtingendiensten zijn gericht op de bescherming van de veiligheid van de 

Staat. Zij vervullen die opdracht door informatie over activiteiten die een (potentiële) 

bedreiging voor de veiligheid van de Staat vormen, in te zamelen en vervolgens te 

analyseren. Het inzamelen en analyseren van die informatie is evenwel slechts één aspect 

van de opdracht van een inlichtingendienst. De bescherming van de veiligheid van de 

Staat vereist uiteraard ook dat er op basis van deze analyses desgevallend daadwerkelijk 

kan worden opgetreden tegen de vastgestelde bedreigingen. In principe zullen de 

inlichtingendiensten – in overeenstemming met de door ons vooropgestelde definitie – 

evenwel niet zelf instaan voor het nemen van de noodzakelijke executieve 

beschermingsmaatregelen. Hun rol beperkt zich daarentegen tot het doorgeven van hun 

inlichtingen aan de (overheids)instanties die het best geplaatst zijn om op de bedreiging te 

reageren. Het zijn deze laatsten die dan binnen de grenzen van hun bevoegdheden kunnen 

beslissen om al dan niet op te treden tegen de gesignaleerde bedreiging. Aldus leveren de 

inlichtingendiensten inlichtingen aan een uitgebreid gamma van ‘klanten’, waartoe ook – 

maar zeker niet alleen – de gerechtelijke instanties en in het bijzonder de politiediensten 

behoren. 

Politiediensten daarentegen zijn – in het kader van hun gerechtelijke opdrachten – 

gericht op het verzamelen van informatie over strafbare feiten met de bedoeling om – 

vooruitgrijpend naar de eventuele vervolging van de daders van die strafbare feiten – met 

kennis van zaken de nodige strafvorderlijke beslissingen te kunnen nemen. Dit omvat 

                                                 
25

  Zoals wij hierna nog uitvoeriger zullen toelichten, plaatsen wij de verhouding tussen de 

inlichtingendiensten en de politiediensten tegen de achtergrond van de opsporing en vervolging van 

strafbare feiten. Wanneer wij hier spreken over de finaliteit van de politiediensten, moet dat dus gelezen 

worden als de gerechtelijke finaliteit. De bestuurlijke opdrachten van de politie vallen uitdrukkelijk buiten 

onze analyse. 
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onder andere het opsporen en verzamelen van de nodige bewijsmiddelen, maar is 

eigenlijk ruimer dan dat. Niet alle informatie wordt immers rechtstreeks als bewijs 

gebruikt. Een aanzienlijk deel van de ingewonnen en verwerkte informatie zal eerder 

dienen om een (nieuw) onderzoek op te starten of bij te sturen, dan wel om in de loop van 

een onderzoek de aanwending van bepaalde dwangmiddelen te kunnen verantwoorden. In 

al deze gevallen blijft het kunnen nemen van strafvorderlijke beslissingen echter steeds de 

achterliggende doelstelling van het gerechtelijk optreden van de politie.
26

 De 

(gerechtelijke) doelstellingen van de politiediensten zijn dus onlosmakelijk verbonden 

met de doelstellingen van het strafrecht; te weten de handhaving van het strafrecht of 

beter, de handhaving van de aan het (straf)recht ten grondslag liggende maatschappelijke 

orde.  

I.2.2.2. DE BESCHERMING VAN DE RECHTSORDE ALS GEDEELDE 

FINALITEIT? 

Ondanks deze op het eerste gezicht verschillende doelstellingen, blijkt er soms – zowel 

bij de diensten zelf als in de literatuur – enige onduidelijkheid te bestaan over hun 

respectieve opdrachten en dus ook over hun onderlinge verhouding. Daarvoor zijn 

verschillende oorzaken aan te wijzen, maar in hoofdzaak valt de verwarring te herleiden 

tot de raakvlakken die bestaan tussen het optreden van de politiediensten en de 

inlichtingendiensten. Hieronder zullen we daar uitgebreid bij stilstaan (zie I.2.2.3).  

Daarnaast wordt er soms van uitgegaan dat de (uiteindelijke) doelstellingen van de 

politiediensten vergelijkbaar zijn met de doelstellingen van de inlichtingendiensten. 

Beiden zijn immers gericht op de bescherming van de bestaande rechtsorde.
27

 Hoewel wij 

het op zich met die stelling eens kunnen zijn, lijkt het niet aangewezen om haar als 

uitgangspunt te hanteren. De bescherming van de bestaande rechtsorde is als gedeelde 

hogere doelstelling immers te vaag en inhoudelijk te divers om als basis voor een gedegen 

vergelijking te kunnen dienst doen.  

De gerechtelijke instanties treden weliswaar op met het oog op de handhaving van 

maatschappelijke rechtsorde, maar de draagwijdte van hun optreden dient strikt beperkt te 

blijven tot het strafrecht sensu lato. De feiten die vanuit een gerechtelijk perspectief 

beschouwd kunnen worden als een inbreuk op de maatschappelijke rechtsorde zijn 

immers limitatief bepaald in het materiële strafrecht. De politiediensten kunnen op die 

feiten bovendien enkel reageren binnen de grenzen van het formele strafrecht waardoor 

zowel de afbakening van hun onderzoeksvoorwerp als hun eigenlijke onderzoek 

gebonden zijn aan de grenzen van het strafrecht sensu lato. Hun opdracht ter handhaving 

van de maatschappelijke rechtsorde beperkt zich met andere woorden tot een 

strafrechtelijke handhaving.  

Ook ten aanzien van de inlichtingendiensten kan men stellen dat zij uiteindelijk 

gericht zijn op de bescherming van de maatschappelijke rechtsorde. Maar van een 

inperking van die opdracht tot de grenzen van het strafrecht sensu lato is ten aanzien van 

de inlichtingendiensten geen sprake. Dat kan op twee manieren treffend geïllustreerd 

worden.  

                                                 
26

  Het nemen van strafvorderlijke beslissingen moet daarbij in zijn ruimst mogelijke betekenis worden 

begrepen. Het omvat bijvoorbeeld ook de beslissing van het openbaar ministerie om op basis van de 

informatie die door de politie werd ingezameld, af te zien van een verdere vervolging. 
27

  In die zin bijvoorbeeld, zij het met de nodige terughoudendheid W. VAN LAETHEM, “De verhouding 

tussen inlichtingendiensten en het gerecht gisteren, vandaag en morgen”, Vigiles 2007, (1) 2. Zie ook VAST 

COMITÉ I, Activiteitenverslag 2004, (www.comiteri.be), 2005, 130; A. WINANTS, “Staatsveiligheid, 

strafvordering en strafproces”, 2009, (195) 216-219. 
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Ten eerste valt het eigenlijke optreden ter bescherming van de veiligheid van de 

Staat in principe buiten de doelstellingen van de inlichtingendiensten. Hun opdracht 

beperkt zich immers tot het inzamelen, analyseren en doorgeven van informatie aan 

andere (overheids)instanties die vervolgens op grond daarvan zelf de nodige maatregelen 

kunnen nemen. Die vaststelling maakt dat de uiteindelijke maatregelen die op aangeven 

van een inlichtingendienst worden genomen ter bescherming van de veiligheid van de 

Staat, sterk uiteenlopende vormen kunnen aannemen. Afhankelijk van de optredende 

instantie kan er onder andere – en eventueel zelfs gelijktijdig – sprake zijn van 

administratieve maatregelen zoals het intrekken of weigeren van een vergunning, van 

maatregelen van bestuurlijke politie dan wel van een daadwerkelijk gerechtelijk optreden 

onder leiding van het openbaar ministerie. Het inzamelen en verwerken van informatie 

door een inlichtingendienst is dus geenszins van bij aanvang gericht op het gebruik van 

die informatie in het kader van de opsporing en vervolging van strafbare feiten. De meest 

aangewezen manier om de ingezamelde informatie te gebruiken zal immers pas 

naderhand – wanneer op basis van de ingezamelde informatie een inschatting gemaakt 

wordt van de aard en ernst van de dreiging – duidelijk worden. Pas op dat moment kan 

een inlichtingendienst beoordelen welke andere instantie(s) het best geplaatst zijn om op 

de voorliggende dreiging te reageren en dus op de hoogte gebracht moeten worden.
28

  

Het werk van een inlichtingendienst kan met andere woorden wel resulteren in het 

opstarten van een strafrechtelijk onderzoek, maar dat is geenszins per definitie het geval 

en hoe dan ook nooit van bij aanvang de bedoeling van het inlichtingenonderzoek. Komt 

daarbij dat een strafrechtelijk onderzoek dat zijn oorsprong vindt in het onderzoek van 

een inlichtingendienst, steeds door de bevoegde gerechtelijke instanties wordt gevoerd en 

dus niet door die inlichtingendienst zelf. De bescherming van de maatschappelijke 

rechtsorde door een inlichtingendienst, bevindt zich in die zin dus uitdrukkelijk buiten het 

kader van het strafrecht. 

Het onderscheid met de politiediensten kan ten tweede ook geïllustreerd worden 

aan de hand van de feiten en gebeurtenissen die het voorwerp kunnen uitmaken van hetzij 

een inlichtingenonderzoek hetzij een strafrechtelijk politieonderzoek. De aandacht van de 

gerechtelijke instanties moet – gelet op het in het materiële strafrecht geldende 

legaliteitsbeginsel – beperkt blijven tot de strafbaar gestelde gedragingen of de 

gedragingen die daar duidelijk mee in verband gebracht kunnen worden. De groep van 

gedragingen waarover de gerechtelijke instanties informatie kunnen inzamelen, blijft 

daardoor al bij al beperkt – minstens scherper afgelijnd – in vergelijking met de groep van 

gedragingen die onder de aandacht van de inlichtingendiensten kunnen vallen. Deze 

laatsten zamelen immers informatie in over alle activiteiten die een (potentiële) 

bedreiging vormen voor de veiligheid van de Staat, ook indien die activiteiten op zichzelf 

genomen (nog) geen strafbaar gestelde gedraging uitmaken. De inlichtingendiensten zijn 

bij de afbakening van hun onderzoek dus niet gebonden aan de lijst van strafbaar gestelde 

feiten waardoor zij – binnen de grenzen van hun doelstellingen – over een grotere vrijheid 

beschikken om te bepalen of bepaalde feiten al dan niet het voorwerp van een 

inlichtingenonderzoek kunnen uitmaken.
29

 Men zou – enigszins chargerend – kunnen 

                                                 
28

  Bovendien is het over het algemeen niet zo dat de inlichtingendiensten het optreden van de instanties aan 

wie zij inlichtingen doorgeven, rechtstreeks kunnen uitlokken. De beslissing om op basis van de 

meegedeelde inlichtingen al dan op te treden blijft met andere woorden liggen bij de ontvangende instantie. 

Ook dit maakt duidelijk dat een inlichtingendienst geen rechtstreekse impact heeft op de aard van het 

optreden dat steunt op haar inlichtingenwerk. 
29

  In die zin ook CAMERON die vertrekkende van het onderscheid tussen intelligence en evidence tot 

gelijkaardige vaststellingen komt (I. CAMERON, National security and the European Convention on 

human rights, The Hague, Kluwer Law International, 2000, 87-88). Lees ook B. DROSTE, Handbuch des 

Verfassungsschutzrechts, 2007, 299 e.v. 
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stellen dat de politiediensten bij de afbakening van het voorwerp van hun onderzoek 

gebonden zijn aan een objectief criterium – te weten de door de wet als strafbaar 

omschreven feiten – en de inlichtingendiensten aan een subjectief criterium – te weten de 

autonome inschatting dat een bepaalde gedraging of gebeurtenis een bedreiging vormt 

voor de veiligheid van de Staat. 

De gelijkenissen die op het abstracte niveau van de bescherming van de rechtsorde 

bestaan tussen de doelstellingen van de inlichtingendiensten en de politiediensten, 

maskeren ons inziens aldus de verschillen die op een concreter niveau wel degelijk voor 

handen zijn. De doelstelling van de gerechtelijke instanties ligt in de beveiliging van de 

maatschappelijke rechtsorde – opgevat als de bescherming van de maatschappij tegen 

strafbare feiten – door op te treden ter handhaving van het strafrecht. De doelstelling van 

een inlichtingendienst daarentegen ligt in de beveiliging van de maatschappelijke 

rechtsorde – opgevat als de bescherming van de maatschappij tegen activiteiten die de 

veiligheid van de Staat op zich bedreigen – door de andere overheidsinstanties – 

waaronder de gerechtelijke instanties – te voorzien van de inlichtingen die zij nodig 

hebben om binnen de grenzen van hun eigen opdrachten desgevallend zelf te kunnen 

optreden.  

I.2.2.3. DE RAAKVLAKKEN TUSSEN DE WERKING VAN DE 

INLICHTINGENDIENSTEN EN DE POLITIEDIENSTEN 

De bovenstaande vaststelling dat de finaliteit van een inlichtingendienst verschilt van de 

gerechtelijke finaliteit van een politiedienst, neemt zoals gezegd niet weg dat de werking 

van beide diensten op verscheidene punten ook raakvlakken vertoont. Die raakvlakken 

situeren zich vooral op het niveau van de uitvoering van hun opdrachten. Enerzijds zijn 

beiden in een aantal gevallen gericht op dezelfde feiten en fenomenen (I.2.2.3.1), 

anderzijds blijken de gehanteerde onderzoekstechnieken inhoudelijk soms dicht bij elkaar 

aan te leunen (I.2.2.3.2).  

I.2.2.3.1. De oriëntatie op gelijkaardige fenomenen 

Het eerste en meest voor de hand liggende raakvlak valt samen met de vaststelling dat 

bepaalde fenomenen binnen de doelstellingen vallen van zowel de inlichtingendiensten 

als de politiediensten. Er bestaan met andere woorden activiteiten die een bedreiging 

vormen voor de veiligheid van de Staat maar tegelijkertijd ook alle constitutieve 

bestanddelen van een misdrijf in zich dragen. Te denken valt uiteraard aan fenomenen als 

terrorisme en georganiseerde criminaliteit, maar ook meer klassieke aandachtsgebieden 

van de inlichtingendiensten zoals spionage of sabotage zijn meestal in een of andere vorm 

strafbaar gesteld. Het bestaan van enige overlap tussen de aandachtsgebieden van de 

inlichtingendiensten en de politiediensten is dan ook geen nieuw fenomeen, al is deze 

kwestie de jongste decennia wel nadrukkelijker op de voorgrond getreden.  

Die toegenomen aandacht is ons inziens een rechtstreeks gevolg van de 

inhoudelijke heroriëntatie die de meeste Westerse inlichtingendiensten vanaf de jaren ’90 

van de vorige eeuw doormaakten.
30

 Na de val van de Berlijnse Muur en de daarmee 

gepaard gaande relatieve normalisering van de relaties tussen het Oosten en het Westen, 

verdween voor de inlichtingendiensten immers een bedreiging die tot dan toe een 

aanzienlijk deel van hun werking had beheerst. Het resultaat was dat de internationale 

dimensie in de taakstelling van de inlichtingendiensten aan belang inboette en zij zich 

meer en meer gingen profileren op andere, eerder nationaal gerichte, bedreigingen. Meer 

                                                 
30

  Een gelijkaardige heroriëntering vond overigens ook plaats in de VS (zie hierover VAST COMITÉ I, 

Activiteitenverslag 1997, (www.comiteri.be), 1998, 242). 
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en meer kwamen zodoende ook de georganiseerde criminaliteit en het terrorisme in het 

vizier van de inlichtingendiensten, althans in de mate zij een bedreiging konden vormen 

voor de veiligheid van de Staat.
31

  

Tot dan toe werden deze fenomenen evenwel quasi exclusief gerechtelijk 

benaderd. De introductie van de inlichtingendiensten als nieuwe speler in de strijd tegen 

het terrorisme en de georganiseerde criminaliteit zorgde aanvankelijk dan ook voor enige 

onrust en onduidelijkheid zowel bij politiediensten als bij de inlichtingendiensten zelf. Nu 

de aandacht van de inlichtingendiensten verschoof naar dergelijke meer klassieke 

strafbare gedragingen, raakten zij immers sneller en frequenter dan voorheen betrokken 

bij strafrechtelijke onderzoeken.
32

 Specifiek met betrekking tot het terrorisme werd die 

evolutie overigens nog versterkt door de aanslagen van 11 september 2001. Als reactie op 

die aanslagen werd het terrorisme onder impuls van het beleid door zowel de 

politiediensten als de inlichtingendiensten naar voor geschoven als absolute prioriteit. 

Rond het fenomeen van het terrorisme bereikte de eerder genoemde overlap aldus een 

intensiteit die tot dan toe ongezien was en die er toe leidde dat de samenwerking tussen 

inlichtingendiensten en politiediensten in het middelpunt van de aandacht kwam te staan.  

De nadruk die de jongste jaren door de media en de beleidsmakers – maar ook 

door de inlichtingendiensten en politiediensten zelf – wordt gelegd op de bestrijding van 

het terrorisme, mag echter niet de indruk wekken dat de inlichtingendiensten voortdurend 

in het vaarwater van de politiediensten zitten en vice versa. De samenwerking op het 

gebied van de terrorismebestrijding is dan wel intensief, de prevalentie ervan blijft relatief 

beperkt. Men mag immers niet uit het oog verliezen dat de respectieve opdrachten van 

inlichtingendiensten en politiediensten aanzienlijk ruimer zijn dan enkel de bestrijding 

van het terrorisme. Voor de politiediensten zijn de terrorismeonderzoeken kwantitatief 

gezien een marginaal gegeven, zeker tegen de achtergrond van hun (gerechtelijke) 

opdrachten in het algemeen en datzelfde geldt mutatis mutandis in hoge mate ook voor de 

                                                 
31

  Zie I. CAMERON, National security and the European Convention on human rights, The Hague, Kluwer 

Law International, 2000, 69-70. Lees ook T. VIS, Intelligence, politie en veiligheidsdienst: verenigbare 

grootheden?, Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan Tilburg University, 2012, 9 e.v. Lees, 

specifiek over de Belgische situatie in dat verband C. DE VALKENEER, Le droit de la police : la loi, 

l'institution et la société, Brussel, De Boeck, 1991, 220-221; S. JANSSENS, C. JANSSEN, en N. DE MAN, 

“De Veiligheid van de Staat. Nieuwe uitdagingen, nieuwe strategie”, politeia 1996, nr. 8, (9) 11-12; W. 

VAN LAETHEM, “The belgian civil intelligence service: roles, poweers, organisation and supervision”, 

EJIS 2008, vol. 2, (1) 3; W. VAN LAETHEM, “De verhouding tussen inlichtingendiensten en het gerecht 

gisteren, vandaag en morgen”, Vigiles 2007, (1) 1-3; B. VAN LIJSEBETH, “La criminalité organisée vers 

une gestion globale de l'information” in C. FIJNAUT, D. VAN DAELE, en F. VERBRUGGEN (ed.), De 

uitdaging van de georganiseerde misdaad in België. Het antwoord van de overheid, Leuven, Universitaire 

Pers Leuven, 1998, (327) 342; VAST COMITÉ I, Activiteitenverslag 1995, (www.comiteri.be), 1996, 20; 

A. WINANTS, “Staatsveiligheid, strafvordering en strafproces”, 2009, (195) 216-220. Over Duitsland, lees 

o.a. B. DROSTE, Nachrichtendienste und Sicherheitsbehörden im Kämpf gegen Organisierte Kriminalität: 

Versuch einer Bestandsaufnahme mit Blick auf das Ausland, Köln, Heymanns, 2002, 178p.; KÖNIG, M., 

Trennung und Zusammenarbeit, 2005, 234 e.v. 
32

  De eerder klassieke aandachtsgebieden van de inlichtingendiensten, zoals sabotage en spionage, leidden 

immers zelden tot het instellen van een strafonderzoek, waardoor de samenwerking rond die fenomenen al 

bij al beperkt bleef. Dat heeft uiteraard te maken met het feit dat het onderzoek naar deze fenomenen zich 

hoofdzakelijk situeert in de eerder internationale context van hun inlichtingentaak sensu stricto. De meeste 

inlichtingendiensten laten hun buitenlandse agenten immers optreden onder de dekmantel van een 

diplomatieke functie, waardoor zij beschermd zijn tegen eventuele strafrechtelijke vervolgingen. De 

ontdekking van een spion leidt daarom meestal ‘slechts’ tot een persona non grata-verklaring en de daaraan 

gekoppelde uitzetting van de agent in kwestie. En zelfs in de mate de ontmaskerde spion niet van een 

diplomatieke immuniteit kan genieten, zal het gelet op de politieke verhoudingen tussen de betrokken staten 

niet steeds aangewezen zijn om een strafrechtelijk onderzoek op te starten. In die zin ook I. CAMERON, 

National security and the European Convention on human rights, The Hague, Kluwer Law International, 

2000, 90. 
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inlichtingendiensten.
33

 Het lijkt dan ook onvoorzichtig om uit de specifieke situatie die 

bestaat met betrekking tot het terrorisme, al te snel conclusies te trekken over de 

verhouding en de samenwerking tussen de inlichtingendiensten en de politiediensten in 

het algemeen.  

Bovendien moet de omvang van het bestaan van overlappende aandachtsgebieden 

ook buiten het kader van de terrorismebestrijding in de juiste context gezien worden. De 

meeste gedragingen die omwille van hun bedreigend karakter onder de aandacht van de 

inlichtingendiensten vallen, houden immers geen misdrijf in. En omgekeerd vormen de 

meeste misdrijven niet per definitie een bedreiging voor de veiligheid van de Staat. In het 

kader van de reguliere werking van zowel de politiediensten als de inlichtingendiensten 

lijkt er in het merendeel van de gevallen dus geen sprake te zijn van enige overlap. En 

zelfs in de mate er wel sprake is van overlap tussen de fenomenen die het voorwerp 

uitmaken van hetzij een inlichtingenonderzoek, hetzij een strafrechtelijk onderzoek, doet 

deze vaststelling geen afbreuk aan het feit dat de finaliteit waarmee de 

inlichtingendiensten deze fenomenen benaderen fundamenteel verschilt van de 

gerechtelijke finaliteit van de politiediensten. 

I.2.2.3.2. De aanwending van vergelijkbare onderzoekstechnieken 

Ten tweede vertoont de aard van het gerechtelijk optreden van de politiediensten de 

jongste decennia enkele opvallende raakvlakken met de werkwijze zoals die klassiek door 

de inlichtingendiensten wordt gehanteerd. Dat hangt uiteraard samen met het aanvullen 

van het reactieve politiemodel met een meer proactieve aanpak waarbij het gerechtelijk 

optreden van de politiediensten niet langer uitsluitend afhankelijk wordt gesteld van de 

vaststelling van een strafbaar feit. Die paradigmaverschuiving resulteerde in België, 

zowel als in de ons omringende landen, in een aanpassing van het strafrecht sensu lato op 

twee niveau’s. 

Binnen het materiële strafrecht werden de mogelijkheden tot bestraffing in de fase 

die aan het eigenlijke misdrijf voorafgaat, gevoelig uitgebreid. Zo werden bepaalde 

gedragingen die klassiek als voorbereidingshandelingen beschouwd werden, – minstens 

in het kader van de strijd tegen het terrorisme en de georganiseerde criminaliteit – als 

zelfstandig misdrijf strafbaar gesteld. De benedengrens van het reactieve optreden werd 

daardoor opgerokken wat resulteerde in een vervroegd (reactief) optreden van de politie. 

Die uitbreiding werd vanuit strafprocedurele hoek aangevuld en versterkt door de 

uitbreiding van de mogelijkheden voor de politiediensten om proactief op te treden, i.e. 

nog vóór de strafbare feiten daadwerkelijk gepleegd of vastgesteld waren. Het klassieke 

startpunt van het gerechtelijk optreden, te weten de vaststelling van strafbare feiten, werd 

verlaten waardoor de band tussen het gerechtelijk optreden en het bestaan van een 

misdrijf minder strikt werd. Tegelijkertijd werden ook de bevoegdheden waarover de 

politie in het kader van een gerechtelijk optreden kon beschikken, gevoelig uitgebreid. 

Daardoor werd het voor de politiediensten mogelijk om – ook in de fase voorafgaand aan 

het eigenlijke plegen van een strafbaar feit – op een heimelijke manier informatie in te 

zamelen over personen en gebeurtenissen. 

Als gevolg van deze dubbele evolutie kregen de politiediensten de mogelijkheid 

om meer aandacht te besteden aan het opbouwen van een informatiepositie over bepaalde 

ingrijpende fenomenen zoals het terrorisme of de georganiseerde misdaad. Het inzamelen 

van informatie door de politiediensten kwam meer en meer los te staan van het bestaan 

van een concreet (gepleegd) strafbaar feit en werd daarentegen in toenemende mate 

gekoppeld aan de activiteiten van bepaalde personen uit het criminele milieu die in de 

                                                 
33

  Zie over de opdrachten van de inlichtingendiensten in het algemeen de bespreking in deel III. 
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toekomst zouden kunnen uitmonden in strafbare feiten. De nadruk kwam mede te liggen 

op het vermijden van risico’s. Deze meer proactieve houding verruimde voor de 

politiediensten de marges bij het afbakenen van hun onderzoeken. Bovendien werden hun 

bevoegdheden aangevuld met een aantal onderzoekstechnieken die het mogelijk maakten 

om op een heimelijke wijze informatie in te zamelen. Het gerechtelijk optreden van de 

politiediensten schoof daardoor – zowel qua aandachtsgebied als qua 

onderzoeksmethoden – nadrukkelijk op in de richting van het inlichtingenwerk.
34

 

I.2.2.3.3. De nuancering van de toenadering 

De toenadering tussen de inlichtingendiensten en de politiediensten die de jongste 

decennia ontegensprekelijk heeft plaatsgevonden moet evenwel in zijn juiste context 

gezien worden. Enerzijds doet zij zoals gezegd geen afbreuk aan de onderscheiden 

doelstellingen waarmee beiden deze fenomenen benaderen. Anderzijds is deze 

toenadering – in het licht van de respectieve doelstellingen van de inlichtingendiensten en 

de politiediensten – grotendeels te herleiden tot een relatief beperkt aantal fenomenen, te 

weten de georganiseerde criminaliteit en vooral het terrorisme. De verhoogde aandacht 

voor deze fenomenen mag er dan ook niet toe leiden dat zij al te makkelijk beschouwd 

worden als maatgevend voor de verhouding tussen de inlichtingendiensten en de 

politiediensten in het algemeen. 

Dat gezegd zijnde, lijkt de samenwerking in het kader van het terrorisme wel een 

goede testcase te kunnen zijn voor de onderlinge verhouding tussen de 

inlichtingendiensten en de politiediensten. Door de intensivering van de samenwerking in 

het kader van de strijd tegen het terrorisme, is het onderscheid tussen hun respectieve 

doelstellingen daar immers onder toenemende druk komen te staan tot op het punt waar 

de vraag rijst of de samenwerkingsmogelijkheden, dan wel eerder de onderscheiden 

doelstellingen, aan revisie toe zijn. De vragen die specifiek naar aanleiding van de 

samenwerking inzake terrorisme zijn ontstaan, zijn in die zin symptomatisch voor de 

verhouding tussen de inlichtingendiensten en de politiediensten in het algemeen. De 

intensieve samenwerking in de strijd tegen het terrorisme kan als het ware fungeren als 

een stresstest voor de samenwerking in andere domeinen. 

                                                 
34

  Zie in die zin I. CAMERON, National security and the European Convention on human rights, The Hague, 

Kluwer Law International, 2000, 69-70 en 89. Lees, specifiek over de Belgische situatie in dit verband C. 

DE VALKENEER, Le droit de la police : la loi, l'institution et la société, Brussel, De Boeck, 1991, 220-

221; W. VAN LAETHEM, “The belgian civil intelligence service: roles, poweers, organisation and 

supervision”, EJIS 2008, vol. 2, (1) 3; W. VAN LAETHEM, “De verhouding tussen inlichtingendiensten en 

het gerecht gisteren, vandaag en morgen”, Vigiles 2007, (1) 1-3; B. VAN LIJSEBETH, “La criminalité 

organisée vers une gestion globale de l'information” in C. FIJNAUT, D. VAN DAELE, en F. 

VERBRUGGEN (ed.), De uitdaging van de georganiseerde misdaad in België. Het antwoord van de 

overheid, Leuven, Universitaire Pers Leuven, 1998, (327) 342; VAST COMITÉ I, Activiteitenverslag 1995, 

(www.comiteri.be), 1996, 20; A. WINANTS, “De veiligheid van de staat en de gerechtelijke en politionele 

overheden: raak-, pijn- en discussiepunten” in F. DERUYCK e.a. Amicus curiae. Liber amicorum Marc De 

Swaef, Antwerpen, Intersentia, 2013, 554-556; A. WINANTS, “De Veiligheid van de Staat en de BIM-

Wet”, 2010, (127) 135-136; A. WINANTS, “Staatsveiligheid, strafvordering en strafproces”, 2009, (195) 

216-220. Over deze evoluties in Duitsland, zie o.a. B. DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 

2007, 297 e.v.; CH. GRÖPL, Die Nachrichtendienste, 1993, 308-309 en 311-315; CH. GUSY, 

“Geheimdienstliche Aufklärung und Verfassungsschutz” in H.J. KOCH (ed.), Terrorismus - Rechtsfragen 

der außeren und inneren Sicherheit: Symposium für Hans Peter Bull und Helmut Rittstieg am 31. Mai 2002, 

Baden-Baden, Nomos, 2002, (93) 95-96; CH. GUSY, “Das gesetzliche Trennungsgebot zwischen Polizei 

und Verfassungsschutz”, Die Verwaltung 1991, (467) 472 e.v.; KÖNIG, M., Trennung und 

Zusammenarbeit, 2005, 18 e.v. en 232 e.v.; H. MEYER-WIECK, “Das Verhältniss zwischen Polizei und 

Nachrichtendiensten”, 2006, (349) 350; F.C. SCHROEDER en T. VERREL, Strafprozessrecht, 2011, nr. 83 

e.v. Voor Nederland, lees bijvoorbeeld S. JANSSENS, C. JANSSEN, en N. DE MAN, “De Veiligheid van 

de Staat. Nieuwe uitdagingen, nieuwe strategie”, politeia 1996, nr. 8, (9) 11-12. 
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I.2.3. De samenwerking tussen de inlichtingendiensten en de politiediensten. 

I.2.3.1. DE SAMENWERKING ALS UITGANGSPUNT 

In de vorige titel hebben we vastgesteld dat de inlichtingendiensten en de politiediensten 

in bepaalde gevallen – weliswaar elk vanuit hun eigen doelstellingen – informatie kunnen 

inzamelen over dezelfde fenomenen. In die gevallen valt het dus te verwachten dat de 

inlichtingendiensten informatie inzamelen over personen en gebeurtenissen die 

tegelijkertijd ook het voorwerp uitmaken van een strafrechtelijk onderzoek. Maar ook 

buiten die specifieke context van overlappende aandachtsgebieden is het niet ondenkbaar 

dat de inlichtingendiensten stuiten op informatie die interessant kan zijn voor de 

opsporing en vervolging van strafbare feiten. Zij kunnen ook in het kader van hun andere 

opdrachten geconfronteerd worden met informatie waaruit het bestaan van een misdrijf 

blijkt; die bepaalde bewijselementen bevestigt of ontkracht; of die in het algemeen van 

belang kan zijn voor de start of de oriëntering van een lopend strafrechtelijk onderzoek. 

De gevallen waarin de inlichtingendiensten over informatie beschikken die interessant 

kan zijn voor de gerechtelijke opdrachten van de politiediensten, blijven dus niet beperkt 

tot de overlappende aandachtsgebieden. We kunnen zelfs stellen dat de 

inlichtingendiensten regelmatig geconfronteerd worden met informatie die voor de 

politiediensten interessant kan zijn. 

Er kan bovendien weinig discussie bestaan over de wenselijkheid van een zekere 

vorm van samenwerking met de politiediensten. Het lijkt inderdaad moeilijk verdedigbaar 

dat de informatie waarover een inlichtingendienst beschikt in het geheel niet zou mogen 

bijdragen aan de opsporing en vervolging van strafbare feiten. Ter illustratie daarvan 

wordt vaak verwezen naar de situatie waarbij de inlichtingendiensten kennis krijgen van 

een nakende terroristische aanslag. Het spreekt voor zich dat die informatie meegedeeld 

moet kunnen worden aan de politiediensten zodat deze laatsten kunnen optreden ter 

voorkoming van de aanslag en de daders kunnen opsporen en vervolgen. Maar ook bij 

minder urgente of bedreigende feiten lijkt het evident dat de inlichtingendiensten 

daarover informatie kunnen verstrekken aan de politiediensten. In de mate de 

bescherming van de veiligheid van de Staat gebaat is bij een (gerechtelijk) 

politieoptreden, behoort het meedelen van inlichtingen aan de politiediensten immers 

uitdrukkelijk tot de opdrachten van een inlichtingendienst. 

Die vaststelling neemt evenwel niet weg dat er aan de samenwerking met de 

politiediensten – en in het bijzonder aan het meedelen van inlichtingen – wel enkele 

vragen verbonden kunnen zijn.  

I.2.3.2. DE SAMENWERKING GEPROBLEMATISEERD 

I.2.3.2.1. Inleiding 

Een geslaagde samenwerking staat of valt met het bestaan van goede afspraken tussen 

beide partijen. In de mate de inlichtingendiensten en de politiediensten zich in een 

concreet geval op een zelfde gebeurtenis of persoon richten, lijkt enige vorm van overleg 

en coördinatie tussen beiden dan ook onvermijdelijk om dubbel werk te voorkomen. 

Vanuit een bedrijfseconomisch standpunt is het immers niet wenselijk dat twee 

overheidsdiensten onafhankelijk van elkaar – eventueel zelfs met gelijkaardige methoden 

en op het zelfde ogenblik – informatie inzamelen over een zelfde target. Het bestaan van 

wederzijds overleg is daarenboven ook van essentiëel belang om te vermijden dat een 

inlichtingenonderzoek verstoord zou kunnen worden door een strafrechtelijk onderzoek 
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of vice versa.
35

 In uitzonderlijke gevallen kan een gebrek aan overleg er zelfs toe leiden 

dat er tussen inlichtingendiensten en politiediensten een zekere concurrentie ontstaat. 

Vooral in het kader van de strijd tegen het terrorisme – die zowel van het beleid als van 

de media veel aandacht geniet – lijkt het niet denkbeeldig dat een bepaalde dienst zich ten 

nadele van de ander tracht te profileren. 

In het kader van dit onderzoek zullen deze kwesties evenwel om een drietal 

redenen slechts zijdelings besproken worden. Vooreerst betreft het hier allemaal 

problemen die van eerder praktische aard zijn. De oplossing voor deze problemen is 

daardoor veeleer te zoeken in het maken van goede afspraken dan in de analyse van 

juridische vraagstukken. Bovendien blijken zij voornamelijk aan de orde te zijn in de 

specifieke situatie waarin een zelfde persoon of gebeurtenis, tegelijkertijd het voorwerp 

uitmaakt van een inlichtingenonderzoek en een strafrechtelijk onderzoek. Het opzet van 

dit onderzoek daarentegen is ruimer in die zin dat het bestaan van overlappende 

aandachtsgebieden slechts de aanleiding vormt om tot uitspraken te komen over de 

samenwerking in het algemeen. De belangrijkste reden voor het grotendeels terzijde 

schuiven van deze kwesties ligt echter in het feit dat er tegen de achtergrond van het 

EVRM enkele fundamenteel juridische vragen rijzen bij de samenwerking tussen de 

inlichtingendiensten en de politiediensten. 

I.2.3.2.2. De inlichtingendiensten en het EVRM in het algemeen 

Het optreden van een inlichtingendienst heeft raakvlakken met verschillende bepalingen 

uit het EVRM. Te denken valt onder andere aan de godsdienstvrijheid (art. 9 EVRM), de 

vrijheid van meningsuiting (art. 10 EVRM) en de vrijheid van vergadering en vereniging 

(art. 11 EVRM). Meestal echter worden de inlichtingendiensten in verband gebracht met 

het recht op privacy zoals geformuleerd door artikel 8 EVRM. Dat blijkt ook uit de zaken 

die tot hier toe aan het EHRM werden voorgelegd in verband met het optreden van een 

inlichtingendienst. In nagenoeg al die zaken was (minstens ook) een eventuele schending 

van het recht op pricacy aan de orde.
36

  

Zonder deze arresten in detail te willen bespreken, kunnen we stellen dat het 

EHRM het bestaan van een inlichtingendienst op zich legitiem acht
37

, maar zich niettemin 

zeer bewust is van de risico’s die er mee gepaard gaan. Het inzamelen, bewaren of 

verwerken van persoonsgegevens raakt immers ontegensprekelijk aan het recht op een 

privéleven.
38

 Gelet op het feit dat een inlichtingendienst zijn informatie meestal in het 

                                                 
35

  Te denken valt bijvoorbeeld aan de situatie waarin een informant die door de inlichtingendiensten wordt 

gerund, door de politie zou worden gearresteerd op grond van mineure drugfeiten. 
36

  Zie onder andere EHRM, Klass v. Germany, 1978; EHRM, Leander v. Sweden, 1987; EHRM, Amann v. 

Switserland, 2000; EHRM, Rotaru v. Romania, 2000; EHRM, Antunes Rocha v. Portugal, 2005; EHRM, 

Weber and Saravia v. Germany, 2006; EHRM, The association for european integration and human rights 

and Ekimdzhiev v. Bulgaria, 2008; EHRM, C.G. and others v. Bulgaria, 2008; EHRM, Liberty and others 

v. the United Kingdom, 2008 en EHRM, Kennedy v. the United Kingdom, 2010. Voor een omvattende 

analyse van de verhouding tussen het optreden van inlichtingendiensten – in het bijzonder het heimelijk 

inzamelen en verwerken van informatie – en het EVRM, zie I. CAMERON, National security and the 

European Convention on human rights, The Hague, Kluwer Law International, 2000, 479 p. Zie ook L. 

JANSEN, AIVD-informatie als bewijs, 2007, 56 e.v.; J.P. LOOF, Mensenrechten en staatsveiligheid: 

verenigbare grootheden?, Nijmegen, Wolf Legel Publishers, 2005, 259 e.v. 
37

  Zie EHRM, Rotaru v. Romania, 2000, § 47; EHRM, Antunes Rocha v. Portugal, 2005, § 66. Zie ook 

EHRM, Leander v. Sweden, 1987, § 59. 
38

  Ook in de mate de ingezamelde gegevens publiek waren en dus voor iedereen kenbaar, kan er sprake zijn 

van een aantasting van het recht op privé-leven in de mate die gegevens systematisch werden ingezameld en 

verwerkt (EHRM, Rotaru v. Romania, 2000, § 43; EHRM, Antunes Rocha v. Portugal, 2005, § 62). 
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geheim zal inzamelen en bewaren, is het risico op willekeur en misbruik van 

bevoegdheden volgens het EHRM zelfs nog groter.
39  

Strikt genomen heeft het EHRM zich evenwel nooit uitgesproken over het bestaan 

van een inlichtingendienst an sich. Of een dergelijke dienst wordt opgericht, hoe deze 

wordt georganiseerd en welke opdrachten hij mee krijgt, is immers een zaak van de 

nationale staten. Pas wanneer het optreden van een dergelijke dienst raakt aan een van de 

rechten van de conventie kan het EHRM zich over dat optreden uitspreken. Dat verklaart 

waarom het optreden van de inlichtingendiensten voor het EHRM voornamelijk aan bod 

is gekomen in het kader van de beoordeling van het heimelijk inzamelen, bewaren en 

verwerken van persoonsgegevens. Opvallend is bovendien dat het EHRM de principes die 

in dit kader werden uitgewerkt, op dezelfde manier toepast ongeacht of de secret 

surveillance in het voorliggende geval door de inlichtingendiensten dan wel door de 

politiediensten werd uitgevoerd.
40 

 

Het heimelijk inzamelen, bewaren en verwerken van informatie door een 

inlichtingendienst kan volgens het Hof dan ook enkel gerechtvaardigd worden binnen de 

grenzen van de escape-clausule van artikel 8 § 2 EVRM.
41

 Aldus moet elke inmenging 

voorzien zijn bij wet, een legitiem doel dienen en noodzakelijk zijn in een democratische 

samenleving met het oog op de realisatie van dat doel.
42

  

De vereiste van een legitieme doelstelling vormt ten aanzien van het optreden van 

de inlichtingendiensten zelden een probleem. Artikel 8 § 2 EVRM dat een opsomming 

geeft van de belangen die kunnen wijzen op de noodzakelijkheid in een democratische 

samenleving, vermeldt immers uitdrukkelijk de nationale veiligheid.
43

 Wat betreft de 

                                                 
39

  Zo wees het EHRM reeds in de zaak Klass op de gevaren die aan elke vorm van heimelijke bewaking 

verbonden zijn. ‘Powers of secret surveillance of citizens, characterising as they do the police state, are 

tolerable under the Convention only in so far as strictly necessary for safeguarding the democratic 

institutions’ (EHRM, Klass v. Germany, 1978, § 42) En vermelde het ook ‘the danger such a law [on secret 

surveillance] poses of undermining or even destroying democracy on the ground of defending it’ (EHRM, 

Klass v. Germany, 1978, § 49). Ook in latere arresten wordt in gelijkaardige bewoordingen op deze risico’s 

gewezen (Zie specifiek ten aanzien van de inlichtingendiensten o.a. EHRM, Leander v. Sweden, 1987, §§ 

51 en 60; EHRM, Rotaru v. Romania, 2000, § 59; EHRM, Antunes Rocha v. Portugal, 2005, § 76; EHRM, 

Weber and Saravia v. Germany, 2006, § 94; EHRM, The association for european integration and human 

rights and Ekimdzhiev v. Bulgaria, 2008, § 77) 
40

  Zo verwijst het EHRM ook inzake het optreden van de inlichtingendiensten regelmatig uitdrukkelijk naar 

haar bevindingen in de zaak Malone (EHRM, Malone v. the United Kingdom, 1984). Dit arrest is een van 

de basisarresten inzake het aanwenden van heimelijke onderzoeksdaden (secret surveillance). In deze zaak 

werd evenwel niet het optreden van een inlichtingendienst aan de kaak gesteld, maar wel het onderscheppen 

van telefoongesprekken door de politiediensten in het kader van een strafrechtelijk onderzoek. 
41

  De artikelen 9, 10 en 11 EVRM bevatten overigens een vergelijkbare escape-clausule. Zie over de concrete 

betekenis en draagwijdte van deze escape-clausule in het algemeen J. VANDE LANOTTE en Y. HAECK 

(ed.), Handboek EVRM. Deel 1 Algemene beginselen, Antwerpen, Intersentia, 2005, 123 e.v.; P. VAN 

DIJK, F. VAN HOOF, A. VAN RIJN en L. ZWAAK (eds.), Theory and practice of the European 

Convention on Human Rights, 2006, 333 e.v. Over de toepassing ervan specifiek in het kader van het 

optreden van een inlichtingendienst, zie o.a. J.P. LOOF, Mensenrechten en staatsveiligheid: verenigbare 

grootheden?, Nijmegen, Wolf Legel Publishers, 2005, 235 e.v. en I. CAMERON, National security and the 

European Convention on human rights, The Hague, Kluwer Law International, 2000, 102 e.v. en 196 e.v. 
42

  Zie specifiek ten aanzien van inlichtingendiensten vooral EHRM, Weber and Saravia v. Germany, 2006, § 

84 e.v. Zie verder ook Leander v. Sweden, 1987, § 50; EHRM, Rotaru v. Romania, 2000, §§ 47 en 48; 

EHRM, Amann v. Switserland, 2000, § 55; EHRM, Antunes Rocha v. Portugal, 2005, § 66; EHRM, The 

association for european integration and human rights and Ekimdzhiev v. Bulgaria, 2008, § 71; Liberty and 

others v. the United Kingdom, 2008, § 59; EHRM, Kennedy v. the United Kingdom, 2010, § 151. 
43

  Over de interpretatie van het begrip nationale veiligheid (national security) met betreking tot het optreden 

van de inlichtingendiensten, zie I. CAMERON, National security and the European Convention on human 

rights, The Hague, Kluwer Law International, 2000, 39 e.v. en J.P. LOOF, Mensenrechten en 

staatsveiligheid: verenigbare grootheden?, Nijmegen, Wolf Legel Publishers, 2005, 236 e.v. Zie ook 

COMMISSIE VAN TOEZICHT, Jaarverslag 2008-2009, 2009, 145-148. 
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draagwijdte van het begrip nationale veiligheid laat het EHRM bovendien een 

aanzienlijke appreciatiemarge aan de nationale staten. Deze kunnen in hoge mate zelf 

beslissen welke kwesties raken aan de nationale veiligheid en welke maatregelen daar 

best bij passen, terwijl het EHRM hier slechts een marginale controle op uitoefent.
44

  

De vereiste dat het optreden voorzien moet zijn bij wet zorgt daarentegen vaker 

voor problemen. Dat hangt uiteraard samen met het feit dat het EHRM aan deze vereiste 

ook een inhoudelijke controle heeft verbonden. Het bestaan van een wettelijk kader is met 

andere woorden op zich niet voldoende. Het EHRM zal ook steeds de kwaliteit van het 

wettelijke kader toetsen aan de hand van drie criteria: de toegankelijkheid van de wet
45

, 

de voorzienbaarheid
46

 en de mate waarin de regeling in overeenstemming is met de Rule 

of Law
47

. Een gelijkaardige kwaliteitscontrole zit overigens ook vervat in de vereiste dat 

het optreden noodzakelijk moet zijn in een democratische samenleving.
48

 

                                                                                                                                                  
In het kader van het optreden van een inlichtingendienst kan bovendien ook naar andere in artikel 8 § 2 

EVRM genoemde belangen worden verwezen. Te denken valt onder andere aan de openbare veiligheid en 

het economische welzijn van het land. Het onderscheid tussen de genoemde belangen is evenwel niet scherp 

en zij lijken in de rechtspraak van het EHRM tot op zekere hoogte ook onderling uitwisselbaar te zijn (zie 

hierover specifiek in het kader van de inlichtingendiensten, J.P. LOOF, Mensenrechten en staatsveiligheid: 

verenigbare grootheden?, Nijmegen, Wolf Legel Publishers, 2005, 235 e.v. en 340 e.v.). 
44

  Al is de appreciatiemarge van de nationale staten ook niet onbeperkt (Zie EHRM, Klass v. Germany, 1978, 

§ 49; EHRM, Weber and Saravia v. Germany, 2006, § 105 e.v. Zie hierover ook I. CAMERON, National 

security and the European Convention on human rights, The Hague, Kluwer Law International, 2000, 437; 

J.P. LOOF, Mensenrechten en staatsveiligheid: verenigbare grootheden?, Nijmegen, Wolf Legel 

Publishers, 2005, 264-265 en 344 e.v.).  
45

  De rechtsonderhorigen moeten met andere woorden in staat zijn om kennis te hebben van de relevante 

wettelijke regelingen. 
46

  De rechtsonderhorige moet in staat zijn om zo correct mogelijk in te schatten of zijn gedrag binnen het 

toepassingsgebied van de wet valt. Ten aanzien van heimelijke onderzoeksdaden heeft het EHRM deze 

vereiste bovendien verduidelijkt in die zin dat dit niet kan betekenen dat een rechtsonderhorige op voorhand 

op de hoogte moet zijn van een dergelijke onderzoeksdaad. ‘[…] the requirement of foreseeability in the 

special context of secret controls of staff in sectors affecting national security cannot be the same as in 

many other fields. Thus, it cannot mean that an individual should be enabled to foresee precisely what 

checks will be made in his regard […]. Nevertheless, in a system applicable to citizens generally […] the 

law has to be sufficiently clear in its terms to give them an adequate indication as to the circumstances in 

which and the conditions on which the public authorities are empowered to resort to this kind of secret and 

potentially dangerous interference with private life’ (EHRM, Leander v. Sweden, 1987, § 51). Zie ook 

EHRM, Antunes Rocha v. Portugal, 2005, § 68; EHRM, Weber and Saravia v. Germany, 2006, § 93; 

EHRM, The association for european integration and human rights and Ekimdzhiev v. Bulgaria, 2008, § 

75; EHRM, Kennedy v. the United Kingdom, 2010, § 152. 
47

  Onder the Rule of Law schaart het EHRM een aantal waarborgen die het risico op willekeur en misbruik – 

dat des te groter is bij het heimelijk inzamelen van persoonsgegevens – moeten beperken. ‘The Court must 

be satisfied that, whatever system of surveillance is adopted, there exist adequate and effective guarantees 

against abuse’ (EHRM, Klass v. Germany, 1978, § 50). Zo zou het wettelijke kader volgens het EHRM een 

indicatie moeten geven van ‘[…] the kind of information that may be recorded, the categories of people 

against whom surveillance measures such as gathering and keeping information may be taken, the 

circumstances in which such measures may be taken or the procedure to be followed [the] limits on the age 

of information held or the length of time for which it may be kept’ (EHRM, Rotaru v. Romania, 2000, § 57. 

Zie ook EHRM, Weber and Saravia v. Germany, 2006, § 95; EHRM, The association for european 

integration and human rights and Ekimdzhiev v. Bulgaria, 2008, § 76; Liberty and others v. the United 

Kingdom, 2008, § 62). 
48

  Het onderscheid tussen deze twee laatste criteria is evenwel niet steeds even duidelijk. Waar het EHRM in 

de zaak Klass nog vooral de tweede voorwaarde benadrukte, lijkt de inhoudelijke beoordeling van het 

voorliggende wettelijke kader in haar latere rechtspraak voornamelijk gekoppeld te worden aan de eerste 

voorwaarde, namelijk dat het optreden voorzien moet zijn bij wet (in accordance with the law). De vereiste 

noodzakelijkheid in een democratische samenleving lijkt voornamelijk neer te komen op een 

proportionaliteitstoets waarbij de aard van de maatregel en de voor ogen staande doelstelling worden 

afgewogen tegen de ernst van de inbreuk op de mensenrechten (Zie duidelijk in die zin EHRM, Leander v. 

Sweden, 1987, § 58 e.v. en EHRM, Weber and Saravia v. Germany, 2006, §§ 106-107). 
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Het EHRM lijkt dus weinig problemen te hebben met het bestaan en het optreden 

van inlichtingendiensten as such maar is – omwille van de mogelijke impact van het 

heimelijk inzamelen van informatie op het recht op een privéleven – wel zeer streng wat 

betreft (de wettelijke verankering van) de rechtswaarborgen die met dat optreden gepaard 

moeten gaan. 

I.2.3.2.3. De inlichtingendiensten en het recht op een eerlijk proces 

Het referentiekader voor dit onderzoek wordt evenwel niet gevormd door het recht op 

privacy of door een van de andere reeds genoemde vrijheden die met het optreden van de 

inlichtingendiensten in verband gebracht kunnen worden. Wij zullen ons daarentegen 

voornamelijk concentreren op de waarborgen die in artikel 6 EVRM
49

 vervat zitten en die 

samengevat kunnen worden onder de notie van het recht op een eerlijk proces. Dat kan op 

het eerste gezicht verbazen gelet op het feit dat wij hierboven benadrukten dat de finaliteit 

van een inlichtingendienst nadrukkelijk onderscheiden moet worden van de gerechtelijke 

finaliteit. Het recht op een eerlijk proces lijkt in die zin niet aan de orde te zijn bij het 

optreden van de inlichtingendiensten.  

De situatie is evenwel anders in het kader van de samenwerking tussen de 

politiediensten en inlichtingendiensten. In het absolute merendeel van de gevallen zal die 

samenwerking immers resulteren in het doorgeven van inlichtingen aan de 

politiediensten. Het spreekt voor zich dat indien de meegedeelde inlichtingen vervolgens 

gebruikt worden in het kader van de opsporing of vervolging van strafbare feiten, dat 

gebruik mee in rekening gebracht moet worden bij de beoordeling of het voorliggende 

strafonderzoek in zijn geheel beantwoord aan de standaard van artikel 6 EVRM. Het 

gebruik van inlichtingen in een strafonderzoek impliceert aldus dat ook bepaalde aspecten 

van het optreden van de inlichtingendiensten (onrechtstreeks) aan het recht op een eerlijk 

proces getoetst kunnen en moeten worden.  

In het licht van een dergelijke toets stuiten we echter al snel op een aantal 

kwesties die een negatieve impact kunnen hebben op het recht op een eerlijk proces. Zo 

moet vooreerst gewezen worden op het belang dat de inlichtingendiensten hechten aan de 

afscherming van hun bronnen en werkwijzen. Deze op zich legitieme wens van de 

inlichtingendiensten kan immers in conflict komen met de mogelijkheden van de 

verdachte om de rechtmatigheid en betrouwbaarheid van het gebruikte bewijs – een 

essentiëel aspect van het recht op een eerlijk proces – te toetsen. De samenwerking met de 

politiediensten kan verder ook geproblematiseerd worden door te wijzen op het gevaar 

voor zogenaamde U-bocht of U-turn constructies. Daarmee wordt verwezen naar de 

mogelijkheid van een soort combine tussen de inlichtingendiensten en de politiediensten 

waarbij deze laatsten de uitvoering van een onderzoeksdaad overlaten aan de 

inlichtingendiensten met de afspraak of in de veronderstelling dat de aldus ingezamelde 

informatie naderhand weer aan de politiediensten wordt meegedeeld. Aangezien de 

inlichtingendiensten niet in een strafprocedurele context optreden, kan dit er toe leiden 

dat de toepassingsvoorwaarden – en dus de daarin vervatte waarborgen – die in het kader 

van een strafonderzoek aan de inzet van bepaalde bevoegdheden zijn verbonden, buiten 

werking worden gesteld.  

Het is zodoende duidelijk dat het recht op een eerlijk proces van artikel 6 EVRM 

in het kader van dit proefschrift een belangrijke rol heeft te spelen. Op dit punt in het 

onderzoek beperken wij ons evenwel tot de loutere vaststelling daarvan en zullen wij niet 

uitgebreid op deze kwesties ingaan. Zij worden in deel VI hernomen en grondig 

geanalyseerd.  

                                                 
49

  Alsook in artikel 14 BUPO en artikel 10 en 11 UVRM. 
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I.2.4. Tussentijds besluit 

Vanuit een functioneel oogpunt bestaat er een duidelijk onderscheid tussen de 

inlichtingendiensten en de politiediensten. Weliswaar staan beiden in zekere zin in voor 

de bescherming van de maatschappelijke (rechts)orde, maar als grond voor een 

vergelijking is die omschrijving niet geschikt. Op een concreter niveau hebben zij immers 

elk een duidelijk verschillende doelstelling. De inlichtingendiensten zijn gericht op het 

inzamelen van informatie over potentiële bedreigingen van de veiligheid van de Staat met 

de bedoeling om andere (overheids)instanties in staat te stellen om op een gepaste wijze 

op die bedreigingen te kunnen reageren. De politiediensten daarentegen zamelen 

informatie in over (toekomstige) misdrijven met de bedoeling om op basis van die 

informatie strafrechtelijke beslissingen te kunnen nemen. De politiediensten zijn – in het 

kader van hun gerechtelijke opdrachten – dus strikt gebonden aan de doelstellingen en 

grenzen van het straf(proces)recht. De inlichtingendiensten kennen die beperking niet en 

beschikken in die zin over een ruimer gedefiniëerde finaliteit. 

In de praktijk presenteren de onderscheiden doelstellingen zich evenwel minder 

scherp dan op papier. Deze vervaging kan ons inziens herleidt worden tot een dubbele 

evolutie die de jongste decennia voor een toenadering heeft gezorgd tussen de 

inlichtingendiensten en de politiediensten.
 

Enerzijds hebben de Westerse 

inlichtingendiensten zich sinds de val van de Berlijnse Muur – minstens ten dele – 

geheroriënteerd naar een aantal fenomenen die tot dan toe nagenoeg exclusief vanuit een 

gerechtelijke context werden benaderd. Anderzijds voltrok zich ten aanzien van de 

politiediensten een ware paradigmawissel door de aanvulling van de traditionele reactieve 

houding met een meer proactief gerechtelijk optreden, een evolutie die geruggesteund 

werd door de uitbouw van een aantal (heimelijke) onderzoeksbevoegdheden. Het gevolg 

daarvan is dat de inlichtingendiensten en de politiediensten – vaker dan voorheen – 

tegelijkertijd informatie inzamelen over dezelfde fenomenen, daarbij gebruik makend van 

onderzoeksmethoden die inhoudelijk sterk gelijklopend zijn. In die zin zijn beiden 

ontegensprekelijk naar elkaar toe gegroeid. Die evolutie werd na 2001 nog versneld en 

versterkt door de groeiende behoefte om in het kader van de strijd tegen het terrorisme 

intensiever te gaan samenwerken. Het spreekt voor zich dat dit alles een impact heeft 

gehad op de aard en omvang van de samenwerking tussen inlichtingendiensten en 

politiediensten. 

Een dergelijke – zelfs intensieve – vorm van samenwerking is tot op zekere 

hoogte uiteraard inherent aan de doelstellingen van een inlichtingendienst. Anderzijds 

hebben wij beargumenteerd dat de samenwerking tussen de inlichtingendiensten en de 

politiediensten ook risico’s kan inhouden. Wanneer inlichtingen gebruikt worden in het 

kader van de opsporing of vervolging van strafbare feiten, moet er immers ook rekening 

gehouden worden met het recht op een eerlijk proces. Dat is zo in het geval de 

meegedeelde inlichtingen als strafrechtelijk bewijs worden gehanteerd, maar ook buiten 

die hypothese moet elk strafrechtelijk gebruik van inlichtingen getoetst worden aan de 

waarborgen die in artikel 6 EVRM zitten vervat.  

Bepaalde aspecten van het recht op een eerlijk proces dreigen evenwel in conflict 

te komen met de typische werkwijzen van de inlichtingendiensten. Aldus werpt de 

samenwerking tussen de inlichtingendiensten en de politiediensten tegen de achtergrond 

van het recht op een eerlijk proces verscheidene vragen op. Het lijkt dan ook aangewezen 

om de krijtlijnen waarbinnen deze samenwerking zich kan afspelen nader te onderzoeken 

om te kijken of zij met de gesignaleerde problemen voldoende rekening houden. Op deze 

kwestie ligt de focus van dit proefschrift.  
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I.3. DE NADERE AFBAKENING VAN HET ONDERZOEK 

De samenwerking tussen inlichtingendiensten en politiediensten kent vele aspecten die in 

het kader van een proefschrift onmogelijk allemaal op een grondige wijze geanalyseerd 

kunnen worden. De in de vorige titel geformuleerde probleemstelling bevat reeds 

bepaalde impliciete keuzes die het voorwerp van dit onderzoek beperken en nader 

afbakenen. Het lijkt evenwel aangewezen om een aantal van deze keuzes te expliciteren 

en aan te vullen.  

I.3.1. De burgerlijke inlichtingendiensten 

Ten eerste moet er op gewezen worden dat het voorliggende onderzoek zich uitsluitend 

zal richten op de burgerlijke veiligheidsdiensten en niet op hun militaire tegenhangers. 

Dat kan verbazing wekken aangezien de jongste jaren ook de militaire 

inlichtingendiensten intensiever zijn gaan samenwerken met de politiediensten, in het 

bijzonder rond een fenomeen als het internationale terrorisme. De keuze om de militaire 

inlichtingendiensten toch buiten de analyse te houden, kan niettemin op verschillende 

gronden verantwoord worden. 

Vooreerst zou een bespreking van de militaire diensten het tweede deel van dit 

onderzoek – dat het institutionele kader in elk van de besproken landen schetst – 

aanzienlijk verzwaren en compliceren. Dit eerder pragmatische argument wint aan belang 

in het licht van een aantal meer inhoudelijke argumenten. Zo valt te verwachten dat een 

analyse van de militaire diensten ons niet of nauwelijks tot andere inzichten zal brengen 

dan deze die uit de analyse van de burgerlijke diensten volgen. Het institutionele kader 

van de militaire inlichtingendiensten is – abstractie makend van hun specifieke 

gerichtheid op militaire kwesties
50

 – in de meeste landen immers grotendeels 

vergelijkbaar, zoniet identiek aan dat van de burgerlijke inlichtingendiensten.
51

 

Bovendien ligt het zwaartepunt van dit onderzoek op het meedelen van inlichtingen met 

het oog op het gebruiken ervan in het kader van de opsporing en vervolging van strafbare 

feiten, waardoor een aanzienlijk deel van het onderzoek zal steunen op strafprocedurele 

en bewijsrechtelijke kwesties. De al dan niet militaire oorsprong van de inlichtingen lijkt 

in die optiek niets aan de analyse te zullen veranderen.  

De verwachte meeropbrengst van het incorporeren van de militaire 

inlichtingendiensten in het onderzoek staat met andere woorden niet in verhouding tot de 

noodzakelijke werkinvestering. Wij sluiten evenwel niet uit dat het interessant kan zijn 

om deze assumptie op haar merites te toetsen door de bevindingen van dit onderzoek af te 

                                                 
50

  De militaire inlichtingendiensten zijn immers verantwoordelijk voor de militaire aspecten van de veiligheid 

van de Staat wat onder andere de bescherming van de defensieplannen en van de militaire operaties omvat. 

De doelstellingen van een militaire inlichtingendienst zijn aldus in hoofdzaak gericht op één ‘klant’, te 

weten de militaire organisatie waar zij overigens zelf meestal ook deel van uit maken. De door ons naar 

voor geschoven functionele definitie lijkt daardoor ook minder goed te passen op het militaire 

inlichtingenwerk.  
51

  In België en Nederland vormt één wet de basis voor de organisatie, de opdrachten, de bevoegdheden en de 

controle op zowel de burgerlijke als de militaire inlichtingendiensten waarbij een aanzienlijk aantal 

bepalingen voor beide diensten geldt (Zie respectievelijk de Wet van 30 november 1998 houdende regeling 

van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, BS 18 december 1998 en de Wet van 7 februari 2002 houdende 

regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele Wetten, Stbl. 

2002, 148). In Duitsland bestaat weliswaar een aparte wettelijke basis voor de militaire inlichtingendienst 

(Gesetz über den militärischen Abschirmdienst (MADG) van 20 december 1990, BGBl I 1990, 2954), maar 

die vormt slechts een verbijzondering van de wettelijke regeling van de burgerlijke inlichtingendienst(en) 

(Gesetz über die Zusammenarbeit des Bundes und der Länder in Angelegenheiten des Verfassungsschutzes 

und über das Bundesamt für Verfassungsschutz (Bundesverfassungsschutzgesetz of BVerfSchG) van 20 

december 1990, BGBl I 1990, 2954) die als moederwet fungeert (zie hierover ook deel III)  
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toetsen aan de samenwerking tussen de politiediensten en de militaire 

inlichtingendiensten. In een eerste beweging lijkt een dergelijke bijkomende analyse 

evenwel niet opportuun.  

I.3.2. De samenwerking met de politiediensten 

De focus van het voorliggende onderzoek ligt zoals gezegd op de samenwerking tussen 

de inlichtingendiensten en de reguliere politiediensten. De samenwerking tussen de 

inlichtingendiensten en de bijzondere inspectiediensten blijft aldus buiten beschouwing, 

net als de samenwerking met de andere (overheids)instanties. Op zich zijn deze 

samenwerkingsverbanden nochtans interessant, te meer daar er in de samenwerking met 

andere instanties soms vergelijkbare problemen kunnen rijzen als diegene die wij 

hierboven schetsten. Zo kan het nemen van administratieve beslissingen, zoals het 

opleggen van een administratieve boete of het al dan niet afleveren van een vergunning, 

op basis van – voor de betrokkenen geheim gehouden – inlichtingen, bijvoorbeeld in 

conflict komen met de openbaarheid of zorgvuldigheid van bestuur. Dergelijke kwesties 

passen evenwel niet binnen het opzet van dit onderzoek.  

Een verdere afbakening volgt uit het feit dat wij ons enkel zullen concentreren op 

de samenwerking die kadert binnen de (gerechtelijke) finaliteit van de politiediensten. De 

rol die – omgekeerd – de politiediensten kunnen spelen ter ondersteuning van de 

opdrachten van de inlichtingendiensten komt in dit onderzoek dus niet aan bod. Nochtans 

kunnen ook daar problemen rijzen die gelijkaardig zijn aan diegene die wij hierboven 

hebben geschetst. Zo kan het meedelen van informatie aan de inlichtingendiensten in 

conflict komen met het geheim van het strafrechtelijk onderzoek.
52

 Deze kwesties vallen 

evenwel buiten de door ons geformuleerde probleemstelling en zulllen dus niet nader 

onderzocht worden. 

Meteen wordt ook duidelijk dat het begrip samenwerking – dat een zekere 

wederkerigheid impliceert – in deze eigenlijk een ongelukkig gekozen term is. De 

samenwerking zoals wij ze hebben omschreven blijft de facto beperkt tot het verlenen van 

ondersteuning door de inlichtingendiensten aan de politiediensten.  

Die ondersteuning kan in essentie twee vormen aan nemen. Vooreerst bestaat de 

mogelijkheid om de politiediensten bij de uitvoering van hun opdrachten operationeel te 

ondersteunen. Te denken valt aan het verlenen van louter technische dan wel inhoudelijke 

expertise bij de uitvoering van verhoren of huiszoekingen. De focus van dit proefschrift 

ligt evenwel veeleer op een tweede vorm van ondersteuning die we de informationele 

ondersteuning zouden kunnen noemen en die bestaat in het doorgeven van informatie of 

inlichtingen aan de politiediensten. Hierboven hebben wij de samenwerking immers 

hoofdzakelijk geproblematiseerd vanuit de veronderstelling dat deze resulteert in het 

daadwerkelijk gebruiken van inlichtingen in de strafprocedure. Het spreekt voor zich dat 

wij over het gebruik slechts uitspraken kunnen doen in de mate wij zicht hebben op de 

mogelijkheden om inlichtingen aan de politiediensten mee te delen. Als wij het hierna dus 

hebben over de samenwerking tussen de inlichtingendiensten en de politiediensten 

verwijzen wij daarmee in de eerste plaats naar het doorgeven van inlichtingen aan de 

politiediensten.  
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  In de mate de politiediensten binnen hun bestuurlijke opdrachten over andere of minder verregaande 

bevoegdheden dan de inlichtingendiensten beschikken, bestaat bovendien een vergelijkbaar risico op U-

bocht constructies. 
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I.3.3. De samenwerking in het kader van de opsporing en vervolging van strafbare 

feiten 

Vervolgens moet benadrukt worden dat de door ons geschetste probleemstelling 

uitdrukkelijk werd gekoppeld aan het strafrechtelijke gebruik van inlichtingen. Aldus 

wordt de focus van dit onderzoek ook beperkt tot de samenwerking in het kader van de 

opsporing en vervolging van strafbare feiten. De samenwerking die eerder past binnen de 

bestuurlijke opdrachten van de politiediensten blijft aldus buiten beschouwing. Deze 

beperking noopt ons echter tot een nadere operationalisering van het begrip 

politiediensten.  

Het spreekt voor zich dat een louter organieke omschrijving van de politiediensten 

in het kader van een rechtsvergelijkend onderzoek niet kan volstaan. Idealiter moet het 

begrip politiediensten – zoals het begrip inlichtingendiensten – dus ook een functionele 

invulling krijgen. Toch ligt een dergelijke benadering niet voor de hand. Een politiedienst 

vervult immers meerdere opdrachten die grosso modo uit elkaar vallen in de preventieve 

bestuurlijke opdrachten – gericht op het bewaren van de openbare orde en rust – enerzijds 

en de repressieve gerechtelijke opdrachten – gericht op de opsporing van vervolging van 

strafbare feiten – anderzijds. De focus van dit onderzoek ligt daarbij duidelijk op de 

gerechtelijke opdrachten. 

 Het onderscheid tussen beide opdrachten is echter geenszins scherp te maken. 

Een bestuurlijk optreden zal vaak uitmonden in een gerechtelijk optreden, zonder dat het 

steeds mogelijk is om het precieze kantelmoment in abstracte termen vast te leggen. 

Anderzijds stuit een functionele definitie van het politiewerk langsheen de dichotomie 

tussen bestuurlijke en gerechtelijke opdrachten ook in een rechtsvergelijkend perspectief 

vrij snel op zijn grenzen. Een aanzienlijk deel van wat in België of Nederland als 

gerechtelijk politieoptreden gekwalificeerd zou worden, valt in Duitsland – tegen de 

achtergrond van het daar geldende legaliteitsbeginsel – bijvoorbeeld onder het preventief 

bestuurlijk optreden van de politiediensten.  

Bovendien ligt een louter functionele invulling van het begrip politiediensten nog 

om een andere reden moeilijk. In het kader van de opsporing en vervolging van strafbare 

feiten spelen naast de politiediensten immers ook een aantal andere actoren een 

belangrijke rol. We denken dan in de eerste plaats aan het openbaar ministerie dat het 

onderzoek van de politiediensten in meer of mindere mate aanstuurt en verantwoordelijk 

is voor de eigenlijke vervolging. Maar ook de (onderzoeks)gerechten vormen uiteraard 

een belangrijke actor in het strafonderzoek. De gerechtelijke opdrachten van de 

politiediensten vormen met andere woorden slechts een – weliswaar belangrijk – element 

van de meer algemeen beschouwde strafrechtelijke doelstelling, omschreven als de 

opsporing en vervolging van strafbare feiten. Een afbakening van dit onderzoek tot de 

gerechtelijke opdrachten van de politiediensten dreigt aldus een aantal belangrijke 

aspecten van de strafrechtelijke doelstelling in het algemeen uit het oog te verliezen.  

Een mogelijke oplossing voor dit probleem zou kunnen liggen in het vervangen 

van de term politiediensten door een meer generieke omschrijving. Maar ook dan blijft 

het moeilijk om een omschrijving te vinden die enerzijds alle betrokken actoren omvat, 

zonder anderzijds te verwijzen naar de andere – niet strafrechtelijke – opdrachten en 

doelstellingen van deze actoren. Meer algemene omschrijvingen als ‘opsporingsdiensten’ 

of ‘gerechtelijke instanties’ zijn in het kader van dit onderzoek hetzij te ruim, hetzij te 

beperkt en blijken vanuit dat perspectief even gebrekkig als het begrip ‘politiediensten’.  

Tegen die achtergrond is het ons inziens aanvaardbaar om toch vast te houden aan 

de omschrijving ‘politiediensten’. Bovendien lijkt deze keuze ook op andere gronden 

verdedigd te kunnen worden. Het ligt immers in de lijn van onze probleemstelling om de 

inlichtingendiensten eerder te spiegelen aan de politiediensten dan aan de andere 
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genoemde actoren die bij de opsporing en vervolging betrokken zijn. Dat heeft enerzijds 

te maken met het feit dat de inlichtingendiensten en de politiediensten tot op zekere 

hoogte een gemeenschappelijke geschiedenis hebben en de laatste decennia ook opnieuw 

dichter naar elkaar zijn toegegroeid. Voor zover de inlichtingendiensten aldus een 

bijdrage te leveren hebben aan de opsporing en vervolging van strafbare feiten is het 

logisch dat zij daarbij in eerste instantie met de politiediensten in contact komen. 

Anderzijds spelen de politiediensten in het kader van een strafrechtelijk onderzoek de 

facto een centrale rol. Hoewel zij weliswaar – minstens vanaf een bepaald 

verdenkingsniveau – optreden onder de leiding van het openbaar ministerie, wegen zij 

zwaar op het strafrechtelijk vooronderzoek. Zij beslissen in belangrijke mate mee over de 

oriëntatie van een onderzoek en over de wenselijkheid van bepaalde onderzoeksdaden, al 

was het maar omdat de magistraten die formeel de leiding van het onderzoek hebben of 

die de inzet van bepaalde onderzoeksbevoegdheden moeten machtigen, hun eigen oordeel 

noodgedwongen moeten baseren op de informatie die zij van de politiediensten krijgen. 

Aldus hebben zij indirect zelfs een invloed op de samenstelling van het strafdossier en 

dus op de procedure ten gronde voor de strafrechter.
53

 In ieder geval bekleden de 

politiediensten een centrale positie in de informatiestroom tussen de verschillende actoren 

in de strafrechtelijke keten. 

Om die redenen opteren wij er in dit onderzoek voor om de omschrijving 

‘politiediensten’ te behouden, zij het met een dubbele bedenking. Ten eerste krijgt de 

omschrijving een duidelijke functionele invulling. Telkens wij spreken over ‘de 

politiediensten’ moet dat dus begrepen worden als ‘de politiediensten in de mate hun 

optreden de facto gericht is op de opsporing en vervolging van strafbare feiten.
54

 Ten 

tweede moet benadrukt worden dat de omschrijving ‘politiediensten’ als het ware 

gebruikt wordt als pars pro toto. Zij verwijst immers ook naar een aantal andere actoren 

die in het kader van de opsporing en vervolging van strafbare feiten een rol kunnen 

spelen. Daarmee is de draagwijdte van het begrip ‘politiediensten’ in dit onderzoek 

tegelijk beperkter en ruimer dan in zijn dagdagelijkse betekenis. 

I.3.4. De modaliteiten van de samenwerking 

 Tenslotte moet benadrukt worden dat het bestaan en de wenselijkheid van de 

samenwerking tussen inlichtingendiensten en politiediensten in dit onderzoek op zich niet 

in vraag wordt gesteld. Het wordt in tegendeel als uitgangspunt gehanteerd. Aldus zullen 

wij niet uitgebreid stilstaan bij de vraag of een organisatorische en/of functionele 

scheiding tussen de inlichtingendiensten en de politiediensten al dan niet wenselijk is. 

Ook de vraag of de vastgestelde tendens naar een meer intensieve samenwerking tussen 

beide moet worden afgewezen dan wel toegejuicht, wordt niet uitdrukkelijk besproken, al 

zullen deze kwesties in de loop van het proefschrift wel zijdelings aan bod komen. De 

kernvraag van dit onderzoek is met andere woorden niet óf de politiediensten en de 

inlichtingendiensten mogen samenwerken maar wel hoe een dergelijke samenwerking – 

rekening houdend met het recht op een eerlijk proces enerzijds en de efficiëntie van de 

opsporing en vervolging anderzijds – georganiseerd kan of moet worden. 

Deze invalshoek kan mogelijk verwondering wekken. Het lijkt inderdaad logisch 

om eerst de vraag naar de wenselijkheid – en dus de mogelijkheid – van een intensievere 
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  Die vaststelling geldt des te meer in de Belgische situatie waar het onmiddelijkheidsbeginsel zo goed als 

volledig aan de kant is geschoven en het zwaartepunt van het strafproces meer en meer naar het 

vooronderzoek is verschoven. 
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  Wij vermijden hier bewust het gebruik van de omschrijving ‘gerechtelijk optreden’ omwille van de 

verschillende draagwijdte van dat begrip al naargelang de Duitse dan wel Belgische of Nederlandse context 

(infra). 
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samenwerking te beantwoorden alvorens uitspraken te doen over de voorwaarden 

waaraan een dergelijke samenwerking moet voldoen. Een ernstig onderzoek naar de 

wenselijkheid van de samenwerking tussen de inlichtingendiensten en de politiediensten 

zal evenwel noodzakelijkerwijs aspecten en methoden uit de geschiedkunde, de politieke 

wetenschappen, de criminologie en mogelijk zelfs de ethiek en de moraal moeten 

omvatten en aldus een juridische analyse ver overstijgen. Een dergelijk opzet valt buiten 

de ambitie van dit proefschrift. Bovendien zou de eindconclusie van zo’n onderzoek 

waarschijnlijk weinig verrassend zijn. Een absolute en totale scheiding tussen de 

inlichtingendiensten en de politiediensten lijkt immers geen verdedigbare optie. Al was 

het maar omdat de kernopdracht van een inlichtingendienst er nu net in bestaat 

inlichtingen te bezorgen aan andere overheidsinstellingen zoals de politiediensten 

teneinde deze in staat te stellen om de nodige maatregelen ter bescherming van de 

staatsveiligheid te treffen. Als uitgangspunt voor de hiernavolgende analyse hanteren wij 

dan ook de vaststelling dat de inlichtingendiensten en de politiediensten in meer of 

mindere mate moeten samenwerken, zij het dat er omwille van de hierboven geschetste 

problemen mogelijk enige voorwaarden gesteld moeten worden aan die samenwerking. 

I.4. BESLUIT 

Op het einde van dit eerste hoofdstuk kunnen we dus stellen dat dit onderzoek zich richt 

op de rol die de burgerlijke inlichtingendiensten (kunnen) spelen bij de opsporing en 

vervolging van strafbare feiten. Daarbij wordt voornamelijk, doch niet uitsluitend, 

gefocust op het gebruik van inlichtingen in het kader van de opsporing of vervolging van 

strafbare feiten.  

Wij benadrukten dat de samenwerking tussen inlichtingendiensten en 

politiediensten voortvloeit uit hun onderscheiden doelstellingen en dat zij met het oog op 

een efficiënte opsporing en vervolging enkel toegejuicht kan worden. De mededeling en 

het gebruik van inlichtingen werd niettemin geproblematiseerd in het licht van het recht 

op een eerlijk proces. Het lijkt er dan ook op dat er ook in deze gezocht moet worden naar 

een evenwichtspositie tussen de belangen van de opsporing en vervolging en het recht op 

een eerlijk proces. 

Zonder op voorhand gezegd te willen hebben dat een dergelijk evenwicht in de 

huidige stand van zaken ontbreekt, moeten wij niettemin vaststellen dat de nood aan een 

dergelijk evenwicht tot voor kort – minstens in een Belgische context – op weinig 

aandacht kon rekenen in de rechtsleer. Een systematische analyse van deze kwestie lijkt 

daarom nuttig. 
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HOOFDSTUK II. HET ONDERZOEKSOPZET 

II.1. INLEIDING 

Hoewel we moeten vaststellen dat de meningen over het nut en de eventuele aard van een 

(juridische) onderzoeksmethode even talrijk zijn als de auteurs die zich aan het onderwerp 

gewaagd hebben, lijkt er – minstens bij een aantal auteurs – toch een consensus te groeien 

omtrent enkele methodologische basisvoorwaarden voor goed rechtswetenschappelijk 

onderzoek. Zo wordt steeds vaker het expliciteren van een onderzoeksvraag of 

probleemstelling enerzijds en van de methode(n) op grond waarvan men op die vraag een 

antwoord zal trachten te geven anderzijds, beschouwd als een minimumvereiste.
55

 De 

achterliggende gedachte daarbij is steeds dat het expliciteren van het wetenschappelijke 

denkproces in al zijn aspecten, de wetenschappelijke dialoog en dus de kritiek op het 

gevoerde onderzoek vergemakkelijkt. Wij zijn er van overtuigd dat een dergelijke 

rationeel-kritische dialoog de beste garantie vormt voor de vooruitgang van onze kennis. 

Vanuit die gedachte wordt in dit hoofdstuk eerst stilgestaan bij een aantal 

assumpties over de aard van het gesignaleerde probleem. Die assumpties vormen als het 

ware de uitgangspunten – het theoretisch kader zo men wil – waarop het eigenlijke 

onderzoek werd uitgebouwd en zijn dus essentiëel voor een goed begrip van de in het 

onderzoek gemaakte keuzes (II.2). Uit dit theoretisch kader vloeien dan als het ware de 

onderzoeksvragen voort (II.3). Vervolgens wordt de eigenlijke onderzoeksmethode van 

het proefschrift beschreven en verantwoord (II.4) en wordt een overzicht gegeven van de 

opbouw van het proefschrift (II.5). 

II.2. DE UITGANGSPUNTEN VAN HET ONDERZOEK 

II.2.1. De contextualisering van het gebruik van inlichtingen 

In het vorige hoofdstuk heben wij getracht om de lezer te overtuigen van het feit dat een 

intensieve samenwerking tussen inlichtingendiensten en politiediensten in het kader van 

de opsporing en vervolging van strafbare feiten enkele vragen oproept die het 

onderzoeken waard zijn. For the sake of argument hebben wij daarbij vooral stilgestaan 

bij situaties waarin de meegedeelde inlichtingen uiteindelijk worden gebruikt als 

strafrechtelijk bewijs. In die situatie treden de door ons gesignaleerde problemen immers 

het duidelijkst op de voorgrond. Nu wij evenwel met het eigenlijke onderzoek van start 

willen gaan, dringt een meer uitgebalanceerd denkkader zich op en moeten wij het 

onderzoek naar het gebruik van inlichtingen op twee niveaus opnieuw verruimen. 

Ten eerste kan het gebruik van inlichtingen in het kader van de opsporing en 

vervolging van strafbare feiten ons inziens slechts beoordeeld worden in de mate we zicht 

hebben op de aard en omvang van de inlichtingen waarover de inlichtingendiensten – en 
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  Zie hierover o.a. B. VANGEEBERGEN en D. VAN DAELE, “Is de studie van het recht een wetenschap en 

wie kan het wat schelen ?”, R.W. 2009, nr. 24, (986) 987 en de aldaar aangehaalde auteurs. Zie verder ook 

G. DE GEEST, “Hoe maken we van de rechtswetenschap een volwaardige wetenschap?”, NJB 2004, (58) 

58-66; H. FRANKEN, “Rechtsgeleerdheid in de rij der wetenschappen”, NJB 2004, (1400) 1400-1408; N. 

HOECKX, K. VANHOVE, en A. VERBEKE, “Bedenkingen over de methoden van de rechtswetenschap”, 

R.W. 2009, nr. 42, (1785) 1785 e.v.; C. SMITH, W. GEELHOED, M. DUBELAAR, B. TER HAAR, J. 

VAN RIJN VAN ALKEMADE, K. VAN WILLIGENBURG, A. SPRANGERS, J. VAN RIJN, T. 

ELSEMAN, Q. BONGAERTS, S. DE GOEDE, J. ALSEMGEEST, A. BOGAERTS, S. KOUSEDGHI, en 

E. V.D. DEIJL, “Criteria voor goed rechtswetenschappelijk onderzoek”, NJB 2008, (685) 685-690; C.J.J.M. 
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VAN GESTEL, J. VRANKEN, J. GRIBNAU, en H. TIJSSEN, “Rechtswetenschappelijke artikelen. Naar 

criteria voor methodologische verantwoording”, NJB 2007, (1448) 1448-1461. 
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dus de politiediensten – kunnen beschikken. Een doordachte beoordeling van het gebruik 

van inlichtingen veronderstelt dan ook een bespreking van drie onlosmakelijk met elkaar 

verbonden aspecten: 1) over welke inlichtingen kunnen de inlichtingendiensten 

beschikken
56

; 2) over welke mogelijkheden beschikken de inlichtingendiensten om die 

inlichtingen aan de politiediensten mee te delen; en 3) over welke mogelijkheden 

beschikken de politiediensten vervolgens om die inlichtingen te gebruiken? Aldus 

ontstaat als het ware een drieluik dat steeds in zijn geheel geanalyseerd moet worden. Zo 

kan het bestaan van onbegrensde gebruiksmogelijkheden voor de politiediensten in 

combinatie met een zeer restrictieve regeling van de doorstromingsmogelijkheden en 

beperkte mogelijkheden om informatie in te zamelen door de inlichtingendiensten, 

globaal beschouwd vergelijkbaar zijn met een systeem dat zeer strenge voorwaarden 

verbindt aan het gerechtelijk gebruik van inlichtingen maar nauwelijks beperkingen stelt 

aan het inzamelen en meedelen van die inlichtingen door de inlichtingendiensten.  

Het lijkt dan ook aangewezen om – alvorens stil te staan bij het eigenlijke gebruik 

van inlichtingen – eerst een antwoord te formuleren op de twee voorafgaande vragen. 

Hoewel de focus van het onderzoek ontegensprekelijk ligt op het gebruik van inlichtingen 

zullen wij daarom niettemin ook de nodige aandacht besteden aan de bevoegdheden 

waarover de inlichtingendiensten beschikken om informatie in te zamelen enerzijds en 

aan de mogelijkheden waarover zij beschikken om inlichtingen aan de politiediensten 

mee te delen anderzijds. 

Ten tweede spreekt het voor zich dat een onderzoek naar het gebruik van 

inlichtingen in het kader van de opsporing en vervolging van strafbare feiten niet beperkt 

kan blijven tot een analyse van het gebruik van inlichtingen als strafrechtelijk bewijs. Het 

gebruik van inlichtingen als bewijs is weliswaar de meest in het oog springende vorm van 

gebruik maar zeker niet de enige. Meestal immers zullen de door een inlichtingendienst 

meegedeelde inlichtingen in de loop van het strafrechtelijk onderzoek op een veel 

subtielere wijze gebruikt worden. Zo kan op basis van ontvangen inlichtingen een 

strafonderzoek naar bepaalde feiten worden opgestart. In de mate reeds een 

strafonderzoek hangende is, kan het verkrijgen van inlichtingen er ook toe leiden dat dit 

onderzoek wordt georiënteerd naar nieuwe verdachten of feiten. De inlichtingen worden 

dan met andere woorden gebruikt als start- of sturingsinformatie.  

Daarnaast is het ook mogelijk dat de door een inlichtingendienst meegedeelde 

inlichtingen de rechtstreekse basis vormen voor het aanwenden van bepaalde 

dwangmiddelen of bevoegdheden. Wanneer uit de meegedeelde inlichtingen bijvoorbeeld 

de verblijfplaats van een verdachte kan worden afgeleid of wanneer zij ernstige 

aanwijzingen bevatten dat op een bepaalde locatie wapens verborgen zijn, zou dat het 

uitvoeren van een gerechtelijke aanhouding of een huiszoeking kunnen rechtvaardigen. 

Dwangmiddelen behoeven – omwille van de potentiële inbreuk op de rechten en 

vrijheden van personen – echter een expliciete wettelijke regeling. Aldus wordt voor het 

aanwenden van dwangmiddelen meestal vereist dat er een zeker vermoeden bestaat – of 

dat er min of meer concrete aanwijzingen bestaan – dat bepaalde strafbare feiten werden 

gepleegd, of in de toekomst gepleegd zullen worden. Aan de totstandkoming van een 

dergelijke vermoeden of dergelijke aanwijzingen worden in de meeste landen bovendien 

een aantal meer concrete voorwaarden gesteld waardoor deze vorm van gebruik minder 

vrijblijvend is dan het gebruik van inlichtingen als start- of sturingsinformatie en er dus 

van onderscheiden kan worden. 
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  Dit hangt uiteraard samen met de vraag naar de bevoegdheden waarover de inlichtingendiensten – in 

vergelijking met de politiediensten – beschikken om informatie in te zamelen. 
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Aldus is er naast het gebruik van inlichtingen als strafrechtelijk bewijs, nog sprake 

van twee andere vormen van gebruik: het gebruik als start- of sturingsinformatie; en het 

gebruikt als grond voor het aanwenden van dwangmiddelen. Dit onderscheid lijkt in het 

kader van dit onderzoek bijzonder relevant te zijn omdat de mogelijke impact van het 

gebruik van inlichtingen op het recht op een eerlijk proces aanzienlijk kan verschillen al 

naargelang de aard van het gebruik.  

II.2.2. De toetssteen van het onderzoek 

Uit de probleemstelling van dit onderzoek kan reeds afgeleid worden dat het criterium 

waaraan het gerechtelijk gebruik van inlichtingen zal worden afgetoetst, gelegen is in het 

recht op een eerlijk proces zoals geformuleerd door artikel 6 EVRM. De precieze 

draagwijdte en betekenis van het recht op een eerlijk proces – in de context van het 

gebruik van inlichtingen voor de opsporing of vervolging van strafbare feiten – wordt 

later in deel VI dit proefschrift geschetst. Niettemin lijkt het aangewezen om nu reeds de 

relevantie van het criterium ten aanzien van de verschillende aspecten van het onderzoek 

te expliciteren. 

De toepassing van artikel 6 EVRM ligt uiteraard het meest voor de hand in de 

mate inlichtingen gebruikt worden als strafrechtelijk bewijs. Gelet op het feit dat het recht 

op een eerlijk proces steeds in globo – i.e. rekening houdend met de gehele procedure, 

inclusief het vooronderzoek – beoordeeld moet worden, zal het recht op een eerlijk proces 

evenwel ook aan de orde zijn bij het gebruik van inlichtingen als start- of 

sturingsinformatie of als grond voor het aanwenden van een dwangmiddel. Het recht op 

een eerlijk proces kan met andere woorden gebruikt worden als toetssteen ongeacht de 

aard van het gebruik dat van de inlichtingen wordt gemaakt. 

Hierboven wezen wij er evenwel op dat het gebruik van inlichtingen slechts ten 

volle naar waarde geschat kan worden in de mate ook de mogelijkheden voor de 

inlichtingendiensten om informatie in te zamelen en aan de politiediensten mee te delen, 

mee in rekening worden gebracht. Aldus rijst de vraag of het door ons voorgestelde 

criterium ook ten aanzien van deze kwesties enige betekenis kan hebben. Op het eerste 

gezicht lijkt het antwoord daarop negatief aangezien de inlichtingendiensten zoals gezegd 

geen gerechtelijke finaliteit hebben. Het inzamelen van informatie – en in belangrijke 

mate ook het meedelen van inlichtingen aan de politiediensten – geschiedt daarentegen 

met het oog op de eigen inlichtingenfinaliteit. Toch kan het nuttig zijn om te kijken of in 

het optreden van de inlichtingendiensten mechanismen zitten die – vooruitgrijpend naar 

een eventueel later gerechtelijk gebruik van die inlichtingen – het recht op een eerlijk 

proces kunnen aantasten of versterken.  

Zo zijn de bevoegdheden waarover de inlichtingendiensten beschikken om 

(heimelijk) informatie in te zamelen steeds aan bepaalde (strenge) 

toepassingsvoorwaarden en procedures onderworpen. De nationale regelingen zoeken 

aldus aansluiting bij de waarborgen die volgens het EHRM noodzakelijk zijn in de 

context van artikel 8 EVRM (supra). Maar dat neemt niet weg dat een aantal van die 

waarborgen of toepassingsvoorwaarden ook van betekenis kunnen zijn in het licht van het 

recht op een eerlijk proces. De heimelijke onderzoeksdaden van de inlichtingendiensten 

moeten – in de mate zij raken aan het recht op privéleven (quod plerumque fit) – immers 

een wettelijke basis hebben die het optreden voor de rechtsonderhorigen voorzienbaar 

maakt. Zij moeten bovendien onderworpen zijn aan een onafhankelijke controle op de 

aanwending en uitvoering ervan. Deze vereisten verplichten de inlichtingendiensten dus 

om tot op zekere hoogte inzage te bieden in de achtergrond en de aard van hun concrete 

optreden. Het spreekt voor zich dat de verdediging die in het kader van een strafrechtelijk 

onderzoek geconfronteerd wordt met inlichtingen en daarvan de betrouwbaarheid en 
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rechtmatigheid wil toetsen, mee kan profiteren van deze omstandigheden. Bovendien 

roept een eventuele schending van de wettelijke toepassingsvoorwaarden de vraag op 

naar de consequenties daarvan voor de bruikbaarheid van de aldus ingewonnen en 

vervolgens aan de gerechtelijke instanties doorgegeven inlichtingen.  

Ook het meedelen van inlichtingen aan de politiediensten wordt doorgaans aan 

duidelijk beperkende voorwaarden of procedures onderworpen. Meestal vinden deze hun 

basis ofwel in de noodzaak om bepaalde aspecten van het inlichtingenwerk af te 

schermen en zijn zij in oorsprong dus sterk verbonden met de inlichtingenfinaliteit
57

; 

ofwel in de wens om een ongelimiteerde verwerking van persoonsgegevens te vermijden 

en zijn zij gericht op de bescherming van de privacy. Maar ook hier doet deze vaststelling 

geen afbreuk aan het feit dat deze voorwaarden en procedures tevens een impact kunnen 

hebben op de mogelijkheden voor de verdediging om in eventueel navolgend strafproces 

de rechtmatigheid en betrouwbaarheid van de inlichtingen in vraag te stellen. 

Aldus zal het recht op een eerlijk proces doorheen het gehele onderzoek een rol 

kunnen spelen als maatstaf. Anderzijds zullen wij – gelet op de vereiste in globo 

beoordeling – slechts op het eind van het onderzoek een uitspraak kunnen doen over de 

verenigbaarheid van het gebruik van inlichtingen met artikel 6 EVRM. Pas op dat 

moment zullen wij immers in staat zijn om alle aspecten verbonden aan het gebruik van 

inlichtingen weer samen te brengen en te evalueren of en in welke mate eventuele 

aantastingen van het recht op een eerlijk proces ten aanzien van bepaalde aspecten 

gecompenseerd worden door de regeling van de andere aspecten. Wij zullen daarbij – net 

als het EHRM overigens – uitgaan van de veronderstelling dat een grotere (potentiële) 

inbreuk op de rechten van verdediging, om meer en/of betere compenserende maatregelen 

vraagt. 

II.3. DE ONDERZOEKSVRAGEN 

De bovenstaande probleemstelling en uitgangspunten stellen ons in staat om de volgende 

algemene onderzoeksvraag te formuleren. 

 

Welke bijdrage kunnen de inlichtingendiensten binnen de grenzen van het recht op een 

eerlijk proces leveren aan de opsporing en vervolging van strafbare feiten, in het 

bijzonder door het meedelen van inlichtingen? 

 

Deze onderzoeksvraag kan verder ontleed worden in drie meer concrete 

onderzoeksvragen waarvan de eerste twee telkens in drie aspecten uiteen vallen. 

 

1. Over welke mogelijkheden beschikken de inlichtingendiensten om in het 

kader van de opsporing en vervolging van strafbare feiten met de 

politiediensten samen te werken? 

 

a. Hoe verhouden de inlichtingendiensten zich ten aanzien van de 

politiediensten (in historisch perspectief)? 

 

b. Over welke mogelijkheden beschikken de inlichtingendiensten om 

informatie die in het kader van de opsporing en vervolging van 

strafbare feiten interessant kan zijn, in te zamelen? 
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  Te denken valt onder andere aan de hierboven reeds genoemde problematiek van de classificatie of aan de 

regel van de derde dienst. 
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c. Over welke mogelijkheden beschikken de inlichtingendiensten om 

informatie (inlichtingen) aan de politiediensten door te geven? 

 

2. Over welke mogelijkheden beschikken de politiediensten om de 

inlichtingen die zij van een inlichtingendienst hebben ontvangen te 

gebruiken? 

 

a. Over welke mogelijkheden beschikken de politiediensten om de 

inlichtingen die zij van een inlichtingendienst hebben ontvangen te 

gebruiken als start- of sturingsinformatie? 

 

b. Over welke mogelijkheden beschikken de politiediensten om de 

inlichtingen die zij van een inlichtingendienst hebben ontvangen te 

gebruiken als grond voor een dwangmiddel? 

 

c. Over welke mogelijkheden beschikken de politiediensten om de 

inlichtingen die zij van een inlichtingendienst hebben ontvangen te 

gebruiken als strafrechtelijk bewijs? 

 

3. Hoe moeten deze mogelijkheden beoordeeld worden tegen de maatstaf van 

het recht op een eerlijk proces zoals onder meer verwoord in artikel 6 

EVRM? 

II.4. DE RECHTSVERGELIJKENDE METHODE 

II.4.1. De keuze voor een rechtsvergelijkend onderzoek 

De zonet geschetste onderzoeksvragen vinden hun oorsprong in een dubbele vaststelling. 

Enerzijds roept het gebruik van inlichtingen in het kader van de opsporing en vervolging 

van strafbare feiten enkele dwingende vragen op tegen de achtergrond van het recht op 

een eerlijk proces. Anderzijds blijken deze vragen in een Belgische context niet of slechts 

zeer gedeeltelijk beantwoord te zijn. Tot vrij recent werd het gebruik van inlichtingen in 

België zelfs nauwelijks geproblematiseerd. Pas in 2007 in het zogenaamde GICM-arrest
58

 

kwam deze kwestie voor het eerst uitdrukkelijk aan bod. In de nasleep van dat arrest 

verschenen weliswaar enkele bijdragen, maar een grondige en omvattende bespreking van 

de problematiek bleef uit. In 2010 dan kreeg het gebruik van inlichtingen – in het kader 

van de zogenaamde BIM-Wet
59

 – voor het eerst een uitdrukkelijke wettelijke regeling, 

maar deze regeling lijkt onvolledig en roept verschillende vragen op. De aanleiding voor 

dit onderzoek is in die zin duidelijk te zoeken in het aanvoelen van een lacune in het 

Belgische recht. 

Uit de probleemstelling is evenwel reeds gebleken dat de oorsprong van de 

gesignaleerde problemen de Belgische context overstijgt. Zo wezen wij op een aantal 

relatief recente evoluties die zich in de meeste West-Europese landen op eenzelfde wijze 

hebben gesteld en die ook daar geleid hebben tot een toenadering tussen de 

inlichtingendiensten en de politiediensten. Die toenadering en de intensivering van de 

samenwerking die er mee gepaard ging, leidde in elk van die landen tot vergelijkbare 
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  Brussel 19 januari 2007, T.Strafr. 2008, 281, met noot F. SCHUERMANS. Later bevestigd door Cass. 27 

juni 2007 (P.07.0333.F), www.cass.be; R.W. 2008-09, 1634, met noot W. VAN LAETHEM en T.Strafr. 

2008, 271, met noot F. SCHUERMANS (infra). 
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  Wet van 4 februari 2010 betreffende de methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- 

en veiligheidsdiensten, BS 10 maart 2010. 
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problemen. Vanuit die optiek ligt het voor de hand om het onderzoek niet te beperken tot 

de Belgische situatie maar daarentegen ook te kijken naar de oplossingen die andere 

landen voor deze problemen hanteren. Een rechtsvergelijkend onderzoek kan aldus 

bijdragen tot het evalueren en desgevallend herformuleren van de Belgische regelgeving 

inzake het gebruik van inlichtingen. 

Bovendien biedt een rechtsvergelijking ten aanzien van deze problematiek om een 

aantal redenen ook een meerwaarde die de Belgische context overstijgt. Ten eerste kan zij 

ons in staat stellen om uit de verschillende nationale ‘oplossingen’ een aantal algemene 

principes, good practices zeg maar, af te leiden inzake het gerechtelijk gebruik van 

inlichtingen. Deze kunnen de aanzet vormen voor een algemeen leerstuk over het gebruik 

van inlichtingen dat aansluit bij het recht op een eerlijk proces.  

Ten tweede moet het debat over de samenwerking tussen de inlichtingendiensten 

en de politiediensten ook gekaderd worden binnen een internationale dynamiek. Naar 

aanleiding van de aanslagen van 11 september 2001 zijn er zowel binnen het formele 

kader van de EU als daarbuiten verscheidene initiatieven genomen die er op gericht zijn 

de informatie-uitwisseling tussen de politiediensten en de inlichtingendiensten van de 

lidstaten (inzake terrorisme) te verbeteren.
60

 De effectiviteit van deze maatregelen staat of 

valt evenwel met de kwaliteit van de relevante nationale regelgeving. De onderling soms 

sterk verschillende organisatie en bevoegdheden van de inlichtingendiensten in de 

lidstaten vormen dan ook een mogelijk struikelblok voor de Europese samenwerking. Een 

rechtsvergelijkende studie van de inlichtingendiensten en hun rol in de strafprocedure kan 

in die zin ook bijdragen tot een beter begrip van de situatie in de verschillende 

(besproken) landen en op langere termijn mogelijk leiden tot een meer uniforme Europese 

inlichtingenpolitiek, die wordt gestoeld op realistische uitgangspunten.  

II.4.2. De functionele methode van rechtsvergelijking 

Dit proefschrift zoekt aansluiting bij de traditie van de functionele methode van 

rechtsvergelijking die haar oorsprong hoofdzakelijk vindt in het handboek van 

ZWEIGERT en KÖTZ.
61

 Deze methode focust niet zozeer op een vergelijking van de 

rechtsnormen (black letter law), als wel op een vergelijking van functies. Normen of 

instellingen zijn slechts vergelijkbaar in de mate zij in de verschillende rechtsstelsels 

dezelfde functie vervullen. De onderliggende veronderstelling daarbij is dat alle 

rechtsstelsels in essentie geconfronteerd worden met dezelfde problemen die weliswaar 

met soms uiteenlopende middelen worden benaderd, maar meestal tot inhoudelijk 

gelijkaardige oplossingen leiden. Binnen bepaalde krijtlijnen
62

 is er volgens ZWEIGERT 

en KÖTZ zelfs sprake van een praesumptio similitudinis, een vermoeden van gelijkheid, 
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dat als leidraad kan dienen voor de comparatist.
63

 Hoewel deze benadering in de loop der 

jaren sterk bekritiseerd werd
64

, heeft zij een nauwelijks te overschatten invloed gehad op 

de ontwikkeling van de rechtsvergelijking in de tweede helft van de 20
ste

 eeuw.  

Het zou ons evenwel te ver leiden om hier in detail op in te gaan, te meer daar dé 

functionele methode niet lijkt te bestaan. Rechtsvergelijkende onderzoeken verschillen – 

zelfs binnen de functionele traditie – sterk al naargelang de aard en de doelstelling(en) 

van het concrete onderzoek.
65

 Bovendien is de functionele methode van 

rechtsvergelijking niet te beschouwen als een blauwdruk met concrete richtlijnen, maar 

omvat zij veeleer een uit de praktijk ontstaan heterogeen amalgaam van do’s and don’ts. 

Van een strak omschreven onderzoeksmethode zoals de sociale wetenschappen die in 

bepaalde gevallen kennen, is dus geen sprake. In die omstandigheden lijkt het ons niet 

aangewezen om een uitgebreid overzicht te geven van de soms erg uiteenlopende 

aanbevelingen die in de literatuur naar voor worden geschoven. Belangrijker is allicht om 

de lezer voldoende zicht te bieden op de concreet in dit onderzoek gehanteerde 

uitgangspunten en methoden zodat hij of zij in staat is om voor zichzelf een oordeel te 

vellen over de impact van bepaalde keuzes op de uiteindelijke bevindingen.  
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Het opzet van dit proefschrift schaart zich niettemin uitdrukkelijk achter de 

functionele traditie in de rechtsvergelijking. Het vertrekpunt van de vergelijking in dit 

onderzoek is immers niet de regelgeving omtrent de inlichtingendiensten of de 

politiediensten noch de strafprocedure op zich, maar wel de vaststelling dat hun 

onderscheiden functies of doelstellingen in bepaalde gevallen schijnbaar in conflict 

komen met elkaar. De problemen die met een intensieve samenwerking tussen de 

inlichtingendiensten en de politiediensten gepaard gaan, lijken zich immers in de meeste 

West-Europese landen op een gelijkaardige manier te stellen. Wij zullen in dit onderzoek 

trachten om dit probleem in elk van de besproken landen te identificeren en te kaderen 

binnen de bestaande regelgeving om vervolgens de – mogelijk verschillende – 

oplossingen voor dat probleem in elk van die landen te bespreken en met elkaar te 

vergelijken. Een analyse van de wijze waarop in andere rechtsstelsels met dezelfde 

problematiek wordt omgesprongen, kan immers zeer verrijkend werken voor de inzichten 

in het eigen rechtsstelsel. Een functionele rechtsvergelijking lijkt in die zin perfect aan te 

sluiten op de in dit onderzoek geformuleerde onderzoeksvragen en doelstellingen. 

Bij een functionele rechtsvergelijking kan men zich evenwel niet beperken tot een 

bespreking en vergelijking van de wettelijke regelingen in de verschillende landen. 

Daarom zullen ook de rechtsleer, rechtspraak en met name ook de praktijk of 

rechtswerkelijkheid mee in de analyse betrokken moeten worden zodat een realistische 

inschatting van de problematiek kan worden gemaakt. Om dezelfde reden moeten tot op 

zekere hoogte ook de historische, maatschappelijke, politieke en ideologische 

ontwikkelingen in de betrokken landen bestudeerd worden. Deze laatste kwesties zullen 

in dit proefschrift evenwel slechts zijdelings aan bod komen. De nadruk wordt immers 

uitdrukkelijk gelegd op een juridisch-normatieve analyse waarbij de bredere 

maatschappelijke context enkel uitdrukkelijk wordt besproken in de mate die een 

aantoonbare invloed heeft op de onderzochte regelingen. 

II.4.3. De landenkeuze 

Er bestaan geen vaste regels om te bepalen hoeveel en welke landen in de vergelijking 

moeten worden betrokken. Dat neemt evenwel niet weg dat de keuze van de landen 

beredeneerd en relevant moet zijn.
66

 Naast België dat als forumland uiteraard niet kan 

ontbreken, worden nog twee andere landen onderzocht met elk een andere organisatie van 

hun inlichtingendiensten, te weten: Nederland en Duitsland. Het aantal landen wordt 

daarmee bewust beperkt gehouden in het licht van de zogenaamde wet van de 

verminderende meeropbrengsten.
67

 Tegelijkertijd wordt ook de hoeveelheid te verwerken 

materiaal binnen de perken gehouden zodat de diepgang van het onderzoek niet in het 

gedrang wordt gebracht door de omvang ervan. 

II.4.3.1. NEDERLAND 

Nederland wordt in essentie om twee redenen in de vergelijking betrokken. Het eerste, 

eerder formele, argument ligt in organisatie van de Nederlandse inlichtingendiensten. In 

Nederland bestaat er immers net als in België slechts één burgerlijke inlichtingendienst – 

de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) – die zowel een inlichtingen- als 
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een veiligheidstaak vervult (infra hoofdstuk VIII). De opdrachten van de AIVD worden 

bovendien duidelijk onderscheiden van de gerechtelijke opdrachten van de politie en ook 

organisatorisch blijven beiden van elkaar gescheiden.
68

 Deze omstandigheden 

vergemakkelijken de vergelijking. 

Ten tweede heeft de jongste decenia – ook in Nederland een toenadering 

plaatsgevonden tussen de inlichtingendiensten en de politiediensten, voornamelijk dan in 

het kader van de strijd tegen het terrorisme. In de nasleep van de aanslagen van 11 

september 2001 was Nederland een van de Europese voortrekkers om de strijd tegen het 

terrorisme op te voeren. Dat gebeurde onder meer door een gestage uitbreiding van de 

middelen en bevoegdheden van de AIVD en door een uitbreiding van de 

samenwerkingsmogelijkheden van de AIVD met de politiediensten.
69

 Aldus bestaat in 

Nederland een uitdrukkelijke regeling voor het afgeschermd (anoniem) laten getuigen van 

AIVD-medewerkers enerzijds en voor het gebruik van ambtsberichten van de AIVD als 

strafrechtelijk bewijs anderzijds. Deze wetswijzigingen weerspiegelen het feit dat de 

betrokkenheid van de AIVD bij de opsporing en vervolging van strafbare feiten ook in 

Nederland toeneemt en dat men daarbij op vergelijkbare problemen stuit als in België. 

Dat blijkt overigens ook uit het feit dat verscheidene van de vraagstukken die in het 

proefschrift aan bod komen, in de Nederlandse rechtsleer reeds uitdrukkelijk werden 

geproblematiseerd. Reeds in 1992 schreef de toenmalige minister van Binnenlandse 

Zaken een brief over de samenwerking tussen de toenmalige BVD en de politiediensten 

en in 1995 besteedde de Comissie-Van Traa uitdrukkelijk aandacht aan de problematiek 

van het gebruik van inlichtingen in het strafproces.
70

 Meer recent heeft ook de 

Nederlandse Hoge Raad heeft in een aantal zaken de kans gehad om ten aanzien van het 

gebruik van inlichtingen een standpunt in de nemen. Er kan in dit proefschrift dan ook 

niet voorbij worden gegaan aan een bespreking van de Nederlandse situatie. 

II.4.3.2. DUITSLAND 

Het betrekken van Duitsland in de vergelijking steunt deels op gelijkaardige motieven als 

deze die voor Nederland gelden. Ook in Duitsland werden de opdrachten en de 

bevoegdheden van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten in 2002 uitgebreid in het kader 

van de strijd tegen het terrorisme. Bovendien werden door een aanpassing van het 

zogenaamde G10-Gesetz in 2005 de mogelijkheden om telecommunicatie te 

onderscheppen verruimd, zowel voor het Bundesamt für Verfassungsschutz als voor de 

Bundesnachrichtendienst. Bij elk van deze Wetswijzigingen werden ook de 

mogelijkheden om informatie uit te wisselen met de politiediensten aangepast.  

Hoewel deze wetswijzigingen het debat over de samenwerking tussen 

politiediensten en inlichtingendiensten weer op de voorgrond hebben geplaatst, is dit 

debat voor Duitsland geenszins nieuw te noemen. De verhouding tussen politiediensten 

en inlichtingendiensten kan in Duitsland immers niet los worden gezien van het 

zogenaamde Trennungsgebot dat een strikte scheiding oplegt tussen beide diensten. Dit 

principe dateert van vlak na de Tweede Wereldoorlog en vond zijn oorsprong in de vrees 
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van de geallieerde troepenmacht voor het herrijzen van een politieke politie zoals die 

bestond onder het Nazi-regime. De genoemde wetswijzigingen en het debat daarrond 

moeten dan ook gekaderd worden in dit historisch perspectief. De confrontatie tussen het 

Trennungsgebot enerzijds en de hernieuwde vraag naar samenwerking tussen de 

inlichtingendiensten en de politiediensten in het kader van de terrorismebestrijding 

anderzijds, kan voor het proefschrift uitermate interessante inzichten opleveren. 

De vergelijking met Duitsland kan wel bemoeilijkt worden omwille van de 

organisatorische verschillen die bestaan in vergelijking met de Belgische en Nederlandse 

situatie. Enerzijds bestaan op federaal niveau twee onderscheiden burgerlijke 

inlichtingendiensten: het Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) dat eerder op het 

binnenland is gericht en de Bundesnachrichtendienst (BND) die in de eerste plaats een 

buitenlandtaak heeft.
71

 Anderzijds beschikken ook alle deelstaten (Länder) over een eigen 

inlichtingendienst. Deze 16 Landesbehörden vormen de deelstatelijke evenknie van het 

Bundesamt für Verfassungsschutz. De verscheidenheid die aldus ontstaat wordt evenwel 

getemperd door het feit dat de Länder binnen het kader van de wetgeving van de Bund 

moeten blijven. Aldus wordt in de basiswet van het Bundesamt für Verfassungsschutz 

meteen ook de samenwerking tussen het federale en deelstatelijke niveau verankerd.
72

 

Diezelfde wet is overigens ook te beschouwen als de moederwet voor de 

Bundesnachrichtendienst.
73

 De organisatorische verschillen lijken aldus weinig impact te 

hebben op de functionele aspecten van de samenwerking en op het gebruik van 

inlichtingen in het bijzonder. 

II.4.3.3. ANDERE LANDEN 

 Tenslotte past het om even stil te staan bij de uitsluiting van een aantal op het eerste 

gezicht voor de hand liggende landen. Zo kan het verwondering wekken dat er niet 

geopteerd werd voor een analyse van de Amerikaanse inlichtingendiensten, die in zekere 

zin nochtans toonaangevend zijn in de inlichtingenwereld. Deze negatieve keuze kan 

verantwoord worden door een dubbele argumentatie. Vooreerst functioneren de 

Amerikaanse diensten binnen een common law-stelsel waar de rol van de politiediensten 

in het kader van de opsporing en vervolging van strafbare feiten – en dus ook de 

samenwerking van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten met de politie – geheel anders 

moet worden ingevuld. Dit zou de rechtsvergelijkende analyse aanzienlijk bemoeilijken. 

Bovendien vindt de probleemstelling van dit proefschrift haar oorsprong in een typische 

West-Europese context. In die zin is de rechtstreekse relevantie van de Amerikaanse 

situatie voor dit proefschrift minder groot dan men op het eerste gezicht zou kunnen 

denken. 

Om gelijkaardige redenen werd ook het Verenigd Koninkrijk niet opgenomen in 

de vergelijking. Hoewel dit land deel uitmaakt van de Europese Unie, blijft ook hier het 

argument gelden dat de vergelijking van een common law-stelsel met een civil law-stelsel 

niet vanzelfsprekend is. Bovendien neemt het Verenigd Koninkrijk binnen de Europese 

Unie traditioneel een eigen positie in. In die zin is het dan ook geen goede graadmeter 

voor de debatten over de rol van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten binnen een 

Europese context. Daarom wordt in het proefschrift bewust de voorkeur gegeven aan een 

bespreking van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten in Nederland en Duitsland. Deze 

twee lidstaten spelen – samen met België – van oudsher immers een belangrijke rol in de 

                                                 
71

  Vergelijk met het eerder aangehaalde onderscheid tussen inlichtingen- en veiligheidsdiensten. 
72

  Gesetz über die Zusammenarbeit des Bundes und der Länder in Angelegenheiten des Verfassungsschutzes 

und über das Bundesamt für Verfassungsschutz (BVerfSchG) van 20 december 1990, BGBl I 1990, 2954. 
73

  Het Gesetz über den Bundesnachrichtendienst van 20 december 1990 (BGBl I 1990, 2954) bouwt immers 

verder op het wettelijke kader van het BVerfSchG. 



 39 

ontwikkelingen van de Europese Unie, in het bijzonder met betrekking tot derde pijler 

kwesties, waardoor de rechtstreekse relevantie van deze landen voor de Belgische en 

Europese situatie groter lijkt.  

Vanuit die optiek kan het anderzijds eigenaardig lijken dat Frankrijk – toch ook 

één van de founding fathers en voortrekkers van de Europese Unie – niet in het onderzoek 

werd opgenomen. Frankrijk kent evenwel geen strikte organisatorische of functionele 

scheiding tussen de inlichtingendiensten en de politie. De Direction Centrale du 

Renseignement Intérieur – in 2008 ontstaan uit de samensmelting van de direction 

centrale des renseignements généraux (DCRG of RG) en de direction de la surveillance 

du territoire (DST) – ressorteert immers onder de direction générale de la police 

nationale en zodoende onder de politieke verantwoordelijkheid van de minister van 

Binnenlandse Zaken. Daarmee verschilt de Franse situatie fundamenteel van deze in de 

overige drie besproken landen. Hoewel dit de vergelijking op het eerste gezicht 

interessant zou kunnen maken, wordt er toch uitdrukkelijk voor geopteerd om Frankrijk 

niet in de vergelijking te betrekken.
74

 Anders dan in Duitsland lijken de organisatorische 

verschillen hier immers wel een duidelijke impact te hebben op de ervaring van de 

probleemstelling in Frankrijk. Gelet op de organisatorische – en deels ook functionele – 

eenheid die bestaat tussen de inlichtingendiensten en de politiediensten, ontbreekt het 

Frankrijk in zekere zin aan de – historisch en politiek bepaalde – gevoeligheid voor deze 

problematiek. Het gevolg daarvan is dat de samenwerking tussen de inlichtingendiensten 

en politiediensten in Frankrijk op het eerste gezicht nauwelijks geproblematiseerd wordt 

en er dus relatief weinig relevante bronnen voor handen zijn. 

Wij willen evenwel benadrukken dat wij daarmee geenszins een waardeoordeel 

wensen uit te spreken over de Franse situatie of over het ontbreken van een 

organisatorische (of functionele) scheiding tussen inlichtingendiensten en politiediensten 

in het algemeen. Er zijn in een Europese context overigens verscheidene landen die geen 

strikte scheiding kennen tussen de inlichtingendiensten en de politiediensten.
75

 Wij 

hebben dergelijke stelsels bewust buiten ons onderzoek gehouden omdat zij omwille van 

hun specifieke situatie, waarschijnlijk minder gevoelig zijn voor de probleemstelling 

zoals wij die hierboven hebben geformuleerd en er bijgevolg in de rechtspraak en 

rechtsleer minder aandacht aan wordt besteed. Tegen die achtergrond kunnen wij 

vermoeden dat zij voor het voorliggende onderzoek minder interessant zouden zijn. 

Nochtans willen wij niet de indruk wekken dat deze landen de geschetste problematiek 

onderschatten. Het is immers evenzeer mogelijk dat wij vanuit onze eigen nationale 

achtergrond het geschetste probleem overschatten. Wij wensen a priori dan ook geen 

uitspraken te doen over de universele geldigheid van de probleemstelling die aan de basis 

van dit onderzoek ligt. Pas op het einde van dit onderzoek zullen we mogelijk in staat zijn 

om op deze kwestie een antwoord te formuleren. Niettemin leek het ons verstandig om 

ons onderzoek niet van bij aanvang te compliceren door er landen in te betrekken die de 

onderliggende probleemstelling op het eerste gezicht niet delen. 

II.5. DE OPBOUW VAN HET PROEFSCHRIFT 

Het spreekt voor zich dat de probleemstelling, de onderzoeksvragen en de 

onderzoeksmethode zoals die in het eerste deel werden geschetst, maatgevend zullen zijn 

voor de verdere opbouw van het voorliggende onderzoek. 
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Vooreerst wordt de institutionele context van de inlichtingendiensten in de 

besproken landen geschetst. Na een historisch overzicht van het ontstaan van de moderne 

inlichtingendiensten in deel II wordt in deel III stilgestaan bij de organisatie, de 

opdrachten, de bevoegdheden, de sturing en de controle van de verschillende 

inlichtingendiensten. Aldus reiken deze beide delen een aantal handvaten aan die de lezer 

in staat moet stellen om een algemeen beeld te krijgen van de besproken 

inlichtingendiensten en van hun verhouding met de politiediensten. Zij bieden een 

antwoord op de twee eerste deelvragen: (1a) hoe verhouden de inlichtingendiensten zich 

ten aanzien van de politiediensten (in historisch perspectief)?
76

; en (1b) over welke 

mogelijkheden beschikken de inlichtingendiensten om informatie die in het kader van de 

opsporing en vervolging van strafbare feiten interessant kan zijn, in te zamelen?  

Deel IV handelt vervolgens over de samenwerkingsmogelijkheden die in elk van 

de besproken landen bestaan tussen de inlichtingendiensten en de politiediensten. Daarbij 

zal de nadruk liggen op de mogelijkheden om inlichtingen aan de politiediensten mee te 

delen. Zodoende wordt in dit deel gezocht naar een antwoord op onderzoeksvraag (1c): 

over welke mogelijkheden beschikken de inlichtingendiensten om informatie 

(inlichtingen) aan de politiediensten door te geven? 

Het antwoord op de tweede onderzoeksvraag komt in deel V aan bod. We zullen 

nagaan welke (wettelijke en jurisprudentiële) regels in elk van de besproken landen 

gelden inzake het gebruik van inlichtingen in het kader van de opsporing en vervolging 

van strafbare feiten. Daarbij worden de onderzoeksvragen (2a) en (2b) – over het gebruik 

van inlichtingen als start- of sturingsinformatie dan wel als grond voor het aanwenden 

van een dwangmiddel – samen onderzocht. De nadruk zal evenwel liggen op de laatste 

onderzoeksvraag (2c) over het gebruik van inlichtingen als strafrechtelijk bewijs.  

De besluiten bij de delen II, III, IV en V moeten ons tenslotte in staat stellen om in 

deel VI een antwoord te formuleren op de hoofdonderzoeksvraag: welke rol kunnen de 

inlichtingendiensten binnen de grenzen van het recht op een eerlijk proces spelen in het 

kader van de opsporing en vervolging van strafbare feiten? 
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DEEL II. HET ONTSTAAN VAN DE MODERNE 

INLICHTINGENDIENSTEN 
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Het ontstaan van de moderne inlichtingendiensten is in West-Europa duidelijk geworteld 

in de modernisering van het politieapparaat die op het einde van de 18
de

 eeuw – in 

revolutionair Frankrijk – op gang kwam.
77

 Enerzijds werd de stedelijke politie 

geprofessionaliseerd en in toenemende mate onderworpen aan het centrale gezag, 

anderzijds werd er fors geïnvesteerd in een centraal georganiseerde militaire politie (de 

gendarmerie). De drijfveer achter deze hervormingen moest aanvankelijk vooral gezocht 

worden in de noodzaak om de openbare orde minstens ook vanop het centrale niveau te 

kunnen garanderen.  

Parallel aan – en nauw verbonden met – de opbouw van dit in eerste instantie op 

ordehandhaving gerichte politieapparaat, ontstond ook voor het eerst een centraal 

georganiseerde politieke politie. In de woelige sociaal-politieke context waarin Frankrijk 

zich op het einde van de 18
de

 eeuw bevond, vervaagde immers de grens tussen de 

handhaving van de openbare orde en de bestrijding van politieke tegenstanders. Het kan 

dan ook niet verwonderen dat het optreden tegen – en dus ook het inzamelen van 

informatie over – politieke tegenstanders en complotteurs voor de centrale overheid meer 

en meer een prioriteit werd.
78

 Zo werd reeds in 1789 binnen de Assemblée een Comité des 

recherches opgericht dat belast was met de strijd tegen de vijanden van de Revolutie.
79

 

Toch is het pas met de benoeming van Joseph Fouché als minister van Algemene Politie 

dat er echt werk werd gemaakt van een centraal georganiseerde, politieke politie. 

Fouché – een oudgediende van de Terreur – werd in 1799 benoemd tot minister 

van Politie door het Directoire
80

, maar nog in datzelfde jaar greep Napoleon na een 

militaire staatsgreep de macht en benoemde zichzelf tot Eerste Consul. Fouché werd 

niettemin opnieuw als minister van Algemene Politie (police générale) benoemd. 

Napoleon – en met hem Fouché – zag de politie niet als een instelling naast het bestuur, 

maar plaatste de politie uitdrukkelijk bóven de administratie en de justitie wat tot 

uitdrukking werd gebracht in de benaming haute police. De politie werd zo de 

controlerende instantie die moest waken over de algemene binnenlandse politieke situatie 

alsook over het functioneren van het gerechtelijk en het bestuurlijk apparaat.
81

  

Fouché stond tussen 1799 en 1810 bijna onafgebroken aan het hoofd van deze 

haute police.
82, 83

 In die periode vergrootte hij de greep van de centrale overheid op de 
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stedelijke politie door in de grote steden een commissaris-generaal van politie te 

benoemen.
84

 Tezamen met een sterk hiërarchisch uitgebouwde en alom tegenwoordige 

gendarmerie, vormde deze daadkrachtige politieorganisatie de basis voor een tot dan toe 

ongezien informatienetwerk met Fouché aan het hoofd. Aldus kon Fouché een goed 

georganiseerde en efficiënte ‘geheime politie’ en dito inlichtingenwerking uitbouwen die 

zowel in het binnen- als in het buitenland actief was. Zijn ministerie – maar vooral 

Fouché zelf – wist zo een indrukwekkende informatiepositie op te bouwen over de 

politieke tegenstanders van het regime. Bovendien aarzelde Fouché niet om op basis van 

deze informatie hard op te treden tegen de tegenstanders van het regime. Dat alles leverde 

hem – en zijn geheime politie – een kwalijke reputatie op bij zowel de bevolking als de 

politiek
85

 en kostte hem uiteindelijk ook zijn aanstelling als minister.
86

 

De reputatie van Fouché verhinderde anderzijds niet dat de voordelen van zijn 

politieorganisatie algemeen werden erkend. Aan het begin van de 19
de

 eeuw fungeerde 

het Franse politiemodel als voorbeeld voor hervormingen in nagenoeg heel West-

Europa.
87

 De hiërarchische organisatie en centrale aansturing van de politiediensten bleek 

immers bijzonder efficiënt te zijn, zowel wat betreft de klassieke opdracht ter handhaving 

van de openbare orde, als met betrekking tot de relatief nieuwere opdracht om informatie 

over binnen- en buitenlandse politieke tegenstrevers in te zamelen. Het belang van een 

dergelijke (politieke) informatieopdracht was weliswaar al langer duidelijk, maar het is de 

verdienste van Fouché dat hij de invulling ervan naar een hoger niveau heeft getrokken 

door de creatie van een systematische en centraal aangestuurde inlichtingenwerking. In 

woelige politieke tijden bleek het bestaan van een dergelijk netwerk voor de bescherming 

van het regime al snel van onschatbare waarde.  

Na de nederlaag van Napoleon bij Waterloo werden in 1815 op het Congres van 

Wenen de grenzen van Europa hertekend. Daarmee werd de basis gelegd voor de huidige 

staatkundige indeling van West-Europa. Wij laten ons kort historisch overzicht van de 

inlichtingendiensten in België, Nederland en Duitsland daarom aanvangen vanaf dit punt. 
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Deel I, Parijs, Plon, 1903, 517p.; L. MADELIN, Fouché 1759-1820, Deel II, Parijs, Plon, 1903, 568p.; en 

S. ZWEIG, Fouché, Parijs, Grasset, 1991, 253p. 
84

  Deze commissarissen-generaal stuurden de politiecommissarissen van de steden aan maar waren zelf 

gebonden aan de uitvoering van de opdrachten die zij van de minister van Algemene Politie ontvingen (C. 

FIJNAUT, Opdat de macht een toevlucht zij?, 1979, 758). 
85

  Lees in dat verband bijvoorbeeld, J. TULARD, “Le mythe de Fouché” in J. AUBERT, M. EUDE, C. 

GOYARD, P. GUIRAL, B. LE CLÈRE, en M. LE CLÈRE (ed.), L'État et sa police en France (1789-1914), 

Genève, Librarie Droz, 1979, (27) 27-29. 
86

  Omwille van zijn groeiende machtspositie werd Fouché door Napoleon in 1802 reeds kortstondig op een 

zijspoor gezet, al viel hij pas in 1810 definitief uit de gratie. In 1815 werd hij tijdens de zogenaamde 

Honderd Dagen door Napoleon niettemin opnieuw tot minister van politie benoemd (zie hierover M. 

AUBOUIN, A. TEYSSIER en J. TULARD, Histoire et dictionnaire de la police du moyen âge à nos jours, 

s.l., Robert Laffon, 2005, 304-306; H. BUISSON, La police. Son histoire, Vichy, L'imprimerie Wallon, 

1949, 183 e.v. en 217; C. FIJNAUT, Opdat de macht een toevlucht zij?, 1979, 788 e.v.). 
87

  Die invloed van het Franse model valt uiteraard deels te verklaren door de Franse overheersing – en in 

bepaalde gevallen bezetting – van een groot deel van West-Europa, maar overstijgt deze ook. Dat mag 

blijken uit het feit dat het op Franse leest geschoeide politiemodel ook na de nederlaag van Napoleon, quasi 

overal behouden bleef. In die zin ook C. FIJNAUT, Opdat de macht een toevlucht zij?, 1979, 827 e.v. 
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HOOFDSTUK III. HET ONTSTAAN VAN DE MODERNE 

INLICHTINGENDIENST IN BELGIË 

III.1. DE 19
DE

 EEUW 

In 1815 kwamen de Zuidelijke Nederlanden – grosso modo het grondgebied van het 

huidige België – onder het Hollandse bewind van Willem I die er het Franse 

revolutionaire politiemodel grotendeels handhaafde. Maar bij het ontstaan van België in 

1830 wenste het Voorlopig Bewind daar afstand van te nemen. Het installeerde 

aanvankelijk vijf administrateurs-generaal die elk aan het hoofd stonden van een 

ministerieel departement.
88

 De bescherming van de binnenlandse veiligheid alsook de 

algemene politie (police générale) en de gevangenissen vielen daarbij onder het 

departement Openbare Veiligheid.
89

 Na de inwerkingtreding van de Grondwet in 1831 

verdwenen de departementen echter en werden ministers benoemd. De functie van 

administrateur-generaal van de Openbare Veiligheid werd door het Regentsbesluit van 26 

februari 1831 niettemin behouden
90

, al verdween de Openbare Veiligheid wel als 

zelfstandige entiteit. Zij werd opgeslorpt door het ministerie van Binnenlandse Zaken 

maar verschoof in de eerste helft van de 19
de

 eeuw meerdere malen tussen het ministerie 

van Binnenlandse Zaken en Justitie om uiteindelijk in 1840 definitief bij het ministerie 

van Justitie te eindigen.
91

 

                                                 
88

  De vijf departementen waren, Oorlog, Binnenlandse Zaken, Financiën, Openbare veiligheid en Justitie.  
89

  De exacte bewoordingen van het Besluit van 16 oktober 1830 luiden: La sûreté intérieure, la police 

générale, les prisons, maisons de depot et de bienfaisance, les passeports, les messageries et autres moyens 

de transports, sauf les postes aux lettres. Les théatres et autres établissement publics, consacrés à des 

représentations dramatiques et musicales. La surveillance des usines en ce qui concerne les dangers 

qu’elles peuvent offrir (aangehaald in Parl.St. Kamer 1988, nr. 59/8, 280). 
90

  Zie hierover S. DE CLERCK en J. HUYGH, “Een kleine geschiedenis van de wetgeving op de 

inlichtingendiensten”, 2005, (183) 183; F. GOOSSENS, “Les missions et compétences des services de 

renseignement et de sécurité belges”, J.T. 2002, (617) 618; L. KEUNINGS, Geheime politie en 

politiegeheimen, 2006, 4; R. LIBERT, “In vogelvlucht”, 2005, (23) 26; W. SUYS, Belgische diensten 

Staatsveiligheid. Reglementering en toezicht misschien, Sint-Baafs-Vijve, Oranje - De Eenhoorn, 1980, 22-

23; F. VANNESTE, “De Wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en 

veiligheidsdienst”, Jura Falc. 1999-2000, nr. 3, (325) 329-330; L. VAN OUTRIVE, “Intelligence services 

in Belgium: A story of legitimation and legislation” in J.P. BRODEUR, P. GILL, en D. TÖLLBORG (ed.), 

Democracy, law and security, Hampshire, Ashgate, 2003, (30) 30-31; L. VAN OUTRIVE, “Les services de 

renseignements et de sécurité”, Courier Hebdomaire 1999, n° 1660-1661, (88 p.) 6; L. VAN OUTRIVE 

e.a., Sire ik ben ongerust, 1992, 51-52; VAST COMITÉ I, Activiteitenverslag 1995, (www.comiteri.be), 

1996, 14; A. WINANTS, “Staatsveiligheid, strafvordering en strafproces”, 2009, (195) 198; X., “Sureté 

publique” in E. BRUNET, J. SERVAIS, RESTEAU CH., L. CORNIL, R. HAYOIT DE TERMICOURT, 

en A. BERNARD, Répertoire pratique du droit belge. Législation, doctrine et jurisprudence., Tome XIII, 

Brussel, Bruylant, 1951, (670) 671; X., “Administration de la sûreté publique” in E. PICARD en N. 

D'HOFFSCHMIDT (ed.), Pandectes belges, Brussel, Larcier, 1881, (433) 433-434. 
91

  In 1832 werd het departement Openbare Veiligheid overgeheveld naar Justitie maar reeds in 1834 keerde 

het terug naar Binnenlandse zaken tot aan het Besluit van 18 april 1840 (Pasin. 1840, 53. Zie hierover S. 

DE CLERCK en J. HUYGH, “Een kleine geschiedenis van de wetgeving op de inlichtingendiensten”, 2005, 

(183) 184; R. LIBERT, “In vogelvlucht”, 2005, (23) 26 en 28; X. ROUSSEAUX en D. SOMER, “Pour une 

histoire de la Sureté de l'État en Belgique. Essai autour de 175 années de pénombre”, 2005, (49) 52; L. 

VAN OUTRIVE e.a., Sire ik ben ongerust, 1992, 54; X., “Sureté publique” in E. BRUNET, J. SERVAIS, 

RESTEAU CH., L. CORNIL, R. HAYOIT DE TERMICOURT, en A. BERNARD, Répertoire pratique du 

droit belge. Législation, doctrine et jurisprudence., Tome XIII, Brussel, Bruylant, 1951, (670) 671; X., 

“Administration de la sûreté publique” in E. PICARD en N. D'HOFFSCHMIDT (ed.), Pandectes belges, 

Brussel, Larcier, 1881, (433) 435). Zie hierover ook KEUNINGS e.a. die gewagen van het doorschuiven 

van de hete aardappel als gevolg van de beperkte werkingsmiddelen enerzijds en enkele dubieuze affaires 

met provocateurs waarin de dienst betrokken raakte anderzijds (L. KEUNINGS, B. MAJERUS en X. 
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Nochtans was het aanvankelijk niet de bedoeling om een dergelijke centraal 

georganiseerde ‘politieke politie’ in stand te houden. De slechte herinneringen aan de 

geheime politie, zowel tijdens de Franse als tijdens de Hollandse overheersing zullen daar 

ongetwijfeld een rol in gespeeld hebben. Bovendien werd – als tegenreactie op het 

Hollandse systeem – sterk de nadruk gelegd op een decentralisering van de 

politiediensten.
92

 De politiek onstabiele toestand en de oorlog met Holland maakten 

echter al snel duidelijk dat een zekere vorm van politieke politie ter consolidatie van de 

Belgische staat wel degelijk noodzakelijk bleef.
93

  

De ‘traditionele’ politiediensten
94

 waren voor die taak niet geschikt. De lokale 

politiekorpsen, zelfs die van de grote steden, stonden de eerste helft van de 19
de

 eeuw nog 

in hun kinderschoenen en waren in ieder geval te versnipperd om een dergelijke – bij 

uitstek nationale – taak naar behoren te kunnen uitvoeren. Pas vanaf het midden van de 

19
de

 eeuw reorganiseerden en professionaliseerden de grote steden (Brussel, Gent, Luik 

en Antwerpen) hun lokale politie, al lag de nadruk daarbij vooral op de handhaving van 

de openbare orde. In de kleinere steden en op het platteland bleef de organisatie en de 

kwaliteit van de lokale ordehandhavers tot aan de eerste Wereldoorlog evenwel van een 

bedenkelijk niveau.
95

 De gendarmerie – eigenlijk de voortzetting van de door Willem I 

opgerichte en door het Voorlopig Bewind weer ontbonden Maréchaussée – van zijn kant 

was wel goed en vooral ook nationaal georganiseerd maar beschikte in 1830 slechts over 

een 1000-tal manschappen. Vrij snel echter zou de gendarmerie zich wat betreft de 

aanpak van misdrijven ontpoppen tot de belangrijkste politiedienst op het platteland en tot 

een gerespecteerde handhaver van de orde bij manifestaties en betogingen.
96

 Vooral in de 

tweede helft van de 19
de

 eeuw werd die professionalisering en groei door de bijkomende 

investeringen van de overheid nog aangewakkerd waardoor het korps zich langzaam aan 

ook meer en meer kon profileren op het gerechtelijk werk.
97

 Hoe dan ook, de oprichting – 

of zo men wil instandhouding – van een politieke politie naast de reguliere politiediensten 

en onder centraal gezag leek in 1830 dus onvermijdelijk.  

                                                                                                                                                  
ROUSSEAUX, “L'évolution de l'appareil policier en Belgique (1830-2002)”, 2004, (271) 273. In die zin 

ook L. VAN OUTRIVE e.a., Sire ik ben ongerust, 1992, 54). 
92

  Lees in dat verband ook C. FIJNAUT, De geschiedenis van de Nederlandse politie, 2007, 67. 
93

  Zie C. DE VALKENEER, Le droit de la police : la loi, l'institution et la société, Brussel, De Boeck, 1991, 

189; L. KEUNINGS, B. MAJERUS, en X. ROUSSEAUX, “L'évolution de l'appareil policier en Belgique 

(1830-2002)”, 2004, (271) 273; L. VAN OUTRIVE e.a., Sire ik ben ongerust, 1992, 51; A. WINANTS, 

“Staatsveiligheid, strafvordering en strafproces”, 2009, (195) 198. 
94

  Te denken valt aan de lokale politie, de Rijkswacht (gendarmerie) en de burgerwachten (gardes civiques). 

Deze laatsten hebben zich in de loop van de geschiedenis evenwel nooit kunnen doorzetten en verdwenen 

op het eind van de 19
de

 eeuw van het toneel. Zij worden hier verder buiten beschouwing gelaten. Zie 

hierover niettemin, L. KEUNINGS, B. MAJERUS, en X. ROUSSEAUX, “L'évolution de l'appareil policier 

en Belgique (1830-2002)”, 2004, (271) 276-278 en 288-291; L. VAN OUTRIVE e.a., Sire ik ben ongerust, 

1992, 44-47 en 72-74. 
95

  Zie hierover L. KEUNINGS, B. MAJERUS, en X. ROUSSEAUX, “L'évolution de l'appareil policier en 

Belgique (1830-2002)”, 2004, (271) 275-276 en 291-294. Zie ook L. VAN OUTRIVE e.a., Sire ik ben 

ongerust, 1992, 47-49 en 76-79. 
96

  Niettemin moest er om de orde te handhaven
 
doorheen de gehele 19

de
 eeuw nog regelmatig een beroep 

gedaan worden op het leger (zie L. KEUNINGS, B. MAJERUS, en X. ROUSSEAUX, “L'évolution de 

l'appareil policier en Belgique (1830-2002)”, 2004, (271) 280 e.v. en 287-288; L. VAN OUTRIVE e.a., Sire 

ik ben ongerust, 1992, 41-44 en 68-72). 
97

  Zie hierover L. KEUNINGS, B. MAJERUS, en X. ROUSSEAUX, “L'évolution de l'appareil policier en 

Belgique (1830-2002)”, 2004, (271) 279-280 en 294-297. Zie ook ALGEMEEN COMMANDO VAN DE 

RIJKSWACHT, Geschiedenis van de Rijkswacht. Deel I: van de oorsprong tot 1914, Brussel, Ghesquière 

and partners, 1979, 318p.; C. FIJNAUT, “La police belge avant, durant et après l'Occupation” in J.M. 

BERLIÈRE en D. PESCHANSKI (ed.), Pouvoirs et polices au XX
e
 siècle. Europe, États-Unis, Japon, 

Brussel, Éditions Complexe, 1997, (177) 181; L. VAN OUTRIVE e.a., Sire ik ben ongerust, 1992, 36-41 en 

64-68. 
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Opvallend daarbij was dat de taakomschrijving die de Openbare Veiligheid in 

1830 mee kreeg – en die in essentie gedurende de gehele 19
de

 eeuw ongewijzigd bleef – 

tegelijk zeer ruim en zeer vaag was, waardoor er de facto minder radicaal met het 

verleden werd gebroken dan men op het eerste gezicht zou denken. De administrateur-

generaal van de Openbare Veiligheid genoot een grote zelfstandigheid ten aanzien van de 

minister van Justitie en kreeg een bijzonder ruime functieomschrijving die hem in staat 

stelde om indien nodig alle openbare ambtenaren en officieren van de gendarmerie te 

vorderen in het kader van de algemene politie, een begrip dat naast de binnenlandse 

veiligheid onder andere ook de vreemdelingenpolitie omvatte.
98

 Geen van deze begrippen 

werd echter nader omschreven waardoor de administateur-generaal de facto over zeer 

ruime bevoegdheden beschikte.
99

 Hoewel er weinig twijfel leek te bestaan over het nut 

van de Openbare veiligheid voor de jonge natie, functioneerde de administateur-generaal 

aldus in een juridische schemerzone. De oncontroleerbaarheid en onvoorspelbaarheid die 

daarvan het gevolg waren, verklaren waarschijnlijk mee de slechte reputatie en de 

gemengde gevoelens van de opeenvolgende regeringen ten aanzien van de Openbare 

Veiligheid.
100

 Dat blijkt uit het reeds aangehaalde heen en weer schuiven van de dienst 

tussen de ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie, maar kan ook afgeleid worden 

uit de beperkte budgetten
101

 die in de loop van de 19
de

 eeuw werden vrijgemaakt.
102

  

Het daarmee samenhangende gebrek aan personele middelen verplichtte de 

Openbare Veiligheid om voor het inzamelen van informatie in belangrijke mate een 

beroep te doen op de lokale politie van de grotere steden en later ook op de 

Gendarmerie.
103 

De administrateur-generaal beschikte op grond van het Koninklijk 

                                                 
98

  Art. 1 KB van 9 januari 1832 luidt : L’administrateur de la sûreté publique est chargé spéciallement de 

surveiller l’exécution des lois et règlements sur la police générale, sous l’autorité de notre ministre de la 

justice. Il est autorisé à correspondre directement avec les autres ministres.  

 L’administrateur de la sûreté publique est également autorisé à correspondre directement avec tous les 

fonctionnaires publics, les officiers de la gendarmerie et les commandants des différentes brigades de ce 

corps. Il peut les requérir, chacun en ce qui le regarde, de faire les actes nécessaires pour l’exécution des 

lois et règlements sur la police générales. (aangehaald in Parl.St. Kamer 1988, nr. 59/8, 280). Zie hierover 

ook L. KEUNINGS, “Geheime politie”, 1988, (128) 130; L. KEUNINGS, Geheime politie en 

politiegeheimen, 2006, 4-5; L. VAN OUTRIVE e.a., Sire ik ben ongerust, 1992, 52; X., “Administration de 

la sûreté publique” in E. PICARD en N. D'HOFFSCHMIDT (ed.), Pandectes belges, Brussel, Larcier, 

1881, (433) 434-435. 
99

  Zie L. KEUNINGS, “Geheime politie”, 1988, (128) 130. Dat leidde in een aantal gevallen zelfs tot 

misbruiken en willekeur ten aanzien van vreemdelingen (S. DE CLERCK en J. HUYGH, “Een kleine 

geschiedenis van de wetgeving op de inlichtingendiensten”, 2005, (183) 184; L. VAN OUTRIVE e.a., Sire 

ik ben ongerust, 1992, 52-53 en 85-86). 
100

  Lees bijvoorbeeld de commentaar van minister van Justitie de Haussy in een brief van 1848 (aangehaald in 

L. KEUNINGS, “Geheime politie”, 1988, (128) 139). Voor enkele voorbeelden van provocaties in het 

kader van de politieke politie, zie L. KEUNINGS, Geheime politie en politiegeheimen, 2006, 50 e.v. 
101

  Zie L. KEUNINGS, “Geheime politie”, 1988, (128) 137 en 157; L. KEUNINGS, B. MAJERUS, en X. 

ROUSSEAUX, “L'évolution de l'appareil policier en Belgique (1830-2002)”, 2004, (271) 273; R. LIBERT, 

“In vogelvlucht”, 2005, (23) 29 en 31; X. ROUSSEAUX en D. SOMER, “Pour une histoire de la Sureté de 

l'État en Belgique. Essai autour de 175 années de pénombre”, 2005, (49) 52. Zie ook L. KEUNINGS, 

Geheime politie en politiegeheimen, 2006, 7-10. Wel werd in 1870 een buitengewoon krediet voor 

politiemaatregelen gestemd door het parlement. Hoewel dit initieel bedoeld was voor de verbetering van het 

grenstoezicht, werd dit door de Openbare Veiligheid gebruikt in het kader van haar activiteiten tegen de 

opkomende arbeidersbeweging (L. KEUNINGS, “Geheime politie”, 1988, (128) 143-144; L. KEUNINGS, 

B. MAJERUS, en X. ROUSSEAUX, “L'évolution de l'appareil policier en Belgique (1830-2002)”, 2004, 

(271) 285). 
102

  Zie in die zin ook L. KEUNINGS, “Geheime politie”, 1988, (128) 131; L. KEUNINGS, B. MAJERUS, en 

X. ROUSSEAUX, “L'évolution de l'appareil policier en Belgique (1830-2002)”, 2004, (271) 273; L. VAN 

OUTRIVE e.a., Sire ik ben ongerust, 1992, 88.  
103

  Zie hierover in extenso L. KEUNINGS, “Geheime politie”, 1988, (128) 131 e.v. Zie ook L. KEUNINGS, 

Geheime politie en politiegeheimen, 2006, 16-17; L. KEUNINGS, B. MAJERUS, en X. ROUSSEAUX, 
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Besluit van 9 januari 1832 dan ook over de mogelijkheid om indien nodig openbare 

ambtenaren op te vorderen. Anderzijds mogen we niet uit het oog verliezen dat deze 

‘reguliere’ politiediensten op grond van hun eigen opdracht om de openbare rust te 

bewaken evenzeer politieke informatie inzamelden. Vooral de lokale politiediensten van 

de grote steden speelden daarin – aangemoedigd door de Openbare Veiligheid – een 

belangrijke rol. Maar ook de parketten en de Gendarmerie hielden zich bezig met het 

inzamelen van politieke informatie, zij het dat deze laatste pas in de tweede helft van de 

19
de

 eeuw voldoende groot werd om een rol van betekenis te kunnen spelen.
104

 Het vage 

wettelijke kader en het gebrek aan coördinatie tussen al deze diensten leidde echter al snel 

tot een soort van concurrentie inzake het inzamelen van politieke inlichtingen.
105

 

Bovendien ontstonden er geregeld conflicten tussen de administrateur-generaal en de op 

hun autonomie gestelde burgemeesters. Deze laatsten beschikten immers ook slechts over 

beperkte middelen om in de eigen politie te investeren waardoor de kleine en vaak slecht 

uitgeruste lokale politiekorpsen vooral in de grote steden de handen vol hadden met de 

handhaving van de openbare orde. De soms dwingende opdrachten van de administrateur-

generaal werden in die context niet steeds geapprecieerd.
106

  

Inhoudelijk vond de Openbare veiligheid haar legitimatie aanvankelijk vooral in 

de controle op de activiteiten van de Orangisten in België.
107

 Maar ook na de vrede met 

Holland in 1839, werd het opportuun geacht om de dienst in stand te houden omwille van 

de zwakke internationale positie van het land alsook omwille van het toenemend aantal 

vreemdelingen op het grondgebied.
108

 De vreemdelingenpolitie bleef tot en met het 

uitbreken van de Tweede Wereldoorlog trouwens de hoofdbezigheid van de Openbare 

                                                                                                                                                  
“L'évolution de l'appareil policier en Belgique (1830-2002)”, 2004, (271) 286; R. LIBERT, “In 

vogelvlucht”, 2005, (23) 32; B. MAJERUS en X. ROUSSEAUX, “The world wars and their impact on the 

Belgian police system” in C. FIJNAUT (ed.), The impact of World War II on policing in North-West 

Europe, Leuven, University press, 2004, (43) 46-47; X. ROUSSEAUX en D. SOMER, “Pour une histoire 

de la Sureté de l'État en Belgique. Essai autour de 175 années de pénombre”, 2005, (49) 52-53. 
104

  Zie hierover L. KEUNINGS, “Geheime politie”, 1988, (128) 131, 133, 139-142, 144-147 en 152-153; Lees 

ook L. KEUNINGS, Geheime politie en politiegeheimen, 2006, 6, 15, 39 e.v.; L. KEUNINGS, B. 

MAJERUS, en X. ROUSSEAUX, “L'évolution de l'appareil policier en Belgique (1830-2002)”, 2004, (271) 

286; L. VAN OUTRIVE e.a., Sire ik ben ongerust, 1992, 65-67. 
105

  Zie hierover L. KEUNINGS, Geheime politie en politiegeheimen, 2006, 17-18, 38-39 en 46-47.  
106

  Al werd er soms ook voorbeeldig samengewerkt. Voor voorbeelden van beiden, zie L. KEUNINGS, 

“Geheime politie”, 1988, (128) 133 e.v. en 139 e.v. en 157. Zie ook L. KEUNINGS, Geheime politie en 

politiegeheimen, 2006, 11-13 en 19-20; L. KEUNINGS, B. MAJERUS, en X. ROUSSEAUX, “L'évolution 

de l'appareil policier en Belgique (1830-2002)”, 2004, (271) 273-274; R. LIBERT, “In vogelvlucht”, 2005, 

(23) 33; X. ROUSSEAUX en D. SOMER, “Pour une histoire de la Sureté de l'État en Belgique. Essai 

autour de 175 années de pénombre”, 2005, (49) 53-54; L. VAN OUTRIVE e.a., Sire ik ben ongerust, 1992, 

54). De soms moeizame en in ieder geval sterk van stad tot stad verschillende mate van samenwerking met 

de lokale politie, was ongetwijfeld één van de drijfveren voor de administrateur-generaal om zich ook tot de 

Rijkswacht te wenden voor het inzamelen van informatie. Een andere was zeker ook het feit dat de 

Rijkswacht de enige politiedienst was die op nationaal niveau georganiseerd was. De samenwerking met de 

Rijkswacht kwam echter zoals gezegd pas laat in de 19
de

 eeuw op kruissnelheid nadat de getalsterkte van 

deze laatste was toegenomen. 
107

  L. KEUNINGS, “Geheime politie”, 1988, (128) 130; R. LIBERT, “In vogelvlucht”, 2005, (23) 27; X. 

ROUSSEAUX en D. SOMER, “Pour une histoire de la Sureté de l'État en Belgique. Essai autour de 175 

années de pénombre”, 2005, (49) 52. 
108

  Zie L. KEUNINGS, “Geheime politie”, 1988, (128) 136. Zie ook C. DE VALKENEER, Le droit de la 

police : la loi, l'institution et la société, Brussel, De Boeck, 1991, 190; F. GOOSSENS, “Les missions et 

compétences des services de renseignement et de sécurité belges”, J.T. 2002, (617) 618; R. LIBERT, “In 

vogelvlucht”, 2005, (23) 27-28; X. ROUSSEAUX en D. SOMER, “Pour une histoire de la Sureté de l'État 

en Belgique. Essai autour de 175 années de pénombre”, 2005, (49) 53; L. VAN OUTRIVE e.a., Sire ik ben 

ongerust, 1992, 55; VAST COMITÉ I, Activiteitenverslag 1995, (www.comiteri.be), 1996, 14-15; A. 

WINANTS, “Staatsveiligheid, strafvordering en strafproces”, 2009, (195) 198. Zie ook Parl.St. Kamer 
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Veiligheid.
109

 Vrij snel echter eiste ook het opkomende socialisme de aandacht van de 

Openbare Veiligheid op.
110

 De aandacht voor de arbeidersbeweging bereikte zijn 

hoogtepunt in de tweede helft van de 19
de

 eeuw met de start van de internationale, de 

arbeidersopstanden in de Borinage en de oprichting van de Belgische Werklieden 

Partij.
111, 112

 Rond de eeuwwisseling werden bovendien de strijd voor het algemeen 

stemrecht en de anarchistische dreiging vanuit Frankrijk en Spanje aan de 

aandachtsgebieden van de Openbare Veiligheid toegevoegd.
113

  

III.2. DE EERSTE HELFT VAN DE 20
DE

 EEUW 

Na de Eerste Wereldoorlog werden verscheidene voorstellen gedaan om te komen tot de 

oprichting van een nationaal, op civiele leest geschoeid, politiekorps. Deze liepen 

evenwel allen stuk op het verzet van de burgemeesters die zich tegen elke vorm van 

centralisering van het politiebestel verzetten.
114

 Tot aan de Tweede Wereldoorlog 
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veranderde er dan ook weinig of niets aan het bestaande politiebestel. In de gemeenten 

bleven de politiediensten slecht georganiseerd en slecht uitgerust. Zij beschikten over te 

weinig manschappen en fondsen. De gendarmerie (sinds 1923 ook Rijkswacht genaamd) 

van zijn kant bleef gestaag groeien, een evolutie die reeds op het eind van de 19
de

 eeuw 

was ingezet.
115

 Wel werd in 1919 – gecentraliseerd in de ressorten van de Hoven van 

Beroep – een gerechtelijke politie opgericht die onder de 3 procureurs-generaal 

functioneerde. Aldus werd getracht om minstens in het kader van de opsporing en 

vervolging van strafbare feiten tot wat meer uniformiteit te komen.
116

  

Ook wat betreft de politieke politie veranderde er tot aan de Tweede Wereldoorlog 

relatief weinig. Wel was in 1915 voor het eerst een militaire veiligheidsdienst (Sûreté 

Militaire ) ontstaan.
117

 Deze voor de duur van de oorlog opgerichte dienst werd in 1919 

weer ontbonden
118

 maar reeds in 1920 ontstond in de schoot van de tweede sectie 

(meestal 2
ieme

 Bureau genoemd) van de Generale Staf van het leger een nieuwe dienst 

belast met het militaire inlichtingenwerk.
119

 Wat de burgelijke veiligheidsdienst betreft is 

het vooral belangrijk te vermelden dat in 1925 de functie van administrateur-generaal van 

de openbare veiligheid opnieuw werd ingevoerd
120

 en dat de benaming ‘Veiligheid van de 

Staat / Sûreté de l’État’ voor het eerst opdook in een Koninklijk Besluit van 1929 waarbij 

binnen de algemene directie Openbare Veiligheid van het ministerie van Justitie een 

nieuwe eerste directie Veiligheid van de Staat werd opgericht.
121

 Vermeldenswaard is ook 

                                                                                                                                                  
spelen. 
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de vruchteloos gebleven poging van de regering om in 1934 de Veiligheid van de Staat 

terug naar Binnenlandse zaken over te hevelen
122

 omdat deze in verband gebracht kan 

worden met de oprichting van de Algemene Rijkspolitie (ARP) bij datzelfde ministerie.
123

  

Over de rol van de Belgische inlichtingendiensten tijdens de Eerste Wereldoorlog 

is relatief weinig geweten. De inhoudelijke oriëntatie van de diensten tijdens het 

Interbellum ligt evenwel voor de hand. De Sûreté Militaire richtte zich op de militaire 

contraspionage, al werd die taak tussen 1929 en 1937 tijdelijk overgenomen door de 

Veiligheid van de Staat.
124

 De Veiligheid van de Staat besteedde in het interbellum vooral 

aandacht aan de activiteiten van Vlaams-nationalisten
125

, communisten
126

 en 

extreemlinkse groeperingen.
127

 In het kader van de vreemdelingenpolitie ontstond er 

bovendien een vrij intensieve internationale samenwerking die vanaf 1938 weliswaar 

grotendeels stilviel omwille van de Belgische neutraliteitspolitiek.
128

  

Begin 1940 dan werd de Veiligheid van de Staat in de aanloop naar de Tweede 

Wereldoorlog overgeheveld naar het ministerie van landsverdediging en werden haar 

bevoegdheden gevoelig uitgebreid.
129

 Na de Duitse inval werd de dienst echter 
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ontmanteld door de bezetter.
130

 Daarop richtte de regering – in ballingschap in Londen – 

de Veiligheid van de Staat weer op binnen het ministerie van Justitie en belastte haar met 

een dubbele opdracht: het voorbereiden van de naoorlogse repressie en epuratie enerzijds 

en de inzameling en exploitatie van inlichtingen uit bezet gebied en het organiseren van 

ontsnappingslijnen, geheime propaganda- en sabotagenetwerken anderzijds.
131

 In 1943 

werd in Londen ook de Service de Documentations, de Renseignements et d’Actions 

(SDRA) opgericht als offensieve militaire inlichtingendienst.
132

 

III.3. DE HEROPBOUW VAN HET POLITIEAPPARAAT NA DE TWEEDE 

WERELDOORLOG 

Na de bevrijding werden de – onder druk van de bezetter doorgevoerde – reorganisaties 

van de Belgische politiediensten
133

, ongedaan gemaakt waardoor de naoorlogse situatie 
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“Staatsveiligheid, strafvordering en strafproces”, 2009, (195) 200-201. Over de zogenaamde “Londense 
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de facto de voortzetting vormde van de stand van zaken gedurende het interbellum. Ten 

aanzien van de lokale politie veranderde er nagenoeg niets. De gemeentepolitie – en 

daarmee ook het lappendeken aan kleine naast elkaar opererende diensten – bleef bestaan 

en werd weliswaar kwantitatief versterkt maar raakte kwalitatief achterop.
134

 In de eerste 

jaren na de bevrijding groeide ook de gerechtelijke politie
135

 maar vanaf de jaren 50 – 

wanneer de meeste onderzoeken en processen tegen collaborateurs achter de rug waren – 

werden de budgetten van de dienst bevroren. Vanaf 1960 dan werd er opnieuw gestaag 

kwantitatief en kwalitatief geïnvesteerd in de gerechtelijke politie.
136

 Maar het was vooral 

de Rijkswacht die zowel kwantitatief als kwalitatief bleef groeien. Zij kreeg in 1957 voor 

het eerst een omvattend wettelijk kader.
137

 Het korps bevestigde zijn rol als 

ordehandhaver bij uitstek maar richtte zich nu nadrukkelijker ook op het gerechtelijke 

werk waardoor de concurrentie met de gerechtelijke politie gestaag toenam.
138

 Bovendien 

werden er onmiddellijk na de oorlog in elk district Bewakings- en Opsporingsbrigades 

(BOB’s) opgericht die – terwille van de openbare orde en de algemene veiligheid – actief 

(politieke) informatie opspoorden. Daarnaast werd er bij de generale staf van de 

Rijkswacht een studie- en documentatiedienst inzake ordehandaving (DOMO) 

opgericht.
139

 Daardoor ontstond er ook binnen de Rijkswacht een echte 

inlichtingenwerking, zij het dat deze voornamelijk gericht bleef op de ordehandhaving.
140

 

Wat de reguliere politiediensten betreft, liepen er in de tweede helft van de 20
ste

 eeuw dus 

twee breuklijnen door het Belgische politiebestel. Enerzijds werd het streven naar een 

nationaal gecentraliseerde politie telkens gecounterd door de voorstanders van een 

                                                 
134

  Zie L. VAN OUTRIVE, “Justitie en politie” in E. WITTE en A. MEYNEN (ed.), De geschiedenis van 

Belgiê na 1945, Antwerpen, Standaard Uitgeverij, 2006, (455) 458-459; L. VAN OUTRIVE e.a., Sire ik 

ben ongerust, 1992, 184-188 en 250-258. 
135

  Verscheidene agenten van de Veiligheid van de Staat kwamen na de afslanking van deze dienst opnieuw 

(zie B. MAJERUS en X. ROUSSEAUX, “The world wars and their impact on the Belgian police system” 

in C. FIJNAUT (ed.), The impact of World War II on policing in North-West Europe, Leuven, University 

press, 2004, (43) 81) terecht bij de gerechtelijke politie die op dat moment de handen vol had met de 

gerechtelijke vervolging van de collaborateurs. Deze massale overstap kan een verklaring zijn voor de 

nauwe informele banden die tussen beide diensten ontstonden (zie in die zin B. MAJERUS en X. 

ROUSSEAUX, “The world wars and their impact on the Belgian police system” in C. FIJNAUT (ed.), The 

impact of World War II on policing in North-West Europe, Leuven, University press, 2004, (43) 84). Lees 

ook L. VAN OUTRIVE e.a., Sire ik ben ongerust, 1992, 179 en 191 en 238 die wijst op de gelijkenissen in 

organisatie en personeelsstatuut tussen de Veiligheid van de Staat en de gerechtelijke politie). 
136

  Zie L. KEUNINGS, B. MAJERUS, en X. ROUSSEAUX, “L'évolution de l'appareil policier en Belgique 

(1830-2002)”, 2004, (271) 308-311. Lees ook L. VAN OUTRIVE, “Justitie en politie” in E. WITTE en A. 

MEYNEN (ed.), De geschiedenis van Belgiê na 1945, Antwerpen, Standaard Uitgeverij, 2006, (455) 461-

462; L. VAN OUTRIVE e.a., Sire ik ben ongerust, 1992, 180-184 en 233-238. 
137

  Wet op de rijkswacht van 2 december 1957 (BS 12 december 1957), hierna aangehaald als Wet op de 

Rijkswacht. Nochtans werd reeds in artikel 120 van de Grondwet van 1831 bepaald dat de inrichting en de 

bevoegdheden van de Rijkswacht bij een wet geregeld moesten worden. 
138

  Zie B. MAJERUS en X. ROUSSEAUX, “The world wars and their impact on the Belgian police system” in 

C. FIJNAUT (ed.), The impact of World War II on policing in North-West Europe, Leuven, University 

press, 2004, (43) 85; L. VAN OUTRIVE, “Justitie en politie” in E. WITTE en A. MEYNEN (ed.), De 

geschiedenis van Belgiê na 1945, Antwerpen, Standaard Uitgeverij, 2006, (455) 459-461; L. VAN 

OUTRIVE e.a., Sire ik ben ongerust, 1992, 163-172 en 211-229. 
139

  Zie hierover J. CAPPELLE, Het labyrint. Private milities en politiewezen doorgelicht in SEVI-publikaties, 

nr. 1, Brussel, SEVI, 1982, 191-192 en 197-198. Zie ook C. DE VALKENEER, Le droit de la police : la 

loi, l'institution et la société, Brussel, De Boeck, 1991, 200; L. VAN OUTRIVE e.a., Sire ik ben ongerust, 

1992, 225-227. 
140

  De legitimatie voor dergelijk “inlichtingenwerk” werd gevonden in art. 54 Wet op de Rijkswacht dat stelde 

dat de Rijkswacht bij bijzonder verslag de betrokken administratieve overheden inlicht over alle 

buitengewone gebeurtenissen in verband met de openbare orde en de algemene veiligheid (zie hierover  J. 

CAPPELLE, Het labyrint. Private milities en politiewezen doorgelicht, in SEVI-publikaties, nr. 1, Brussel, 

SEVI, 1982, 187. Zie ook Parl.St. Senaat 1997-98, nr. 758/10, 34).  
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gedecentraliseerd systeem waarin de gemeentepolitie de hoofdrol speelde. Anderzijds 

ontspon zich op het nationale niveau een heuse guerre des flics tussen de militaire 

Rijkswacht en de civiele gerechtelijke politie voornamelijk omtrent de opsporing van 

strafbare feiten.  

De Veiligheid van de Staat / Sûreté de l’État (VSSE) kon zich aanvankelijk ver 

houden van deze tegenstellingen binnen het politiebestel. Zij werd onmiddellijk na de 

bevrijding bij het ministerie van Landsverdediging ingedeeld maar reeds in 1946 werd de 

dienst opnieuw bij het ministerie van Justitie ondergebracht en werden haar oorlogse 

bevoegdheden weer ingeperkt.
141

 Vanaf dat moment, en dit tot 1993, vormde de 

Veiligheid van de Staat één van de twee afdelingen van de Openbare Veiligheid, de 

andere zijnde de Vreemdelingenpolitie.
142

 Met het reduceren van de bijzondere 

opdrachten van de Veiligheid van de Staat in het kader van de naoorlogse situatie werd 

ook het personeelskader van de dienst progressief afgebouwd.
143

 Naast de Veiligheid van 

de Staat – die zoals gezegd weer een burgerlijk karakter kreeg –, werd het militaire 

inlichtingenwerk en de contra-spionage na de oorlog toevertrouwd aan de Generale Staf 

van het leger.
144

 In 1964 werd daartoe binnen de Generale Staf een bijzondere afdeling in 

het leven geroepen, de Service Général du Renseignement et de la Sécurité (SGRS).
145 

                                                 
141

  Zie o.a. de Besluiten van de Regent van 3 juli 1946 (BS 10 juli 1946), van 23 februari 1947 (niet 

gepubliceerd) en van 28 mei 1948 (BS 30 mei 1948). Zie hierover ook S. DE CLERCK en J. HUYGH, 

“Een kleine geschiedenis van de wetgeving op de inlichtingendiensten”, 2005, (183) 185; L. KEUNINGS, 

B. MAJERUS, en X. ROUSSEAUX, “L'évolution de l'appareil policier en Belgique (1830-2002)”, 2004, 

(271) 309; R. LIBERT, “In vogelvlucht”, 2005, (23) 41; B. MAJERUS en X. ROUSSEAUX, “The world 

wars and their impact on the Belgian police system” in C. FIJNAUT (ed.), The impact of World War II on 

policing in North-West Europe, Leuven, University press, 2004, (43) 84; X. ROUSSEAUX en D. SOMER, 

“Pour une histoire de la Sureté de l'État en Belgique. Essai autour de 175 années de pénombre”, 2005, (49) 

58; L. VAN OUTRIVE, “Les services de renseignements et de sécurité”, Courier Hebdomaire 1999, n° 

1660-1661, (88 p.) 30; L. VAN OUTRIVE e.a., Sire ik ben ongerust, 1992, 173-174; VAST COMITÉ I, 

Activiteitenverslag 1995, (www.comiteri.be), 1996, 17; A. WINANTS, “Staatsveiligheid, strafvordering en 

strafproces”, 2009, (195) 201.  
142

  De afdeling Vreemdelingenpolitie, later de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) werd eind 1993 

overgeheveld naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken (infra). 
143

  R. LIBERT, “In vogelvlucht”, 2005, (23) 41-42; B. MAJERUS en X. ROUSSEAUX, “The world wars and 

their impact on the Belgian police system” in C. FIJNAUT (ed.), The impact of World War II on policing in 

North-West Europe, Leuven, University press, 2004, (43) 84; L. VAN OUTRIVE e.a., Sire ik ben ongerust, 

1992, 172. Verscheidene agenten van de Veiligheid van de Staat kwamen zo opnieuw (zie L. KEUNINGS, 

B. MAJERUS, en X. ROUSSEAUX, “L'évolution de l'appareil policier en Belgique (1830-2002)”, 2004, 

(271) 307) terecht bij de gerechtelijke politie (supra). 
144

  Die bevoegdheden werden door het, niet-gepubliceerde, Besluit van de Regent van 23 februari 1947 inzake 

de Staatsveiligheid overgedragen aan de Generale Staf van het leger. Zie hierover VAST COMITÉ I, 

Activiteitenverslag 1995, (www.comiteri.be), 1996, 17. Zie ook F. GOOSSENS, “De wet op de 

inlichtingen- en veiligheidsdiensten: een vergeten hoofdstuk”, 1999, (205) 206; R. LIBERT, “In 

vogelvlucht”, 2005, (23) 41; F. VANNESTE, “De Wet van 30 november 1998 houdende regeling van de 

inlichtingen- en veiligheidsdienst”, Jura Falc. 1999-2000, nr. 3, (325) 334; A. WINANTS, 

“Staatsveiligheid, strafvordering en strafproces”, 2009, (195) 204. Zie ook VAN OUTRIVE die evenwel 

ten onrechte spreekt van een Koninklijk Besluit (L. VAN OUTRIVE, “Les services de renseignements et de 

sécurité”, Courier Hebdomaire 1999, n° 1660-1661, (88 p.) 8 en 11). 
145

  Koninklijk Besluit van 3 december 1963 (BS 7 december 1963) en M.B. nr. 15.174 van 8 oktober 1964 (niet 

gepubliceerd) en M.B. van 7 november 1974 (BS 11 december 1974). Deze Besluiten werden eind jaren 80 

vervangen door het Koninklijk Besluit van 19 december 1989 (BS 30 december 1989) maar inhoudelijk 

veranderde er daarmee weinig. Dit Koninklijk Besluit werd in de loop van de jaren 90 verscheidene keren 

gewijzigd om uiteindelijk in 2002 te worden opgeheven. De SGR omvatte naast het centrum voor 

historische documentatie ook een afdeling inlichtingen en een afdeling veiligheid. Die laatste stond bekend 

als de reeds eerder ter sprake gekomen SDRA. Zie over de organisatie van de SGR VAST COMITÉ I, 

Activiteitenverslag 1997, (www.comiteri.be), 1998, 90 e.v. Zie ook C. DE VALKENEER, Le droit de la 

police : la loi, l'institution et la société, Brussel, De Boeck, 1991, 197-198; F. VANNESTE, “De Wet van 

30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst”, Jura Falc. 1999-2000, nr. 
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Tenslotte moet ook de oprichting worden vermeld van een nucleaire veiligheidsdienst die 

zich uitsluitend richtte op de bescherming van de nucleaire installaties en geheimen 

alsook op de opsporing van inbreuken op de Wet van 4 augustus 1955. Deze 

veiligheidsdienst bestond lange tijd los van de Veiligheid van de Staat maar werd er in 

1998 uiteindelijk toch in geïntegreerd.
146

 

Het ontbreken van een duidelijke (wettelijke) taakomschrijving en het gebrek aan 

controle bleef ten aanzien van de Veiligheid van de Staat echter voor frustraties zorgen.
147

 

Immers, zowel de gerechtelijke politie
148

 als de Rijkswacht
149

 zamelden zelf ook 

‘politieke’ informatie in, wat leidde tot onduidelijkheid en bevoegdheidsconflicten.
150

 

Ook de relaties met de gemeentelijke politiediensten hadden schijnbaar te leiden onder de 

vage taakomschrijving van de Veiligheid van de Staat.
151

 Het Parlement van zijn kant 

maakte zich vooral zorgen over de budgetten en de kwaliteit van het personeel van de 

Veiligheid van de Staat alsook over de afwezigheid van enige reële democratische 

controle.
152

  

Nochtans zou er op reglementair vlak tot in de jaren negentig niets fundamenteels 

aan deze situatie veranderen en kwam er slechts mondjesmaat duidelijkheid over de 

precieze opdrachten en werking van de Veiligheid van de Staat.
153

 Zo publiceerde 

toenmalig Administrateur-Directeur-Generaal Caeymaex in 1964 een artikel in de 

Politieofficier waarin een min of meer systematische omschrijving werd gegeven van de 

                                                                                                                                                  
3, (325) 335-336; L. VAN OUTRIVE, “Les services de renseignements et de sécurité”, Courier 

Hebdomaire 1999, n° 1660-1661, (88 p.) 13-14 en 16. 
146

  Zie hierover L. VAN OUTRIVE, “Les services de renseignements et de sécurité”, Courier Hebdomaire 

1999, n° 1660-1661, (88 p.) 8-9. Zie ook VAST COMITÉ I, Activiteitenverslag 1995, (www.comiteri.be), 

1996, 157 e.v. 
147

  De opdrachten van de militaire inlichtingendienst, de SGRS, werden daarentegen – weliswaar bijzonder 

summier – omschreven in het reeds eerder genoemde M.B. van 8 oktober 1964 en in de daaropvolgende 

Besluiten (lees bijvoorbeeld VAST COMITÉ I, Activiteitenverslag 1995, (www.comiteri.be), 1996, 54). 
148

  Binnen de gerechtelijke politie zou een ‘politieke sectie’ hebben bestaan (in die zin L. VAN OUTRIVE, 

“Les services de renseignements et de sécurité”, Courier Hebdomaire 1999, n° 1660-1661, (88 p.) 58; L. 

VAN OUTRIVE e.a., Sire ik ben ongerust, 1992, 118 e.v.). Lees evenwel de verklaring van de Minister van 

Justitie die in 1981 voor de Commissie Wijninckx het bestaan daarvan ontkende ( J. CAPPELLE, Het 

labyrint. Private milities en politiewezen doorgelicht, in SEVI-publikaties, nr. 1, Brussel, SEVI, 1982, 82. 

Zie ook C. DE VALKENEER, Le droit de la police : la loi, l'institution et la société, Brussel, De Boeck, 

1991, 201).  
149

  Voornamelijk door middel van de BOB’s (supra). 
150

  Zie L. VAN OUTRIVE, “Les services de renseignements et de sécurité”, Courier Hebdomaire 1999, n° 

1660-1661, (88 p.) 58-59; L. VAN OUTRIVE e.a., Sire ik ben ongerust, 1992, 174 en 180. 
151

  Tekenend in dat verband is de inleiding die toenmalig administrateur-directeur-generaal Caeymaex in 1964 

schreef bij zijn artikel in de Politieofficier, waarin hij aangeeft dat de samenwerking met de gemeentelijke 

politiediensten soms strop loopt op het gebrek aan kennis van deze diensten over de werking en de opdracht 

van de Veiligheid van de Staat. In het vervolg van het artikel legt hij dan de nadruk op het belang van de 

gemeentelijke politieman als onontbeerlijke medehelper voor de Veiligheid van de Staat (L. CAEYMAEX, 

“Machten, zendingen en methoden van de Veiligheid van de Staat”, De politieofficier 1964, nr. 9, (30) 31). 

Gelet op de zonet geschetste achterliggende problemen, kan men dit artikel ons insziens moeilijk anders 

interpreteren dan als een charme offensief van de Veiligheid van de Staat naar de gemeentelijke politie toe.  
152

  L. VAN OUTRIVE e.a., Sire ik ben ongerust, 1992, 179 en 196. 
153

  Zo stelde de toenmalige Minister van Justitie in 1955 nog dat men als het ware slechts in de 

begrotingswetten, in de reglementen en de organisatie van haar kaders de bevestiging van haar bestaan 

vindt (aangehaald in Parl.St. Kamer 1988, nr. 59/8, 280). Voor een overzicht van deze Koninklijke 

Besluiten over de organisatie en het personeelsstatuut van de Veiligheid van de Staat, zie VAST COMITÉ 

I, Activiteitenverslag 1995, (www.comiteri.be), 1996, 53. Wel werden er verscheidene vertrouwelijke of 

interne richtlijnen en brieven opgesteld die de werking van de Veiligheid van de Staat en de SGR moesten 

regelen (voor een overzicht, zie VAST COMITÉ I, Activiteitenverslag 1995, (www.comiteri.be), 1996, 55 

e.v.). 
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opdrachten alsook van de bevoegdheden die de Veiligheid van de Staat hanteerde.
154

 

Ondanks de zwaar aangezette en soms vage bewoordingen van de tekst
155

, was dit de 

eerste keer dat er vanuit het ministerie van Justitie zo duidelijk over de opdrachten van de 

Veiligheid van de Staat werd gecommuniceerd.
156

 Vervolgens duurde het tot in de jaren 

80 alvorens er onder druk van het parlement stilaan meer duidelijkheid kwam over de 

opdrachten en de werking van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.
157
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  Hij benadrukte daarin dat de Veiligheid van de Staat een inlichtingen- en documentatiedienst is zonder 

echte executieve bevoegdheden en noemde vier bijzondere taken voor de dienst: 1) de strijd tegen de 

binnenlandse subversie; 2) de strijd tegen de buitenlandse subversie; 3) de bescherming van hoge 

personaliteiten; en 4) de vreemdelingenpolitie op het politieke vlak (L. CAEYMAEX, “Machten, zendingen 

en methoden van de Veiligheid van de Staat”, De politieofficier 1964, nr. 9, (30) 30-41). In 1972 herhaalde 

Caeymaex de kern van deze omschrijving nogmaals in een weliswaar meer algemene bijdrage over de 

sûreté publique (L. CAEYMAEX, “Sureté publique” in R. HAYOIT DE TERMICOURT, A. BERNARD, 

P. MAHAUX, R. CHARLES, L. SIMONT, en E. GUTT, Répertoire pratique du droit belge. Législation, 

doctrine et jurisprudence.Complément, Tome IV, Brussel, Bruylant, 1972, (620) 620-625). Zie hierover ook 

L. VAN OUTRIVE e.a., Sire ik ben ongerust, 1992, 239-241 waarin ook nog wordt gewezen op het bestaan 

van een informatiebrochure van Minister van Justitie Vranckx uit 1977 over de opdrachten en organisatie 

van de dienst. 
155

  Caeymaex zegt hierover zelf: “het is haast onmogelijk deze zending op klaardere wijze te definiëren omdat 

in feite de concrete zendingen van de Veiligheid van de Staat veeltallig zijn, kies en dikwijls door 

omstandigheden bepaald” (L. CAEYMAEX, “Machten, zendingen en methoden van de Veiligheid van de 

Staat”, De politieofficier 1964, nr. 9, (30) 31-32).  
156

  In de marge willen wij opmerken dat wij het niet eens zijn met VAN OUTRIVE als hij Caeymaex verwijt 

met zijn bijdrage uit 1972 een legitimatie te hebben gegeven aan de ruime praktijk dat alle politiediensten 

bij het politiek inlichtingenwerk betrokken werden. Daardoor zou volgens VAN OUTRIVE zowel een 

vermenging zijn ontstaan tussen de gerechtelijke en de politieke informatiegaring als een eigen politieke 

informatiegaring door de politiediensten (L. VAN OUTRIVE e.a., Sire ik ben ongerust, 1992, 261). 

Hierboven werd reeds verscheidene malen gewezen op het feit dat de inzameling van politieke informatie 

historisch gezien nooit het exclusieve terrein is geweest van de Openbare Veiligheid. Zowel de 

gemeentelijke politie, de parketten als de Rijkswacht zamelden reeds van bij het ontstaan van België 

politieke informatie in, zowel op vraag van de Openbare Veiligheid als op eigen initiatief. Die praktijk was 

historisch gezien geen nieuwigheid en werd bovendien na de Tweede Wereldoorlog met instemming van de 

uitvoerende macht nog uitgebreid, onder andere door de oprichting van de BOB’s bij de Rijkswacht. Een en 

ander behoefde dus geen legitimatie. De demarche van Caeymaex is ons inziens eerder te beschouwen als 

een poging om goodwill te creëren bij de overige (politie)diensten in de hoop de samenwerking met deze 

diensten te verbeteren. Die boodschap spreekt ondubbelzinnig uit het artikel van 1964 waarin Caeymaex – 

haast overdreven – wijst op het belang van de samenwerking met de gemeentelijke politie (supra). Maar 

ook de meer zakelijke bijdrage uit 1972 moet volgens ons tegen deze achtergrond gezien worden. 

Caeymaex waagt zich in deze bijdrage aan een opsomming van alle actoren die bij de bescherming van de 

sûreté publique een rol te vervullen hebben. Hij bakent de rol van de Veiligheid van de Staat – preventief en 

op lange termijn – daarbij evenwel uitdrukkelijk af van deze van de politiediensten – al dan niet repressief, 

maar in ieder geval steeds agerend op basis van een onmiddellijke dreiging – en wijst er verscheidene keren 

op dat samenwerking met de Veiligheid van de Staat geboden is. Wij lezen in deze laatste bijdrage daarom 

geen legitimatie van het inlichtingenwerk van de (politie)diensten, maar veel eer een oproep tot 

samenwerking met respect voor de eigen opdrachten. Men zou dit zelfs kunnen interpreteren als een poging 

van de Veiligheid van de Staat om haar eigen bestaan te legitimeren tegenover de groeiende macht van de 

Rijkswacht en de rol van de BOB’s in het bijzonder. In dat verband is het overigens interessant om in de 

RPDB de oorspronkelijke versie te lezen van het trefwoord ‘Sureté publique’ die in 1972 werd vervangen 

door de bijdrage van Caeymaex. In deze versie ziet de auteur – vermoedelijk toenmalig hoofd van de 

Veiligheid van de Staat, Robert De Foy – inzake sûreté publique voor de politiediensten slechts een taak 

inzake handhaving van de openbare orde weggelegd (X., “Sureté publique” in E. BRUNET, J. SERVAIS, 

RESTEAU CH., L. CORNIL, R. HAYOIT DE TERMICOURT, en A. BERNARD, Répertoire pratique du 

droit belge. Législation, doctrine et jurisprudence., Tome XIII, Brussel, Bruylant, 1951, (670)  672-675). In 

1972 was die visie op de taakverdeling echter zonder meer achterhaald door de praktijk wat de aanpassing 

van het trefwoord rechtvaardigde. 
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  Voor een beperkt overzicht zie C. DE VALKENEER, Le droit de la police : la loi, l'institution et la société, 

Brussel, De Boeck, 1991, 204 e.v. 
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Inhoudelijk richtte de Veiligheid van de Staat zich nog tijdens haar 

werkzaamheden in het kader van de naoorlogse epuratie, opnieuw op de Kommunistische 

Partij van België maar geleidelijk aan kwamen ook andere extremistische groeperingen 

van linkse en rechtse strekking in het vizier.
158

 Onder Amerikaanse invloed kwam daar 

vanaf de jaren 60 ook de strijd tegen de agenten van het Warschau-pact bij waardoor 

vooral de contraspionage zich sterk ontwikkelde.
159

 Die evolutie werd eind jaren zestig 

nog aangezwengeld door de komst naar België van de NATO en de SHAPE wat 

resulteerde in een aanzienlijke versterking van het personeelskader.
160

 Met het einde van 

de Koude Oorlog (de val van de Berlijnse Muur in 1989; de ontbinding van het 

Warschaupact in 1991) verdween echter ook het spionagegevaar grotendeels. Nieuwe 

aandachtsgebieden zoals sektarische organisaties, de georganiseerde misdaad en de 

proliferatie van nucleaire, biologische en chemische wapens – veelal een gevolg van de 

ineenstorting van het Sovjetimperium en het opengaan van de grenzen – dienden zich 

aan
161

 en langzaam aan werden de aandacht en de middelen, van contraspionage 
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  Zie L. BURGELMAN, “Het begrip subversie doorheen de Belgische rechtsgeschiedenis. De vele gezichten 

van een geladen term”, 2005, (131) 144 e.v.; C. DE VALKENEER, Le droit de la police : la loi, 

l'institution et la société, Brussel, De Boeck, 1991, 193; F. GOOSSENS, “Les missions et compétences des 
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e.a., Sire ik ben ongerust, 1992, 155, 177 en 242. Daarnaast speelde zij een rol bij enkele belangrijke 
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weggetrokken ten voordele van deze nieuwe fenomenen.
162

 Ook de strijd tegen het 

terrorisme kwam meer op de voorgrond.
163

  

III.4. DE WOELIGE JAREN ’80 EN DE TOTSTANDKOMING VAN EEN 

WETTELIJK KADER VOOR DE INLICHTINGENDIENSTEN 

Samenvallend met deze inhoudelijke heroriëntering, raakte de Veiligheid van de Staat 

betrokken in enkele opmerkelijke affaires die in de media gretig aftrek vonden. De dienst 

kwam daardoor terecht in een spiraal van tegenstrijdige verklaringen en complottheorieën 

waardoor het virtueel onmogelijk werd om feit van fictie te scheiden.
164

 Het gevolg was 

dat het vertrouwen in de Veiligheid van de Staat gekelderd werd en de dienst eind jaren 

80 meer en meer in diskrediet geraakte, zowel bij de publieke opinie als bij de politieke 

verantwoordelijken.
165

 Ook de relaties met de Rijkswacht raakten verzuurd.
166

 Het werd 

steeds duidelijker dat de mentaliteit van afscherming en geheimhouding die essentieel 

waren geweest in de Koude Oorlog, minder geschikt waren ten aanzien van de andere 

aandachtsgebieden van de Veiligheid van de Staat en in ieder geval onverenigbaar waren 

met de groeiende vraag naar een betere controle van de dienst. De goede werking van de 

dienst leek zo strop te lopen op een aantal moeilijk af te leren oude gewoonten.
167

  

Die vertrouwenscrisis viel bovendien samen met een bijzonder woelige periode in 

de geschiedenis van de Belgische politie en justitie. De aanslagen van de Bende van 
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Robert Chevalier, Leuven, Van Halewyck, 1996, 176p. 
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Nijvel (tussen 1982 en 1985) en de terroristische dreiging van de Cellules Communistes 

Combattantes (in 1984 en 1985) – twee dossiers waarin telkens ook het optreden van de 

Veiligheid van de Staat aan de orde was
168

 – schokten de rechtsorde en maakten een 

grondige analyse en hervorming van de Belgische politiediensten onvermijdelijk. De 

breuklijnen – lokaal versus centraal en militair versus burgerlijk – tussen de 

gemeentepolitie, Rijkswacht en gerechtelijke politie hadden de korpsen uit elkaar 

gedreven, het wederzijds vertrouwen onderuit gehaald en de samenwerking virtueel tot 

een halt gebracht. Het bestaan van een eigen inlichtingenwerking bij zowel de Rijkswacht 

als de gerechtelijke politie zorgde er bovendien voor dat de aandacht van het Parlement 

zich ook op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten begon te richten.
169

 Hoewel de nadruk 

in de opeenvolgende parlementaire onderzoekscommissies en regeringsverklaringen 

duidelijk op de werking en de organisatie van de politiediensten bleef liggen, werd 

niettemin ook ten aanzien van de Veiligheid van de Staat op verscheidene pijnpunten 

gewezen.  

Zo stelde de zogenaamde Bendecommissie I
170

 in haar eindverslag van april 1990 

vast dat er overlap, zoniet concurrentie bestond tussen de Veiligheid van de Staat 

enerzijds en de gerechtelijke politie en de Bijzondere Opsporingsbrigades (BOB) van de 

Rijkswacht anderzijds als gevolg van het feit dat zij zich allen bezighielden met het 

inzamelen van informatie van politieke aard.
171 

Zij merkte bovendien op dat de controle 

op de activiteiten van de Veiligheid van de Staat de facto onbestaande was en dat de 

opdrachten noch de werkwijze van de dienst nauwkeurig omschreven werden waardoor 

zij grotendeels zelf haar opdrachten bepaalde.
172

 Dat bracht sommigen ertoe om de 

afschaffing van de Veiligheid van de Staat te bepleiten.
173

 De commissie achtte het 

bestaan van een inlichtingendienst evenwel verantwoord met het oog op de bescherming 

van de democratische rechtsorde maar deed in haar eindverslag wel enkele dringende 

aanbevelingen.
174

 Daarop trad de regering reeds in juni 1990 naar buiten met het 
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1992, 247-248). Op die manier waren ook de Belgische inlichtingen- en veiligheidsdiensten zijdelings 

betrokken bij de conflicten tussen de Rijkswacht en de gerechtelijke politie die in de beide 
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zogenaamde Pinksterplan
175

 waarbij zij zich engageerde om een wettelijk kader voor de 

inlichtingen- en veiligheidsdiensten te creëren, om een extern controleorgaan op te 

richten, alsook om haar eigen autoriteit inzake het beleid ten aanzien van de inlichtingen- 

en veiligheidsdiensten te versterken. Zij riep het Parlement bovendien op om een 

bijzondere controlecommissie op te richten.
176

 In de loop van de jaren 90 werden deze 

beleidsvoorstellen geleidelijk aan uitgevoerd.  

Reeds in 1991 werd het Vast Comité van Toezicht op de inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten (kortweg Comité I genoemd) opgericht als onafhankelijk controle 

orgaan.
177

 Met ingang van 1 januari 1994 werd de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) 

overgeheveld naar het ministerie van Binnenlandse zaken.
178

 In 1996 werden dan het 

Ministerieel Comité voor Inlichting en Veiligheid (MCIV) en het daaraan gekoppelde 

College voor Inlichting en Veiligheid (CIV) geïnstalleerd als overlegorganen waarbinnen 

de regering het beleid ten aanzien van de inlichtingendiensten kon vastleggen en 

opvolgen.
179

 In datzelfde jaar werd het ontbreken van een wettelijk kader overigens 

nogmaals aangeklaagd door het onderzoek van de Bendecommissie II.
180

 Maar het was 

vooral de affaire Dutroux die in 1998 de hervorming van de politie – en het daaraan 

gekoppelde Wetsontwerp over de inlichtingen- en veiligheidsdiensten – in een 
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Besluiten, zie S. DE CLERCK en J. HUYGH, “Een kleine geschiedenis van de wetgeving op de 

inlichtingendiensten”, 2005, (183) 190. 
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Nijvel, had vernietigd op vraag van de gerechtelijke politie. Zie hierover S. DE CLERCK en J. HUYGH, 
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stroomversnelling bracht. Nog datzelfde jaar werden de opdrachten en de werking van de 

Veiligheid van de Staat en de ADIV wettelijk vastgelegd in de Wet op de inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten die samen met de grote politiehervorming door het Parlement werd 

goedgekeurd.
181

 Het duurde evenwel nog tot 2010 alvorens ook de bevoegdheden van de 

diensten een omvattende wettelijke regeling kregen.
182
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HOOFDSTUK IV. HET ONTSTAAN VAN DE MODERNE 

INLICHTINGENDIENST IN NEDERLAND 

IV.1. DE 19
DE

 EEUW 

Ook in Nederland valt de invloed van het Franse revolutionaire politieapparaat moeilijk te 

overschatten. In de Zuidelijke Nederlanden richtte Willem I zoals gezien reeds in 1814 de 

(Koninklijke) Marechaussee op die eigenlijk de voortzetting was van de Franse 

gendarmerie.
183

 Ook de invloed van het centrale gezag op de lokale politiediensten bleef 

min of meer intact door het behoud van de functie van commissaris van politie.
184

 En in 

1815 volgde zelfs de benoeming van een commissaris-generaal belast met het 

oppertoezicht op de politie in de Zuidelijke Nederlanden, zeg maar een minister van 

politie Franse stijl, belast met de handhaving van de haute police.
185

 Het spreekt voor zich 

dat de – in vergelijking met de Noordelijke Nederlanden – woelige politieke 

omstandigheden in het zuiden mee aan de basis lagen van deze maatregelen. 

Nochtans hield Willem I aanvankelijk ook in de Noordelijke Nederlanden een 

‘afzonderlijk policiebestuur’ in stand dat inhoudelijk vergelijkbaar was met de 

Napoleontische politieorganisatie. Vrij snel echter – in 1818 meer bepaald – werd deze 

gecentraliseerde structuur ontmanteld. De handhaving van de Rijkspolitie (in functionele 

zin) werd aan de belangrijkste procureurs-generaal toevertrouwd en kwam bijgevolg als 

justitiële taak onder de minister van Justitie te ressorteren.
186

 Van een Rijkspolitie in 

organieke zin was er evenwel geen sprake. Anders dan in de Zuidelijke Nederlanden werd 

de Marechaussee in de Noordelijke Nederlanden immers niet heropgericht.
187

 Het 

zwaartepunt van de ordehandhaving bleef daardoor aanvankelijk bij de lokale 

politiediensten in de steden liggen die indien nodig een beroep konden doen op het 

leger.
188

 Een sterk gedecentraliseerd en heterogeen politiebestel was het gevolg. 

In de loop van de 19
de

 eeuw groeide daarom de vraag naar een homogener en 

meer centraal aangestuurde politieorganisatie. De vrees voor een sterke rijkspolitie 

oftewel de voorkeur voor een gedecentraliseerde organisatie op het niveau van de 

burgemeesters in de gemeenten bleef echter groot.
189

 De situatie veranderde enigszins met 
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Nederlandse politie, Tilburg, 2001, 37). 
188

  In de grote steden slaagde men er nog in om een min of meer performante politieorganisatie in stand te 

houden, maar in de kleinere steden en op het platteland was dat veel minder het geval. 
189

  Zo maakte de Gemeentewet van 1851 het weliswaar mogelijk dat de gemeentepolitie onder gezag van de 

centrale overheid ook rijkspolitietaken moest uitvoeren maar zorgde zij toch vooral voor een stevige 

verankering van de politie onder de burgemeesters (zie C. FIJNAUT, De geschiedenis van de Nederlandse 

politie, 2007, 111-113 en 395). In datzelfde jaar werd ook het Rijkspolitiebesluit goedgekeurd waarin het 

bestaan van de Rijkspolitie in functionele zin werd bevestigd (over de totstandkoming van dat besluit, zie C. 

FIJNAUT, De geschiedenis van de Nederlandse politie, 2007, 118 e.v. Zie ook C. FIJNAUT, Opdat de 

macht een toevlucht zij?, 1979, 136 e.v.). De centrale overheid slaagde er echter niet in om op het gehele 

grondgebied ook in organieke zin een rijkspolitie tot stand te brengen. Het Rijkspolitiebesluit verdeelde 
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de inwerkingtreding van het Rijksveldwachtbesluit in 1858
190

, waardoor de nationale 

autoriteiten voor het eerst in het gehele land over eigen (rijks)politiefunctionarissen 

konden beschikken.
 
In de zuidelijke provincies bleven dat de leden van de Marechaussee, 

in de rest van het Koninkrijk vervulden de Rijksveldwachters die functie onder de 

zeggenschap van het openbaar ministerie. Zodoende beschikte Nederland vanaf de 

tweede helft van de 19
de

 eeuw over drie belangrijke actoren met een politieopdracht.
191

 

Twee daarvan waren nationaal verankerd en één lokaal. Deze ‘klassieke’ tegenstelling 

werd nu bovendien verder gecompliceerd doordat er op het niveau van het rijk een 

tweedeling ontstond tussen de militaire Koninklijke Marechaussee en de civiele – via het 

openbaar ministerie onder de minister van Justitie ressorterende – Rijksveldwacht. Het 

verdere verloop van de Nederlandse politiegeschiedenis is in belangrijke mate bepaald – 

gecompliceerd zelfs – door deze dubbele breuklijn. 

Inhoudelijk vonden de Marechaussee en de Rijksveldwacht hun opdracht in de 

eerste plaats in het verzekeren van de Rijkspolitie, lees, het verlenen van de sterke arm bij 

de handhaving van de openbare orde bij betogingen of rellen, meestal ter ondersteuning 

van de gemeentepolitie. Naar het einde van de 19
de

 eeuw werd hun rol in de 

ordehandhaving – ten nadele van het leger – steeds belangrijker al ontstond er wel een 

meer functionele opdeling tussen beiden. De centrale overheid leek inzake 

ordehandhaving immers een duidelijke voorkeur te hebben voor de Marechaussee
192

 

terwijl de Rijksrecherche zich daarnaast ook ging toeleggen op het toezicht op de 

waterwegen en de opsporing.
193

 Maar ook in de tweede helft van de 19
de

 eeuw bleef de 

gemeentepolitie de eerste viool spelen zowel bij de handhaving van de openbare orde als 

in het kader van de opsporing. In de grote steden werd bovendien met succes werk 

gemaakt van een modernisering van de lokale korpsen.
194

  

Ook het politieke inlichtingenwerk was in de 19
de

 eeuw primair aangelegenheid 

van de plaatselijke politie en dan vooral van de politiediensten van de grote steden. Zij 

                                                                                                                                                  
Nederland in vijf districten met elk een directeur van politie, rechtstreeks onder de minister van Justitie. Zij 

konden onder andere een beroep doen op de Marechaussee. Of ook de burgemeesters – en dus de lokale 

politiediensten – deel uitmaakten van de Rijkspolitie in organieke zin en dus onder de genoemde directeurs 

ressorteerden, bleef evenwel onduidelijk waardoor de bedoelde centralisering de facto beperkt bleef (zie C. 

FIJNAUT, De geschiedenis van de Nederlandse politie, 2007, 132-135). De goedkeuring van een Politiewet 

die aan dit euvel tegemoet moest komen, mislukte (zie hierover C. FIJNAUT, De geschiedenis van de 

Nederlandse politie, 2007, 136-156. Zie ook C. FIJNAUT, Voorproeve van een geschiedenis van de 

Nederlandse politie, Tilburg, 2001, 42-45). 
190

  In 1854 werd bij Koninklijk Besluit voor de minister van Justitie de mogelijkheid gecreëerd om 

rijksveldwachters aan te duiden onder de jachtopzieners en gerechtsdienaren. Bij Koninklijk Besluit van 11 

november 1856 werd de integratie van deze rijksveldwachters in een heuse Rijksveldwacht voorzien. Maar 

de financiering van dit besluit stootte in het parlement op de nodige kritiek zodat het uiteindelijke pas in 

werking trad op 1 januari 1858 (Zie hierover C. FIJNAUT, De geschiedenis van de Nederlandse politie, 

2007, 156-178. Zie ook C. FIJNAUT, Voorproeve van een geschiedenis van de Nederlandse politie, 

Tilburg, 2001, 46-49; C. FIJNAUT, Opdat de macht een toevlucht zij?, 1979, 141-142). 
191

  Wij maken hierbij even abstractie van het feit dat – zeker in de eerste helft van de 19
de

 eeuw – ook in 

Nederland het leger een belangrijke rol vervulde bij de handhaving van de openbare orde (zie C. FIJNAUT, 

De geschiedenis van de Nederlandse politie, 2007, 73 e.v.). 
192

  Op het einde van de 19
de

 eeuw werd de getalsterkte van de Rijkspolitie uit vrees voor de toenemende 

sociale onrust geleidelijk aan opgetrokken. Tot aan het begin van de 20
ste

 eeuw was het echter vooral de 

Marechaussee en slechts in mindere mate de Rijksveldwacht die hiervan profiteerde. In 1889 werd besloten 

om ook in de noord-oostelijke provincies Marechaussees te installeren en in 1913 kon de Marechausse zich 

op een gelijkaardige manier in het westen van het land vestigen (zie C. FIJNAUT, De geschiedenis van de 

Nederlandse politie, 2007, 224 e.v. en 372-373; C. FIJNAUT, Voorproeve van een geschiedenis van de 

Nederlandse politie, Tilburg, 2001, 62-64).  
193

  Zie C. FIJNAUT, De geschiedenis van de Nederlandse politie, 2007, 271 en 273 e.v. 
194

  In de kleinere steden daarentegen werd de politie vaak verwaarloosd door de lokale overheden (zie C. 

FIJNAUT, De geschiedenis van de Nederlandse politie, 2007, 288 e.v.).  



 63 

verrichten die taak onder de leiding van Justitie en meer bepaald van de procureurs-

generaal.
195

 Er zijn evenwel weinig aangrijpingspunten om in te schatten of er door de 

gemeentepolitie veel energie gestoken werd in de inzameling van politieke informatie.
196

 

In ieder geval was er van een centrale inlichtingendienst of van een coördinatie van de 

lokale inlichtingen door de centrale overheid nog geen sprake, al moet deze stelling op 

twee vlakken genuanceerd worden.  

Met het oog op het militaire inlichtingenwerk en in de mate de omstandigheden 

daartoe aanleiding gaven, werd immers regelmatig gebruik gemaakt van de zogenaamde 

‘kondschapsdienst’ waarbij aan ‘geschikte’ ambtenaren de instructie werd gegeven om 

tactische inlichtingen over hetgeen zich aan en over de grenzen afspeelde, te melden. Met 

het begrip ‘kondschapsdienst’ werd aldus geen geen eigenlijke dienst aangeduid, maar 

een instructie uitgaande van de centrale (militaire) overheid waardoor een netwerk van 

informanten ontstond. Dit systeem werd bijvoorbeeld in 1830 reeds gebruikt door de 

Koninklijke Marechaussee naar aanleiding van de 10-daagse veldtocht.
197

  

Ten tweede werd in 1897 de functie van rijksveldwachter-rechercheur in het leven 

geroepen waardoor er een heuse Rijksrecherche ontstond.
198

 De rijksveldwachters die met 

deze titel werden bekleed, ressorteerden rechtstreeks onder de procureurs-generaal en 

werden belast met de opsporing van misdrijven in het gehele rijk. De facto lijken deze 

rechercheurs zich evenwel veel meer geprofileerd te hebben als politieke politie.
199

 De 

Rijksrecherche kan in zekere zin dan ook beschouwd worden als de eerste – weliswaar 

officieuze – centrale binnenlandse veiligheidsdienst.
200

 De impact van het politieke 

inlichtingenwerk van deze dienst bleef niettemin beperkt in vergelijking met de rol van de 

politiediensten in de grote steden. In 1898 waren er immers slechts zes
 

Rijksveldwachters-rechercheurs in dienst genomen voor het gehele grondgebied van het 

Rijk.
201

 

IV.2. DE EERSTE HELFT VAN DE 20
DE

 EEUW 

Het spreekt voor zich dat ook de Nederlandse politiegeschiedenis in de eerste helft van de 

20
ste

 eeuw getekend is door de beide Wereldoorlogen, ook al werd Nederland – in 

tegenstelling tot België – in de Eerste Wereldoorlog niet daadwerkelijk bezet. De 

tegenstellingen tussen de politiediensten – en tussen de voor- en tegenstanders van een 

verdere centralisering – leken in deze periode eerder toe dan af te nemen.
202

 De 

Rijkspolitiekorpsen werden met het oog op de ordehandhaving geleidelijk aan uitgebreid. 

                                                 
195

  Zie D. ENGELEN, Geschiedenis van de Binnenlandse Veiligheidsdienst, 1998, 33; C. FIJNAUT, 

Voorproeve van een geschiedenis van de Nederlandse politie, Tilburg, 2001, 57-59. 
196

  Op het einde van de 19
de

 eeuw lijkt de opkomende arbeidersbeweging niettemin te hebben kunnen rekenen 

op de aandacht van de lokale politie in de grote steden (zie o.a. C. FIJNAUT, Opdat de macht een toevlucht 

zij?, 1979, 955). 
197

  D. ENGELEN, De militaire inlichtingendienst, 2000, 9 en 13; J. VAN REIJN, “Militair of civiel, centraal 

of decentraal: de wordingsgeschiedenis van de MIVD” in B. DE GRAAFF, E.R. MULLER, en J. VAN 

REIJN (ed.), Inlichtingen- en veiligheidsdiensten, s.l., Kluwer, 2011, (71) 72.  
198

  Over de totstandkoming van de Rijksrecherche, zie C. FIJNAUT, De geschiedenis van de Nederlandse 

politie, 2007, 273 e.v.; C. FIJNAUT, Opdat de macht een toevlucht zij?, 1979, 962-963. 
199

  Zie C. FIJNAUT, De geschiedenis van de Nederlandse politie, 2007, 278-279; C. FIJNAUT, Voorproeve 

van een geschiedenis van de Nederlandse politie, Tilburg, 2001, 64-66; C. FIJNAUT, Opdat de macht een 

toevlucht zij?, 1979, 964-965. 
200

  In die zin ook C. FIJNAUT, Voorproeve van een geschiedenis van de Nederlandse politie, Tilburg, 2001, 

67; C. FIJNAUT, Opdat de macht een toevlucht zij?, 1979, 966. Zie evenwel D. ENGELEN, Geschiedenis 

van de Binnenlandse Veiligheidsdienst, 1998, 89 e.v. 
201

  C. FIJNAUT, De geschiedenis van de Nederlandse politie, 2007, 279 en 400. 
202

  Zie hierover in extenso C. FIJNAUT, De geschiedenis van de Nederlandse politie, 2007, 316 e.v. en 403 

e.v. 
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Zo kon de Koninkijke Marechausse zich nog voor de Eerste Wereldoorlog in het gehele 

land vestigen.
203

 Ook de Rijksveldwacht werd in die periode versterkt maar bleef in 

vergelijking met de Marechaussee duidelijk achterop.
204 

Ten aanzien van de 

gemeentepolitie in de grote steden veranderde er aanvankelijk relatief weinig.
205

 Pas in de 

jaren ‘20 kwam er bij de gemeentepolitie – nu ook in de kleinere gemeenten – een nieuwe 

moderniserings- en professionaliseringsbeweging op gang.
206

  

De grote autonomie van de burgemeesters inzake politie werd in de jaren ’30 

evenwel enigszins terugedrongen. De minister van Binnenlandse Zaken kreeg door de 

Gemeentewet van 1931 meer grip op het beheer van de gemeentepolitie en in de kleinere 

gemeenten kon de burgemeester er voor opteren om de politiedienst te laten uitvoeren 

door de Rijkspolitie.
207

 Het gezag over de Rijkspolitie bleef daarentegen stevig in handen 

van de minister van Justitie die op grond van het Rijkspolitiebesluit van 1935 zich nu ook 

met de ordehandhaving kon bemoeien.
208

 De breuklijnen die door het Nederlandse 

politiebestel liepen – centraal versus decentraal, militair versus civiel –, bleven aldus 

bestaan en werden in zekere zin zelfs nog versterkt door het getouwtrek tussen 

Binnenlandse Zaken en Justitie over de zeggenschap over de verschillende diensten. 

 De (gedeeltelijke) exfiltratie van het politieke inlichtingenwerk uit de klassieke 

politiediensten voegde aan die breuklijnen een extra dimensie toe. Parallel aan de 

ontwikkelingen in het politiebestel werd in de eerste helft van de 20
ste

 eeuw immers ook 

de basis gelegd voor de huidige Nederlandse intelligence community. Gelet op de korte 

opeenvolging van beide wereldoorlogen kan het niet verwonderen dat die sterk militair 

geïnspireerd was. In 1905 reeds werd de ‘kondschapsdienst’ opnieuw ingesteld door de 

Generale Staf van het leger. In de daarop volgende jaren werd deze manier van werken 

verder uitgebreid en gesystematiseerd maar van een daadwerkelijke inlichtingendienst 

was er nog geen sprake.
209

 Naarmate de Eerste Wereldoorlog naderde werd echter meer 

en meer de nood gevoeld om over een centraal georganiseerde overheidsdienst, specifiek 

belast met het (militaire) inlichtingenwerk te kunnen beschikken.  

                                                 
203

  Zie C. FIJNAUT, De geschiedenis van de Nederlandse politie, 2007, 372-373; C. FIJNAUT, Opdat de 

macht een toevlucht zij?, 1979, 960 e.v. en 983. 
204

  Zie C. FIJNAUT, De geschiedenis van de Nederlandse politie, 2007, 376 e.v. In de nasleep van de Eerste 

Wereldoorlog werd bij het leger een Korps Politietroepen opgericht dat dienst deed als backup ingeval van 

ernstige ordeverstoringen maar niet geacht werd tot de Rijkspolitie te behoren. Dit korps verdween op het 

eind van de jaren ’30 weer op de achtergrond (zie hierover C. FIJNAUT, De geschiedenis van de 

Nederlandse politie, 2007, 435 e.v.) maar in de tussentijd was de groei en de modernisering bij de 

eigenlijke Rijkspolitiediensten (daardoor) wel grotendeels tot stilstand gekomen (zie C. FIJNAUT, De 

geschiedenis van de Nederlandse politie, 2007, 479).  
205

  Zie C. FIJNAUT, De geschiedenis van de Nederlandse politie, 2007, 380 e.v.; C. FIJNAUT, Opdat de 

macht een toevlucht zij?, 1979, 967 e.v.  
206

  Zie C. FIJNAUT, De geschiedenis van de Nederlandse politie, 2007, 469 e.v. 
207

  Aldus werd het uitgangspunt dat elke gemeente over een eigen politiedienst beschikte voor het eerst 

doorbroken. Zie hierover C. FIJNAUT, De geschiedenis van de Nederlandse politie, 2007, 487 e.v.; C. 

FIJNAUT, Opdat de macht een toevlucht zij?, 1979, 1053 e.v. 
208

  Gelet op het feit dat de Rijkspolitie nu in bepaalde gemeenten de gemeentepolitie kon vervangen, groeide 

de invloed van de minister van Justitie daarmee dus aanzienlijk. Over het Rijkspolitiebesluit en de 

machtstrijd om de politie tussen Binnenlandse Zaken en Justitie die er de achtergrond van vormde, zie C. 

FIJNAUT, De geschiedenis van de Nederlandse politie, 2007, 510 e.v.; C. FIJNAUT, Opdat de macht een 

toevlucht zij?, 1979, 1067 e.v. 
209

  Zo werd de kondschapsdienst vanaf 1909 niet langer enkel opgelegd aan douaniers of aan leden van de 

Marechaussee, maar ook aan burgers die bijvoorbeeld omwille van hun beroep regelmatig in het buitenland 

vertoefden en daar interessante vaststellingen konden doen. Zie hierover D. ENGELEN, De militaire 

inlichtingendienst, 2000, 14-17. 
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Dat resulteerde op 25 juni 1914 in de oprichting van de derde sectie van de 

Generale Staf (GS III).
210, 211

 De GS III was een militaire inlichtingendienst die zich 

aanvankelijk uitsluitend toespitste op de militaire spionage en contra-spionage, en aldus 

een belangrijke rol vervulde in het kader van de Nederlandse neutraliteitspolitiek.
212

 

Daarbij werd zowel met de Marechaussee als met de lokale politiediensten 

samengewerkt.
213

 Het onderscheid tussen deze laatsten en de GS III vervaagde echter in 

de loop van de oorlog omdat de militaire dienst omwille van het vele werk en de beperkte 

eigen staf meer en meer beroep moest doen op de lokale politie. Daaruit groeide vooral in 

de vier grote steden een nauwe samenwerking tussen beiden
214

 die inhoudelijk prioritair 

gericht was tegen de dreiging van een internationale bolsjewistische revolutie.
215

 Aldus 

begaf de GS III zich vanaf 1917 ook steeds meer op het gebied van de binnenlandse 

veiligheid. Het was echter vooral na de ‘ingebeelde revolutie’ – in 1918 ontstaan door 

toedoen van Toelstra, de toenmalige leider Sociaal-Democratische Arbeiderspartij – dat 

de GS III zich uitdrukelijk oriënteerde naar de binnenlandse civiele veiligheid.
216

  

Die bijkomende opdracht leidde reeds op 13 januari 1919 tot de oprichting van 

drie onderscheiden diensten binnen GS III: GS III A gericht op het inlichtingenwerk in 

het buitenland; GS III B gericht op de ‘geest in het leger en de vloot’; en de Centrale 

Inlichtingendienst (CI) uitdrukkelijk gericht op het binnenlandse extremisme.
217

 Hoewel 

de CI geconcipiëerd werd als een civiele dienst onder de verantwoordelijkheid van de 

minister van Binnenlandse Zaken, bleef hij organisatorisch gezien dus deel uitmaken van 

GS III.
218 

Ook de financiering van de CI bleef de facto in handen van de GS III waardoor 

                                                 
210

  D. ENGELEN, “Beknopte geschiedenis van de AIVD”, 2011, (59) 59-60; D. ENGELEN, De militaire 

inlichtingendienst, 2000, 19; C. FIJNAUT, De geschiedenis van de Nederlandse politie, 2007, 416; F.A.C. 

KLUITERS, De Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdienten, 1993, 177-178; J. VAN REIJN, “Militair 

of civiel, centraal of decentraal: de wordingsgeschiedenis van de MIVD” in B. DE GRAAFF, E.R. 

MULLER, en J. VAN REIJN (ed.), Inlichtingen- en veiligheidsdiensten, s.l., Kluwer, 2011, (71) 73. 
211

  Merk overigens op dat de praktijk van de kondschapsdienst daarmee geenszins verlaten werd. Zie 

bijvoorbeeld D. ENGELEN, De militaire inlichtingendienst, 2000, 24-25 en 42-44. Zie ook F.A.C. 

KLUITERS, De Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdienten, 1993, 190-191. 
212

  Zie D. ENGELEN, “Beknopte geschiedenis van de AIVD”, 2011, (59) 60; D. ENGELEN, De militaire 

inlichtingendienst, 2000, 22 e.v.; D. ENGELEN, Geschiedenis van de Binnenlandse Veiligheidsdienst, 

1998, 11-12. Zie ook B. DE GRAAFF, “Inlichtingen- en veiligheidsdiensten in Nederland vroeger en nu” in 

T. SPAPENS, M. GROENHUIJSEN, en T. KOOIJMANS (eds.), Universalis. Liber amicorum Cyrille 

Fijnaut, Antwerpen, Intersentia, 2011, (965) 965-966. 
213

  Van een systematische samenwerking met de Rijksrecherche lijkt er eigenaardig genoeg geen sprake 

geweest te zijn (zie C. FIJNAUT, De geschiedenis van de Nederlandse politie, 2007, 418-419). 
214

  Zie D. ENGELEN, De militaire inlichtingendienst, 2000, 30-32; D. ENGELEN, Geschiedenis van de 

Binnenlandse Veiligheidsdienst, 1998, 34-36; C. FIJNAUT, De geschiedenis van de Nederlandse politie, 

2007, 417-418. 
215

  Met name de Communistische Partij Holland en de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij kwamen daarbij 

in het vizier van GS III (zie hierover D. ENGELEN, Geschiedenis van de Binnenlandse Veiligheidsdienst, 

1998, 12-13 en 37-38). 
216

  Zie hierover D. ENGELEN, De militaire inlichtingendienst, 2000, 34-37; D. ENGELEN, Geschiedenis van 

de Binnenlandse Veiligheidsdienst, 1998, 36-38; C. FIJNAUT, De geschiedenis van de Nederlandse politie, 

2007, 423-429; C. FIJNAUT, Opdat de macht een toevlucht zij?, 1979, 186 e.v.; F.A.C. KLUITERS, De 

Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdienten, 1993, 178. 
217

  Zie D. ENGELEN, “Beknopte geschiedenis van de AIVD”, 2011, (59) 61; D. ENGELEN, De militaire 

inlichtingendienst, 2000, 40; D. ENGELEN, Geschiedenis van de Binnenlandse Veiligheidsdienst, 1998, 

40; C. FIJNAUT, Opdat de macht een toevlucht zij?, 1979, 188; F.A.C. KLUITERS, De Nederlandse 

inlichtingen- en veiligheidsdienten, 1993, 179-180 en 182-184. Zie ook L. JANSEN, AIVD-informatie als 

bewijs, 2007, 7. 
218

  Deze wat tweeslachtige structuur kan waarschijnlijk verklaard worden door de terughoudendheid die bij de 

beleidsverantwoordelijken bestond om de politieke verantwoordelijkheid te dragen voor de oprichting van 

een dergelijke geheime dienst. De CI werd daarom binnen de Generale Staf geplaatst waar met de GS III 

immers reeds een gelijkaardige dienst bestond. Men hoopte schijnbaar dat de oprichting van de CI niet 
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het bedoelde civiele karakter van de dienst grotendeels dode letter bleef.
219

 Wel vormde 

de oprichting van de CI in twee opzichten een trendbreuk in vergelijking met het 

verleden. Vooreerst werd de verantwoordelijkheid over een deel van het politieke 

inlichtingenwerk – die traditioneel quasi exclusief bij de lokale politiediensten onder het 

openbaar ministerie en dus onder de minister van Justitie lag – nu toevertrouwd aan de 

minister van Binnenlandse Zaken. Bovendien werd het politieke inlichtingenwerk door de 

oprichting van een nieuwe dienst tot op zekere hoogte uit de bestaande inrichting van het 

politiebestel gelicht.
220

 

De CI bleef gedurende het volledige interbellum verantwoordelijk voor de 

binnenlandse veiligheid maar werkte daarbij nauw samen met de Marechaussee en de 

lokale politiediensten. Bij die laatsten werden daartoe zelfs eigen ‘politieke 

inlichtingendiensten’ ingericht.
221

 Het gewicht van de lokale politiekorpsen met 

betrekking tot het inzamelen van politieke inlichtingen bleef aanvankelijk dus groot. Maar 

vanaf het einde van de jaren ‘20 speelde de CI ten aanzien van de lokale politiekorpsen 

meer en meer een centrale coördinerende rol
222

 waardoor het zwaartepunt van het 

politieke inlichtingenwerk geleidelijk aan verschoof naar – de formeel onder 

Binnenlandse Zaken opererende – CI en weg van de traditionele politiediensten die in 

toenemende mate onder het gezag van de procureurs-generaal en dus van Justitie 

optraden. Zo raakte ook de CI verwikkeld in de discussie over het Nederlandse 

politiebestel en in de tweestrijd die zich daar afspeelde tussen Binnenlandse Zaken en 

Justitie.
223

 De Tweede Wereldoorlog plaatste deze machtstrijd echter in de koelkast. 
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Inhoudelijk bleef de aandacht van de CI in de jaren 20 voornamelijk gericht op het 

socialisme en het communisme,
224

 maar vanaf het begin van de jaren 30 groeide – zij het 

duidelijk in tweede orde – de belangstelling voor fascistische en nationaal-socialistische 

groepen en partijen die inspiratie vonden in de Duitse politieke situatie.
225

 

Na de capitulatie van Nederland in mei 1940 werd het politiebestel door de Duitse 

bezetter vrij snel gereorganiseerd naar Duits model.
226

 De inlichtingenfunctie werd 

overgenomen door de Duitse inlichtingendiensten en de CI werd ontmanteld. Vanuit 

Londen trachtte de Nederlandse regering in ballingschap ondertussen om het broodnodige 

militaire en civiele inlichtingenwerk weer op poten te krijgen. Dat bleek om voor de hand 

liggende redenen evenwel geen evidente taak waardoor er gedurende de oorlog 

verscheidene elkaar overlappende en beconcurerende inlichtingen- en veiligheidsdiensten 

werden opgericht die soms even snel weer werden opgedoekt.
227

 Reeds in de zomer van 

1940 werd een nieuwe Centrale Inlichtingsdienst – nu CID gedoopt – opgericht
228

 die de 

opdrachten van zijn voorgangers – de CI en de afdelingen A en B van de GS III – 

overnam.
229

 In juli 1942 werd de CID gesplitst in een Bureau Inlichtingen (BI) dat 

verantwoordelijk was voor het inlichtingenwerk en onder het ministerie van Oorlog 

ressorteerde en de Politie Buitendienst (PBD) die onder het ministerie van Justitie 

verantwoordelijk werd voor het veiligheidswerk.
230

 Eind 1943 dan werd – met het oog op 

de terugkeer van de Nederlandse regering – het Militair Gezag (MG)
231

 in het leven 

geroepen dat op zijn beurt twee civiele diensten oprichtte, beiden onder de Minister-

President. In mei 1945 kwam zo het (militaire) Bureau Nationale Veiligheid (BNV) tot 

stand
232

 nadat twee maanden eerder op gelijkaardige wijze ook al een Buitenlandse 
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Inlichtingendienst in het leven was geroepen.
233

 Deze beide organisaties werden evenwel 

van bij aanvang gezien als tijdelijke oplossingen in de overgangsfase tussen de oorlog en 

de terugkeer van het reguliere overheidsapparaat.  

IV.3. DE HEROPBOUW VAN HET POLITIEAPPARAAT NA DE TWEEDE 

WERELDOORLOG 

Ook in de tweede helft van de 20
ste

 eeuw werd de geschiedenis van (de opeenvolgende 

hervormingen van) het Nederlandse politiebestel getekend door de reeds aangehaalde 

breuklijnen. Na de bevrijding vormde het Politiebesluit van 1945 de basis voor de 

organisatie van de Nederlandse politie.
234

 Het uitgangspunt daarbij was het bestaan van 

een tweedeling en territoriale scheiding tussen de gemeentepolitie en het Korps 

Rijkspolitie. Bovendien nam de invloed van de centrale overheid op de lokale politie 

duidelijk toe.
235

 De territoriale scheiding tussen gemeentepolitie en het Korps Rijkspolitie 

werd ook in de Politiewet van 1957 behouden, zij het dat de burgemeesters nu de 

algemene leiding, de organisatie en het beheer over de gemeentepolitie goeddeels 

terugkregen.
236

 De ongeregeldheden die zich in de jaren ’60 onder meer in Amsterdam 

voordeden, maakten evenwel duidelijk dat de bestaande tweedeling in het politiebestel 

niet toeliet om adequaat te reageren op dergelijke gebeurtenissen.
237

 Nieuwe 

hervormingen drongen zich op.
238

 

Tegen die achtergrond werd het Nederlandse politiebestel grondig hertekend door 

de Politiewet van 1993. Zowel de gemeentepolitie als het Korps Rijkspolitie verdwenen 

volledig en werden vervangen door 25 zelfstandige regiokorpsen en één landelijk korps: 

het Korps Landelijke Politiediensten.
239

 Ongeveer gelijktijdig werd de Koninklijke 

Marechaussee verantwoordelijk voor de algemene politie op de nationale luchthaven van 
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786 e.v. 
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Schiphol en voor het vreemdelingentoezicht.
240

 In de daarop volgende jaren groeide 

evenwel opnieuw het besef van de wenselijkheid van een zekere coördinatie of sturing op 

bovenregionaal, lees nationaal, niveau. De centrale overheid vergrootte opnieuw haar 

invloed op de werking van de regionale korpsen en in de schoot van de KLPD werd in 

2002 een nationale recherche opgericht
241

, maar dat bleek onvoldoende. Na een eerste 

mislukte poging in 2006 werd de Politiewet in 2012 uiteindelijk opnieuw gewijzigd en 

zag de Nationale Politie het levenslicht.
242

 Met ingang van 1 januari 2013 kent Nederland 

nu één eengemaakt politiekorps met 11 eenheden  1 landelijke en 10 regionale  die 

allen op eenzelfde wijze zijn georganiseerd.
243

 

De Nederlandse intelligence community lijkt in deze wat woelige periode van 

hervormingen en discussies over het politiebestel een kind van zijn tijd te zijn. De reeds 

meermaals genoemde breuklijnen – en in het bijzonder de soms gespannen verhouding 

tussen Binnenlandse Zaken en Justitie – drukten ontegensprekelijk ook hun stempel op de 

geschiedenis van deze diensten. 

Gelet op het tijdelijke karakter van de door het Militair Gezag opgerichte diensten, 

werd in februari 1946 onder de Minister-President een bestendige inlichtingendienst 

(sensu stricto) opgericht die de naam Buitenlandse Inlichtingendienst (BID) mee kreeg.
244

 

Enkele maanden later werd door het geheim Koninklijk Besluit van 9 april 1946
245

 ook de 

eerste echte civiele veiligheidsdienst sensu stricto in het leven geroepen onder de naam 

Centrale Veiligheidsdienst (CVD).
246

 De CVD ressorteerde eveneens rechtstreeks onder 

de Minister-President en was onder andere verantwoordelijk voor het inzamelen van 

inlichtingen over spionage, sabotage, de binnenlandse orde en veiligheid en de 

bedreigingen voor de democratische samenleving. In tegenstelling tot zijn voorlopers uit 

de periode van de bezetting beschikte hij evenwel niet over executieve bevoegdheden.
247

 

De CVD oefende haar bevoegdheid bovendien uit met uitsluiting van alle andere 

overheidsdiensten wat voor een duidelijke breuk zorgde met de situatie vlak voor de 

oorlog. Toen stond zoals gezien immers een strafrechtelijke benadering van deze kwesties 
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– de spionage in het bijzonder – voorop waardoor de procureurs-generaal via de lokale 

politiediensten een belangrijke invloed hadden op het politieke inlichtingenwerk. 

Niettemin bleven de reguliere politiediensten ook nu nog ondersteunende werkzaamheden 

verrichten voor de CVD.
248

 De exclusieve bevoegdheid van de CVD inzake het politieke 

inlichtingenwerk zorgde aanvankelijk dan ook voor een soms verbeten strijd tussen de 

CVD en de procureurs-generaal.
249

 Het pleit werd in 1949 uiteindelijk beslecht in het 

voordeel van de CVD.  

Met het vertrouwelijke Koninklijk Besluit van 8 augustus 1949
250

 werd de basis 

gelegd voor de organisatie van de Nederlandse inlichtingen community tot in de jaren 80’. 

Het KB bevestigde het bestaan van vier diensten en bracht voor het eerst een duidelijke 

scheiding aan tussen het civiele en het militaire inlichtingenwerk.
251

 Aan civiele kant 

bevonden zich de reeds genoemde BID en CVD. Aan militaire kant ontstond er in de 

naoorlogse jaren zowel bij de marine (de Marine inlichtingendienst oftewel MARID) als 

bij de landmacht (de militaire Inlichtingendienst oftewel MID) een aparte dienst.
252

  

Belangrijker – althans in het licht van deze studie – was dat het Koninklijk Besluit 

de CVD hernoemde tot Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD), de dienst weghaalde bij 

de Minister-President en hem overhevelde naar Binnenlandse Zaken. De opdrachten van 

de dienst en de verhouding met Justitie bleven grotendeels ongewijzigd.
253

 Het politieke 

inlichtingenwerk bleef de exclusieve bevoegdheid van de CVD (nu BVD) en niet van 
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inlichtingendiensten (zie hierover B. DE GRAAFF en C. WIEBES, Villa Maarheeze, 1998, 53-55; D. 

ENGELEN, De militaire inlichtingendienst, 2000, 81). In 1971 werd de BID zelfs kortstondig 

ondergebracht bij de minister van Defensie (zie hierover B. DE GRAAFF en C. WIEBES, Villa Maarheeze, 

1998, 219-231; D. ENGELEN, De militaire inlichtingendienst, 2000, 96). Ook de uiteindelijke opheffing 

van de BID in 1994 moet in die context worden gezien (zie in die zin schijnbaar ook D. ENGELEN, De 

militaire inlichtingendienst, 2000, 107-108). 
252

  In 1951 werd het Koninklijk Besluit aangevuld zodat ook de luchtmacht over een eigen inlichtingendienst 

beschikte (zie D. ENGELEN, De militaire inlichtingendienst, 2000, 93). Over de ontstaansgeschiedenis van 

deze militaire diensten, zie D. ENGELEN, De militaire inlichtingendienst, 2000, 54 en 73 e.v.; J. VAN 

REIJN, “Militair of civiel, centraal of decentraal: de wordingsgeschiedenis van de MIVD” in B. DE 

GRAAFF, E.R. MULLER, en J. VAN REIJN (ed.), Inlichtingen- en veiligheidsdiensten, s.l., Kluwer, 2011, 

(71) 77 e.v. Zie ook F.A.C. KLUITERS, De Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdienten, 1993, 218 

e.v., 225 e.v., 231 e.v. en 240 e.v. 
253

  Specifiek over de organisatorische aspecten van de BVD, zie F.A.C. KLUITERS, De Nederlandse 

inlichtingen- en veiligheidsdienten, 1993, 33 e.v. Zie ook D. ENGELEN, Frontdienst, 2007, 26 e.v. 
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Justitie
254

, zij het dat voor de operationele aspecten de samenwerking met de reguliere 

politiediensten – die onder Justitie ressorteerden – onontbeerlijk bleef.
255

 Wel werd een 

Commissie voor de coördinatie van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten in het leven 

geroepen
256

 waar ook een vertegenwoordiger van Justitie en van de politiediensten deel 

van uitmaakte, maar de spanning tussen de inlichtingendienst en Justitie bekoelde maar 

langzaam.  

Hoewel de oprichting van de BVD in de Tweede Kamer amper in vraag werd 

gesteld – men zag het bestaan van een civiele inlichtingendienst als een noodzakelijk 

kwaad in de strijd tegen de dreiging van het internationale communisme –, werd wel 

herhaaldelijk gewezen op de noodzaak van een parlementaire controle op de werking van 

de BVD. In het bijzonder werd daarbij aangedrongen op de publicatie van het 

vertrouwelijke Koninklijk Besluit dat de opdrachten van de BVD omschreef.
257

 Dat alles 

leidde in 1952 tot de oprichting in de Tweede Kamer van een Vaste Commissie voor de 

Binnenlandse Veiligheidsdienst – de zogenaamde BVD-Commissie – waarin de 

voorzitters van de vijf grootste fracties zetelden.
258

 De publikatie van het bewuste 

Koninklijk Besluit liet evenwel langer op zich wachten. Pas in augustus 1972 zou het 

gepubliceerd worden.
259

  

                                                 
254

  D. ENGELEN, Geschiedenis van de Binnenlandse Veiligheidsdienst, 1998, 23 en 101 e.v. In het rapport dat 

de rechtstreekse aanleiding vormde voor het genoemde Koninklijk Besluit werd gesteld dat de regering 

moet kunnen beschikken over een inlichtingenapparaat dat haar informeert over de veiligheid van het 

Koninkrijk en dat haar in staat stelt haar beleid te bepalen. Daar werd bovendien uitdrukkelijk aan toe 

gevoegd dat strafrechtelijke belangen in die context secundiar zijn (Rapport van de Commissie-Prinsen 

aangehaald in D. ENGELEN, Geschiedenis van de Binnenlandse Veiligheidsdienst, 1998, 99-100. Zie ook 

C. FIJNAUT, De geschiedenis van de Nederlandse politie, 2007, 738). 
255

  De BVD werd immers niet opgezet als een centrale dienst met territoriaal gedeconcentreerde antennes, 

maar als een organisatie waarvan de basis bestond uit speciale eenheden binnen de reguliere politie. Zonder 

over executieve bevoegdheden te beschikken kon de BVD als centrale dienst evenwel niettemin een 

operationele rol spelen (C. FIJNAUT, De geschiedenis van de Nederlandse politie, 2007, 740. Zie ook 

E.J.A.M. KESSELS, “De regionale inlichtingendiensten: geschiedenis, huidige organisatie en toekomstige 

ontwikkelingen” in B. DE GRAAFF, E.R. MULLER, en J. VAN REIJN (ed.), Inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten, s.l., Kluwer, 2011, (95) 98). 
256

  Zie F.A.C. KLUITERS, De Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdienten, 1993, 168. Zie ook B. DE 

GRAAFF en C. WIEBES, Villa Maarheeze, 1998, 49; D. ENGELEN, Geschiedenis van de Binnenlandse 

Veiligheidsdienst, 1998, 101-102. Deze commissie is in vele opzichten de voorloper van het in 1957 

opgerichte en vandaag nog steeds functionerende Comité Verenigde Inlichtingendiensten Nederland 

(CVIN) (zie F.A.C. KLUITERS, De Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdienten, 1993, 170). 
257

  Bovendien werd er regelmatig kritiek geuit op de concrete werking van de BVD. Enkel de Communistische 

Partij Nederland verzette zich om voor de hand liggende redenen tegen het bestaan van de BVD op zich. 

Zie hierover D. ENGELEN, Geschiedenis van de Binnenlandse Veiligheidsdienst, 1998, 103. 
258

  De fractievoorzitter van de Communistische Partij Nederland maakte evenwel geen deel uit van de BVD-

Commissie. (zie hierover B. DE GRAAFF en C. WIEBES, Villa Maarheeze, 1998, 226-227; D. 

ENGELEN, Geschiedenis van de Binnenlandse Veiligheidsdienst, 1998, 103; F.A.C. KLUITERS, De 

Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdienten, 1993, 322 e.v.). In 1966 verbreedde de aandacht van deze 

commissie tot alle Nederlandse inlichtingendiensten en werd zij herdoopt tot Vaste Commissie voor de 

inlichtingen- en veiligheidsdiensten (zie B. DE GRAAFF en C. WIEBES, Villa Maarheeze, 1998, 227; 

F.A.C. KLUITERS, De Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdienten, 1993, 322). Vanaf 1967 bracht zij 

ook met enige regelmaat aan Tweede Kamer verslag uit over haar werkzaamheden (zie hierover ook 

Tweede Kamer 1981-82, 17363, nr. 3, 2-3). 
259

  De reden voor die terughoudendheid is volgens ENGELEN te zoeken in het feit dat het Koninklijk Besluit 

van 8 augustus 1949 niet enkel de opdrachten van de BVD regelde, maar ook van de andere 

inlichtingendiensten, waaronder de Inlichtingendienst Buitenland. Die laatste beschikte onder meer over de 

mogelijkheid om in het buitenland te spioneren, iets waar de Nederlandse regering liever niet mee te koop 

liep. De uiteindelijke publicatie op 5 augustus 1972 gebeurde dan ook pas nadat deze opdracht 

geherformuleerd werd als ‘het inwinnen van gegevens betreffende het buitenland’ (zie D. ENGELEN, De 

militaire inlichtingendienst, 2000, 96 e.v.; D. ENGELEN, Geschiedenis van de Binnenlandse 

Veiligheidsdienst, 1998, 102 en 104; L. JANSEN, AIVD-informatie als bewijs, 2007, 7-8. Zie evenwel ook 
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Aanvankelijk richtte ook de CVD zich sterk op de naoorlogse epuratie en 

stabilisering van de samenleving
260

, maar reeds vanaf 1947 trad het communisme 

opnieuw op de voorgrond als belangrijkste dreiging.
261

 Op dat thema profileerde vooral 

de BVD zich sterk.
262

 Pas vanaf de tweede helft van de jaren zestig kwam daar geleidelijk 

aan verandering in en traden ook andere thema’s zoals het anarchisme en de deels daaraan 

gelinkte studentenopstanden meer op de voorgrond.
263

 In de jaren ’70 dan trad het 

gewelddadig activisme van de Zuid-Molukse jongeren en van de Palestijnse 

bevrijdingsorganisaties op de voorgrond waardoor de BVD zich nu ook actief ging 

richten op het nationaal en internationaal terrorisme en de samenwerking met de 

politiediensten en met het openbaar ministerie weer groeide.
264

 Na de val van de Berlijnse 

Muur ontstond evenwel de nood aan een heroriëntering. De aandacht van de BVD voor 

het communisme en de CPN in het bijzonder werd in de jaren ’80 nagenoeg volledig 

afgebouwd.
265

 Voortaan richtte de BVD zich ook uitdrukkelijk op de georganiseerde 

criminaliteit
266

 zoals mag blijken uit de aanwezigheid van de BVD bij allerhande 

bijzondere recherche-initiatieven van de politie.
267

 

                                                                                                                                                  
B. DE GRAAFF en C. WIEBES, Villa Maarheeze, 1998, 50-51). 

260
  Voor een bloemlezing uit de onderzoeken naar rechts en links extremistische groeperingen in de eerste 

jaren na de Tweede Wereldoorlog, zie D. ENGELEN, Geschiedenis van de Binnenlandse Veiligheidsdienst, 

1998, 122-163. 
261

  D. ENGELEN, “Beknopte geschiedenis van de AIVD”, 2011, (59) 64-65; D. ENGELEN, Geschiedenis van 

de Binnenlandse Veiligheidsdienst, 1998, 24. Voor een meer uitgebreide bespreking van de onderzoeken 

van de CVD en BVD naar communistische strekkingen in Nederland, lees D. ENGELEN, Geschiedenis van 

de Binnenlandse Veiligheidsdienst, 1998, 164 e.v. 
262

  Zie D. ENGELEN, “Beknopte geschiedenis van de AIVD”, 2011, (59) 66; D. ENGELEN, Frontdienst, 

2007, 38 e.v. Lees evenwel ook D. ENGELEN, Frontdienst, 2007, 41-42. Zo was de dienst nauw betrokken 

bij de implementatie (en totstandkoming) van het zogenaamde ambtenarenverbod dat in 1951 een verbod 

instelde voor ambtenaren om lid te zijn van bepaalde (communistische) verenigingen (zie hierover in 

extenso D. ENGELEN, Geschiedenis van de Binnenlandse Veiligheidsdienst, 1998, 182 e.v.), alsook bij de 

voorbereiding van een eventuele internering van de belangrijkste Nederlandse communisten (zie hierover in 

extenso D. ENGELEN, Geschiedenis van de Binnenlandse Veiligheidsdienst, 1998, 205 e.v.). Ook meer 

offensieve strategieën zoals het opzetten van desinformatiecampagnes tegen de leiders van de CPN werden 

daarbij niet geschuwd (zie bijvoorbeeld D. ENGELEN, Geschiedenis van de Binnenlandse 

Veiligheidsdienst, 1998, 222 e.v.). Voor een overzicht van het optreden van de BVD vis à vis het 

communistische gedachtengoed in het derde kwart van de 20
ste

 eeuw, zie D. ENGELEN, Frontdienst, 2007, 

65-142, 191
 
e.v. en 207 e.v. 

263
  Zie D. ENGELEN, “Beknopte geschiedenis van de AIVD”, 2011, (59) 66; D. ENGELEN, Frontdienst, 

2007, 77 e.v.; D. ENGELEN, Geschiedenis van de Binnenlandse Veiligheidsdienst, 1998, 30-31. Anderzijds 

blijkt de BVD na de bevrijding ook steeds aandacht te hebben gehad voor het rechts-extremisme (zie D. 

ENGELEN, Frontdienst, 2007, 143 e.v.). 
264

  Zie hierover D. ENGELEN, “Beknopte geschiedenis van de AIVD”, 2011, (59) 66-67; D. ENGELEN, 

Frontdienst, 2007, 157 e.v. Zie ook N.H.E. VAN HELTEN, “BVD en Hermandad. Een samenwerking in 

ontwikkeling”, Tijdschrift voor de Politie 1994, nr. 1/2, (2) 5. 
265

  Zie hierover D. ENGELEN, Frontdienst, 2007, 225-236. Zie ook N.H.E. VAN HELTEN, “BVD en 

Hermandad. Een samenwerking in ontwikkeling”, Tijdschrift voor de Politie 1994, nr. 1/2, (2) 5. 
266

  Althans in de mate die raakte aan de democratische rechtsorde en dus binnen de taakstelling van de BVD 

kon vallen. In die zin ook Tweede Kamer 1995-1996, 24072, nr. 15, 221. Zie ook BURO JANSEN EN 

JANSSEN, De snuffelstaat. Nederland en de BVD, Amsterdam, Uitgeverij Fagel, 2002, 25-26 e.v. 
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  Zo bleek uit het verslag van de commissie-Van Traa dat de BVD nauw samenwerkte met de toenmalige 

IRT. De BVD zou eveneens betrokken geweest zijn bij het landelijke XTC-rechercheteam en bij de 

taskforce Mensensmokkel (zie hierover BURO JANSEN EN JANSSEN, De snuffelstaat. Nederland en de 

BVD, Amsterdam, Uitgeverij Fagel, 2002, 32-34). 
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IV.4. DE TOTSTANDKOMING VAN EEN WETTELIJK KADER VOOR DE 

INLICHTINGENDIENSTEN 

Inhoudelijk veranderde het Koninklijk Besluit van 1972 – behalve dan voor de 

Inlichtingendienst Buitenland (IDB)
268

 – weinig aan de bestaande situatie. Wel werd nu 

voor het eerst uitdrukkelijk bepaald dat de minister van Binnenlandse Zaken in de 

reguliere politiediensten – Rijkspolitie, Koninklijke Marechaussee en de gemeentepolitie 

– politieambtenaren kon aanwijzen die werkzaamheden konden verrichten voor de BVD. 

Over het precieze statuut van de diensten
269

die aldus ontstonden en van de ambtenaren 

die er deel van uit maakten bestond evenwel enige onduidelijkheid.
270

 Zij kregen als het 

ware een dubbele hoedanigheid waarbij zij al naargelang de werkzaamheden die ze 

verrichten, ressorteerden onder de BVD dan wel onder de politiedienst die hen herbergde. 

In 1972 werd bij het ministerie van Justitie overigens ook de Centrale Recherche 

Informatiedienst opgericht die zich op de inzameling van de criminele inlichtingen 

richtte. Ook de verhouding tussen deze dienst en de BVD die onder Binnenlandse Zaken 

ressorteerde werd onvoldoende scherp afgebakend wat vrij snel tot bevoegdheidstwisten 

aanleiding gaf.
271

 

Mede tegen die achtergrond werd reeds in 1975 in de Tweede Kamer een motie 

aangenomen waarin de regering gevraagd werd om het Koninklijk Besluit van 1972 te 

vervangen door een echte Wet.
272

 In 1976 dan werd een Ministeriële Commissie voor de 

Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (MICIV)
273

 opgericht die besloot tot de oprichting 

van een interdepartementale commissie die een wet op de inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten moest voorbereiden. Deze commissie – naar haar voorzitter de 

commissie-Van Eijkern genoemd – legde haar ontwerp van Wet in 1982 voor aan de 

Tweede Kamer
274

 waar het de basis vormde voor de uiteindelijke Wet op de inlichtingen- 
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  De IDB was de opvolger van de BID. Die laatste was in 1971 overgeheveld naar het ministerie van 

Defensie maar keerde nu dus met een gewijzigde naam terug naar het ministerie van Algemene Zaken (zie 
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  In de korpsen van de gemeentepolitie waren dit de Plaatselijke Inlichtingendiensten (PID’s) bij het korps 
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270

  Zie C. FIJNAUT, De geschiedenis van de Nederlandse politie, 2007, 927-928. 
271

  Zie C. FIJNAUT, De geschiedenis van de Nederlandse politie, 2007, 846 e.v. en 929. In 1983 zouden 

beiden een convenant ondertekenen waarin bepaald werd dat de BVD exclusief bevoegd zou zijn inzake het 

opbouwen en behouden van informatieposities inzake terrorisme. In 1991 kwamen de ministers van 

Binnenlandse Zaken en Justitie hier evenwel op terug en werd het bestaan van een ‘gemeenschappelijk 

middenveld’ waarin beiden gelegitimeerd actief konden zijn, aanvaard (zie F.A.C. KLUITERS, De 

Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdienten, 1993, 37-38 en 198-199). 
272

  Tweede Kamer 1974-75, 5479. Zie ook B. DE GRAAFF en C. WIEBES, Villa Maarheeze, 1998, 283; D. 

ENGELEN, De militaire inlichtingendienst, 2000, 129; C. FIJNAUT, De geschiedenis van de Nederlandse 

politie, 2007, 927; L. JANSEN, AIVD-informatie als bewijs, 2007, 8-9. 
273

  De MICIV was samengesteld uit de Premier en de ministers van Binnenlandse Zaken, Buitenlandse Zaken, 

Justitie en Defensie. De MICIV zou instaan voor de coördinatie en de beslechting van onderlinge geschillen 

tussen de inlichtingendiensten, maar in eerste instantie speelde zij – afgezien van haar beslissing om een 

interdepartementale commissie op te richten – een zeer geringe rol. Pas in 1990 zou zij een tweede keer 

formeel samenkomen. Zie hierover B. DE GRAAFF en C. WIEBES, Villa Maarheeze, 1998, 279; F.A.C. 

KLUITERS, De Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdienten, 1993, 257-258. 
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  Tweede Kamer 1981-82, 17363. Zie ook B. DE GRAAFF en C. WIEBES, Villa Maarheeze, 1998, 282-283; 

D. ENGELEN, De militaire inlichtingendienst, 2000, 130-131; C. FIJNAUT, De geschiedenis van de 

Nederlandse politie, 2007, 928. 
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en veiligheidsdiensten van 1987.
275

 Met ingang van 1 februari 1988 kende Nederland 

voor het eerste een uitdrukkelijke wettelijke basis voor haar inlichtingendiensten.
276

 

Niettemin werd dit wettelijk kader vrij snel weer gewijzigd. In 1994 werd de IDB 

omwille van interne strubbelingen en het goeddeels verdwijnen van de dreiging van de 

Koude Oorlog opgeheven
277

 waardoor er nog slechts twee inlichtingendiensten behouden 

bleven: de BVD voor de civiele en de Militaire Inlichtingendienst (MID)
278

 voor de 

militaire aangelegenheden.  

In de Wet van 1987 werd uitdrukkelijk gekozen om de bestaande constructie 

waarbij politieambtenaren werkzaamheden voor de BVD konden verrichten aan te 

houden ten nadele van een gedeconcentreerde organisatie van de BVD. De regering 

vreesde immers dat een deconcentratie van de BVD de effectiviteit van de dienst zou 

schaden gelet op de historisch opgebouwde expertise en kennis van de lokale 

omstandigheden waarover de politie beschikte. Bovendien zou een deconcentratie 

neerkomen op een uitbreiding van de BVD en dus belangrijke budgettaire gevolgen 

hebben.
279

 Verder bouwend op deze optie werden in de jaren negentig – gelijklopend met 

de reorganisatie van de politie – de Regionale Inlichtingendiensten (RID’s) opgericht
280

 

in het kader van het zogenaamde project Hermandad.
281

 Deze organisatorische 
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  In tegenstelling tot de voorstellen van de Commissie-Van Eijkern opteerde de Tweede Kamer uiteindelijk 

wel voor het samenvoegen van de drie bestaande militaire inlichtingendiensten tot één dienst. Op het terrein 

sleepte de integratie evenwel aan tot in de jaren ‘90 (zie hierover D. ENGELEN, De militaire 

inlichtingendienst, 2000, 138-144). Twee jaar na de goedkeuring van de Wet door de Tweede Kamer, werd 
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  Wet van 3 december 1987 houdende regels betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten,  Stbl. 1987, 
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Antwerpen, Intersentia, 2011, (965) 969; D. ENGELEN, “Beknopte geschiedenis van de AIVD”, 2011, (59) 

67-68. 
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ontwikkelingen” in B. DE GRAAFF, E.R. MULLER, en J. VAN REIJN (ed.), Inlichtingen- en 
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JANSEN EN JANSSEN, De snuffelstaat. Nederland en de BVD, Amsterdam, Uitgeverij Fagel, 2002, 68; 
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Inlichtingendienst”, Algemeen Politieblad 1993, nr. 21, (13) 13.  
281

  Het project Hermandad concentreerde zich evenwel niet louter op de oprichting van de RID’en maar richtte 
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partners zoals de Douane en de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD). Zie hierover B. 
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inlichtingendiensten: geschiedenis, huidige organisatie en toekomstige ontwikkelingen” in B. DE 
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overlapping nam echter niet weg dat telkenmale benadrukt werd dat de BVD niet 

beschouwd mocht worden als een verlengstuk van de politie en dat zij dan ook niet over 

opsporingsbevoegdheden beschikte.
282

 

In 1994 dan oordeelde de Raad van State in een tweetal uitspraken dat de Wiv 

1987 in het licht van artikel 8 EVRM niet kon volstaan als wettelijk kader. Op basis van 

de taakomschrijving van de BVD in artikel 8 Wiv 1987 kon een burger aldus de Raad van 

State onvoldoende inschatten welk gedrag aanleiding kon geven tot een optreden van de 

dienst.
283

 Dit vormde de rechtstreekse aanleiding voor de redactie van een nieuw wettelijk 

kader voor de inlichtingendiensten. In 1997 reeds werd in de Tweede Kamer een 

ontwerp
284

 ingediend dat de basis vormde voor de in 2002 goedgekeurde Wet op de 

inlichtingen- en veiligheidsdiensten
285

, die tot op vandaag nagenoeg ongewijzigd is 

gebleven. 
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  Zie bijvoorbeeld art. 20 Wiv 1987. Zie ook Tweede Kamer 1981-82, 17363, nr. 3, 11. Zie verder ook 

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN, Hoezo, BVD?, Den Haag, Uitgeverij Kok, 1987, 13 en 
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  Raad van State 16 juni 1994, nr. R01.91.1588 (Van Baggum), AB 1995, 238 met noot A. BEERS en Raad 
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over twee krachtige argumenten om het bestaande wettelijke kader zo snel mogelijk aan te passen (zie 

Tweede Kamer 1997-1998, 25877, nr. 3, 1-2. Zie eerder ook de bevindingen van de Comissie-Van Traa in 

Tweede Kamer 1995-1996, 24072, nr. 15, 231 en nr. 11, 351. Zie ook COMMISSIE DESSENS, Evaluatie 

Wiv 2002, 2013, 24-25; R.J.I. DIELEMANS, Lexplicatie. Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 

2002, Kluwer [online via navigator], 2010, Inleiding, aant. 1; L. JANSEN, AIVD-informatie als bewijs, 

2007, 10; G. RAAIJMAKERS, Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002. Wet 

veligheidsonderzoeken in Schuurman & Jordens, nr. 152, Deventer, Kluwer, 2004, 17). 
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  Tweede Kamer 1997-98, 25877, nr. 1. 
285

  Wet van 7 februari 2002 houdende regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 

alsmede wijziging van enkele Wetten, Stbl. 2002, 148 (verder aangehaald als Wiv 2002). 
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HOOFDSTUK V. HET ONTSTAAN VAN DE MODERNE 

INLICHTINGENDIENST IN DUITSLAND 

Bij aanvang van dit deel kondigden wij aan dat wij het Congres van Wenen van 1815 als 

vertrekpunt zouden hanteren voor ons beknopte historische overzicht. Dat uitgangspunt 

lijkt hier op het eerste gezicht echter niet bruikbaar te zijn. Duitsland werd immers pas in 

1871 eengemaakt waardoor het noodzakelijk lijkt om bij de bespreking van de periode 

vóór de eenmaking de situatie in elk hertogdom, graafschap of koninkrijk uit de Duitse 

Bond apart te behandelen. Gelet op de federale structuur die het eengemaakte Duitsland 

tot op vandaag kenmerkt, stelt een gelijkaardig probleem zich overigens ook voor de 

periode na 1871, te meer daar de politiebevoegdheid steeds voor het merendeel een zaak 

van de deelstaten is gebleven.  

Niettemin richten wij ons voor het historisch overzicht van de Duitse (politieke) 

politie om een aantal redenen vooral op één koninkrijk: Pruisen. Vooreerst zou een 

omvattende bespreking van alle deelstaten een inspanning vragen die niet in verhouding 

staat met het relatieve belang van dit historische deel binnen het geheel van dit 

onderzoek. Daarbij komt dat er – in vergelijking met de andere deelstaten – over Pruisen 

ook aanzienlijk meer bronnenmateriaal beschikbaar is. Dat laatste kan verklaard worden 

door het feit dat Pruisen vanaf het einde van de 18
de

 eeuw ontegensprekelijk het grootste 

en meest invloedrijke Duitse koninkrijk was en dat na de oprichting van de Duitse Bond 

in 1815 ook bleef.
286

 Ook na de eenmaking kwam Pruisen bovendien een vooraanstaande 

rol toe, eerst binnen het Duitse Keizerrijk en vanaf 1919 tot aan de Machtsergreiffung van 

de nazi’s in de Weimarrepubliek. Aldus worden de eerder genoemde pragmatische 

argumenten nog versterkt door een meer inhoudelijke beoordeling van het belang van 

Pruisen. Het lijkt dan ook gerechtvaardigd om ons historisch overzicht van het Duitse 

politieapparaat tot aan het einde van de Weimarrepubliek grotendeels te beperken tot de 

bespreking van Pruisen als pars pro toto.
287

 

V.1. DE PRUISISCHE (POLITIEKE) POLITIE TEN TIJDE VAN DE DUITSE 

BOND (1815-1871) 

Ook in Pruisen was de organisatie van het politiebestel bij het begin van de 19
de

 eeuw 

duidelijk geïnspireerd op het Franse model. In de grote Duitse steden werden op het einde 

van de 18
de

 eeuw hiërarchisch georganiseerde politiedirecties opgericht die rechtstreeks 

onder het centraal gezag stonden.
288

 Na de nederlaag van Pruisen tegen Napoleon in 1806 

werd de Pruisische politie dan verder hervormd naar Frans model.
289

 Ook werd in 1809 in 

Pruisen voor het eerst werk gemaakt van een centraal georganiseerde politieke 

                                                 
286

  De Duitse Bond was een losse statenbond waarin vooral Pruisen en Oostenrijk
 
de plak zwaaiden en die 

geheel in het teken van de onderlinge rivaliteit tussen beiden stond. Na de Pruisisch-Oostenrijkse Oorlog 

(1866) werd de Duitse Bond de facto opgeheven en verenigden de Noord-Duitse staten zich onder leiding 

van de Pruisische overwinnaar in de Noord-Duitse Bond waaruit in 1871 het Duitse Keizerrijk ontstond. 
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  Voor een bespreking van de politieke politie in de meeste andere staten van de Duitse Bond, zie evenwel 

W. SIEMANN, Deutschlands Ruhe, Sicherheit und Ordnung. Die Anfänge der politischen Polizei 1806-

1866, Tübingen, Niemeyer, 1985, 533p. 
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  C. FIJNAUT, Opdat de macht een toevlucht zij?, 1979, 814. 
289

  De stedelijke politie werd deels verstatelijkt en kwam onder de minister van Binnenlandse zaken, al bleef 

de invloed van de steden op hun eigen politie groot (zie hierover C. FIJNAUT, Opdat de macht een 

toevlucht zij?, 1979, 817-818; A. FUNK, Polizei und Rechtstaat. Die Entwicklung des staatlichen 

Gewaltmonopols in Preußen 1848-1914, Frankfurt, Campus Verlag, 1986, 43-46). In de meeste Duitste 

staten werd ook een gendarmerie opgericht ter beteugeling van de onrust en criminaliteit op het platteland 

(zie hierover C. FIJNAUT, Opdat de macht een toevlucht zij?, 1979, 819 e.v.). 



 77 

politiedienst, het Geheime Polizeibüro. Die dienst ressorteerde onder het ministerie van 

Binnenlandse Zaken en hield zich aanvankelijk voornamelijk bezig met buitenlandse 

spionnen, maar evolueerde vrijwel onmiddellijk naar een geheime politie naar het model 

van de haute police van Fouché die zijn aandacht ook op de binnenlandse politieke 

tegenstanders ging richten.
290

 In 1814 monde dat alles uit in de oprichting van een apart 

ministerie van Politie.
291

 

Met de oprichting van de Duitse Bond in 1815 veranderde er uiteindelijk relatief 

weinig aan de uitgangspunten van het politiebestel. Het ministerie van politie werd in 

1819 onder druk van de publieke opinie weliswaar opgeheven maar de politieke politie 

als functie bleef bestaan en werd nu bij het ministerie van Binnenlandse zaken onder 

gebracht.
292

 In diezelfde periode werden de gendarmerie-korpsen, voornamelijk als 

gevolg van het protest van de Duitse land-adel tegen de oprukkende macht van de 

centrale overheid, aanzienlijk ingekrompen.
293

 Maar in 1830 inspireert het revolutionaire 

klimaat in West-Europa, alweer tot een versterking van zowel de lokale polities in de 

steden – waar op aangeven van het centrale gezag Sicherheitsmannschaften werden 

opgericht – als van de gendarmerie.
294

 En ook naar aanleiding van de liberale revolutie 

van 1848 werden gelijkaardige maatregelen genomen: de stedelijke politiediensten 

werden versterkt terwijl de greep van de centrale overheid op deze diensten groeide.
295

 In 

Berlijn werd zo een Schutzmannschaft in het leven geroepen die in essentie een 

hoofdstedelijke politie was onder het gezag van de centrale overheid.
296

 

Wat betreft de politieke politie werd in 1819 in Pruisen een centrale 

onderzoekscommissie (Ministerialkommission) ingericht met het oog op de 

Demagogenverfolgungen, lees de bestrijding van de politieke tegenstanders.
297

 Deze 

functioneerde tot 1828 maar omwille van de revolutionaire dreiging werd reeds in 1833 

een tweede Ministerialkommission opgericht. Deze bestond tot in 1840 toen met de 

troonsbestijging van Frederik Willem IV een einde kwam aan de 

demagogenvervolgingen.
298

 Op het niveau van de Bond functioneerden er in dezelfde 

periode ook twee centrale onderzoekscommissies die als Zentralstelle van de Bond 

                                                 
290

  C. FIJNAUT, Opdat de macht een toevlucht zij?, 1979, 822 e.v. Zie ook W. SIEMANN, Deutschlands 

Ruhe, Sicherheit und Ordnung. Die Anfänge der politischen Polizei 1806-1866, Tübingen, Niemeyer, 1985, 

64-71. 
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  C. FIJNAUT, Opdat de macht een toevlucht zij?, 1979, 825. 
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  C. FIJNAUT, Opdat de macht een toevlucht zij?, 1979, 833; W. SIEMANN, Deutschlands Ruhe, Sicherheit 

und Ordnung. Die Anfänge der politischen Polizei 1806-1866, Tübingen, Niemeyer, 1985, 183-184. 
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  C. FIJNAUT, Opdat de macht een toevlucht zij?, 1979, 836 e.v. 
294

  Zie C. FIJNAUT, Opdat de macht een toevlucht zij?, 1979, 842-843. 
295

  Zie A. FUNK, Polizei und Rechtstaat. Die Entwicklung des staatlichen Gewaltmonopols in Preußen 1848-

1914, Frankfurt, Campus Verlag, 1986, 56-59. 
296

  Zie hierover C. FIJNAUT, Opdat de macht een toevlucht zij?, 1979, 122 e.v.; A. FUNK, Polizei und 

Rechtstaat. Die Entwicklung des staatlichen Gewaltmonopols in Preußen 1848-1914, Frankfurt, Campus 

Verlag, 1986, 61 e.v. Ook in de andere grote steden werd de politie waarschijnlijk op gelijkaardige wijze 

versterkt (zie C. FIJNAUT, Opdat de macht een toevlucht zij?, 1979, 125 e.v.). 
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  Dat waren in de eerste plaats de voorstanders van een eengemaakt Duitsland. Over de totstandkoming en 

werking van deze Ministerialkommission, zie W. SIEMANN, Deutschlands Ruhe, Sicherheit und Ordnung. 

Die Anfänge der politischen Polizei 1806-1866, Tübingen, Niemeyer, 1985, 184 e.v. Zie ook B. DROSTE, 

“Organisierte Kriminalität - Gefahr einer kriminellen Nebengesellschaft? Der Beitrag des 

Verfassungsschutzes zur Sicherung der Freiheitlichkeit einer Gesellschaftsordnung”, VR 1998, (15) 16. 
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  Zie W. SIEMANN, Deutschlands Ruhe, Sicherheit und Ordnung. Die Anfänge der politischen Polizei 

1806-1866, Tübingen, Niemeyer, 1985, 190 e.v. Zie ook H. BORGS-MACIEJEWSKI, Das Recht der 

Geheimdienste, 1986, 13; A. FUNK, Polizei und Rechtstaat. Die Entwicklung des staatlichen 

Gewaltmonopols in Preußen 1848-1914, Frankfurt, Campus Verlag, 1986, 51; CH. GRÖPL, Die 

Nachrichtendienste, 1993, 49. 
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informatie over de politieke oppositie inzamelden en aan de lidstaten doorgaven.
299

 Maar 

het zwaartepunt van de eigenlijke onderzoeken inzake politieke politie bleef bij de 

deelstaten en dan vooral bij de politiediensten van de grote steden liggen.
300

 Die hadden 

zich er in 1832 overigens onderling toe verbonden om informatie over staatsgevaarlijke 

gebeurtenissen en personen uit te wisselen waardoor een heus netwerk van tipgevers en 

spionnen was ontstaan.
301

  

Het gewicht van de stedelijke politiediensten nam vooral toe na de revolutie van 

1848. In Berlijn kwam de daar pas opgerichte Schutzmannschaft onder de leiding van 

Hinckeldey die op enkele jaren tijd een indrukwekkende organisatie wist uit te bouwen. 

Onder zijn leiding werd de politieke politie voor het eerst – als bijzondere eenheid – 

institutioneel verankerd in de politie.
302

 Het zogenaamde Präsidialbüro
303

 verwierf een 

grote zelfstandigheid ten aanzien van het bestuur en positioneerde zich op het gebied van 

de (politieke) politie gaandeweg als Zentralstelle, eerst vis à vis de andere centrale 

overheden binnen Pruisen, maar vrij snel ook in de internationale samenwerking met de 

andere lidstaten van de Bond.
304

 De Berlijnse politieke politie functioneerde zodoende de 

facto als orgaan van de gehele Bond.
305

 Bovendien was de politieke politie binnen het 

Berlijnse politiebestel in die periode zowel organisatorisch als terminologisch sterk 

verweven met de Kriminalpolizei die als zelfstandig onderdeel van de Schutzmannschaft 

werd uitgebouwd.
306

  

De troonsbestijging van Wilhelm I in 1861 leidde tot een zekere liberalisering van 

de samenleving. De activiteiten van de politieke politie werden – mede omwille van de 

schandalen en misbruiken uit de voorgaande jaren – teruggeschroefd en weer aan de 
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Verlag, 1983, 5. 
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  Naast het Präsidialbüro dat een meer algemene taakstelling had, werd in 1849 ook een Druckschriftenbüro 

opgericht en in 1852 – als uitloper van de inperking van de vergaderings- en verenigingsvrijheid in 1850 – 

een Vereinsbüro. Zie hierover W. SIEMANN, Deutschlands Ruhe, Sicherheit und Ordnung. Die Anfänge 

der politischen Polizei 1806-1866, Tübingen, Niemeyer, 1985, 355 e.v.  
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Ordnung. Die Anfänge der politischen Polizei 1806-1866, Tübingen, Niemeyer, 1985, 346 e.v. en 389 e.v. 

Zie ook C. FIJNAUT, Opdat de macht een toevlucht zij?, 1979, 128 e.v. 
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Tübingen, Niemeyer, 1985, 244-247 en 254 e.v. Zie ook C. FIJNAUT, Opdat de macht een toevlucht zij?, 
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  Zie over de Berlijnse Kriminalpolizei en haar rol binnen de politieke politie, W. SIEMANN, Deutschlands 

Ruhe, Sicherheit und Ordnung. Die Anfänge der politischen Polizei 1806-1866, Tübingen, Niemeyer, 1985, 
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controle van het centrale bestuur onderworpen.
307

 Maar al snel laaide de politieke onrust – 

in de woelige voorgeschiedenis van de eenmaking – opnieuw op en in 1866 werd bij het 

Staatsministerium van Pruisen een Zentral Nachrichtenbüro opgericht.
308

 

V.2. DE (POLITIEKE) POLITIE IN HET DUITSE KEIZERRIJK (1871-1918) 

Ook na de eenmaking van Duitsland in 1871 en het ontstaan van het Duitse Keizerrijk 

bleven dezelfde trends in de geschiedenis van het politiebestel herkenbaar, nu vooral 

gestoeld op de opkomst van de socialistische partijen en de vakbonden.
309

 Het stedelijke 

politieapparaat werd verder verstatelijkt
310

 en de gendarmerie uitgebreid.
311

 Beide 

evoluties – verstatelijking en dus centralisering (van de stedelijke politie) enerzijds en 

uitbreiding van de getalsterkte anderzijds – vormen aldus de rode draad doorheen de 

gehele 19
de

 eeuw. Gelijklopend hieraan werd het gehele politiebestel in toenemende mate 

gejuridiseerd en geraakte het doortrokken van een sterk militair-burokratisch 

geïnspireerde organisatie en cultuur. Dat alles leidde er toe dat er van het eind van de 19
de

 

eeuw tot aan het eind van het Keizerrijk in 1919 de facto sprake was van één Pruisisch 

politiebestel op het niveau van het Rijk waarin de staatspolitie, de stedelijke 

politiediensten en de gendarmerie geïntegreerd waren. Het leger speelde bij grote 

onlusten vanaf 1890 nog slechts een symbolische rol in de ordehandhaving.
312

  

Daarnaast ontrolden zich gedurende het Keizerrijk in het kader van de politieke 

politie twee belangrijke evoluties die verder bouwden op de ontwikkelingen uit de 

Reaktionsperiode tussen de revolutie van 1848 en de troonsbestijging van Wilhelm I. 

Vooreerst raakte de politieke politie in functionele zin steeds meer institutioneel 

verankerd in politiebestel door een verregaande burokratisering en juridisering.
313

 In de 

Reaktionsperiode kreeg de politieke politie een uitdrukkelijke opdracht in het kader van 

de inperking van de pers- en verenigingsvrijheid. Vanaf 1878 vond zij de formele 
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  Niettemin was er ook in de aanloop naar de eenmaking reeds werk gemaakt van een uitbreiding van de 
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Preußen 1848-1914, Frankfurt, Campus Verlag, 1986, 205-206). 
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  In Berlijn werd de Schutzmannschaft gaandeweg versterkt en ook in andere steden werden gelijkaardige 

staatspolitiediensten opgericht (zie C. FIJNAUT, Opdat de macht een toevlucht zij?, 1979, 999-1003; A. 

FUNK, Polizei und Rechtstaat. Die Entwicklung des staatlichen Gewaltmonopols in Preußen 1848-1914, 
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Verlag, 1986, 233 e.v. 
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  A. FUNK, Polizei und Rechtstaat. Die Entwicklung des staatlichen Gewaltmonopols in Preußen 1848-

1914, Frankfurt, Campus Verlag, 1986, 226 en 305 e.v. 
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  In de tweede helft van de 19
de

 eeuw verdween aldus het systeem van een geheime ‘haute police’ in dienst 

van het centrale gezag. In de plaats kreeg de politie nu de wettelijke – en dus niet geheime – opdracht om 
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legitimatie van haar optreden vooral in de handhaving van het Sozialistengesetz.
314

 Tegen 

die achtergrond kreeg de Berlijnse Polizeipräsident overigens ook de mogelijkheid om 

rechtstreeks met de politiediensten van de andere lidstaten samen te werken waardoor de 

Berlijnse politieke politie zich – de facto vanaf 1878 en de jure vanaf 1880 – opnieuw tot 

een Zentralstelle voor de ganse Duitse Bond ontpopte.
315

 

Ten tweede begon de Kriminalpolizei zich in Berlijn – maar later ook in de andere 

steden – geleidelijk aan los te maken uit de Schutzmannschaft.
316

 De verzelfstandiging en 

professionalisering van de Kriminalpolizei die daarmee gepaard ging versterkte zo de 

eerste evolutie. De ruggegraat van de politieke politie werd immers ook in het Keizerrijk 

gevormd door de in burger optredende Kriminalpolizei. Bovendien ontstond zodoende 

een heuse executieve politieke politie die indien nodig zelf huiszoekingen of arrestaties 

kon verrichten.
317

 Beide evoluties resulteerden in de tweede helft van de 19
de

 eeuw in de 

uitbouw van een sterk burocratisch georganiseerde Pruisische politieke politie met een 

moeilijk te overschatten invloed op de samenleving.
318

 

V.3. DE (POLITIEKE) POLITIE IN DE WEIMARREPUBLIEK (1919-1932) 

Met het einde van de Eerste Wereldoorlog eindigde in 1918 ook het Duitse keizerrijk en 

werd een republiek gevormd, in retrospect meestal aangeduid als de Weimarrepubliek. De 

Berlijnse Schutzmannschaft bleek in de woelige naoorlogse jaren onvoldoende om de 

openbare orde en de rust te handhaven en op vraag van de geallieerden werd het korps in 

1920 omgevormd tot de Schutzpolizei, een militair georganiseerd en gekazerneerd 

korps.
319

 Ook in de andere grote steden kwam een Schutzpolizei
 
tot stand. De getalsterkte 
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Trennungsgebot, 2011, 142. 
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individuele regeringsleiders, hetzij door de politieke politie tegen de burgerlijke vrijheden –; liet het 

bestaande wettelijke kader zeer veel speelruimte aan de verschillende actoren (zie hierover A. FUNK, 

Polizei und Rechtstaat. Die Entwicklung des staatlichen Gewaltmonopols in Preußen 1848-1914, Frankfurt, 

Campus Verlag, 1986, 271-27l). 
319
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van die Schutzpolizei nam in de jaren ’20 sterk toe.
320

 De gemeentepolitie werd verder 

verstatelijkt, hetzij door de opname ervan in de staatspolitie, hetzij door een verregaande 

afsteming van het statuut en de organisatie op die van de staatspolitie.
321

 Ook ten aanzien 

van de gendarmerie werd gestreeft naar een dergelijke afstemming van het statuut. Haar 

getalsterkte werd bovendien uitgebreid en in enkele deelstaten werd zij 

gedemilitariseerd.
322

 Al bij al leek men aldus gestaag op weg naar een werkelijke 

eenheidspolitie op rijksniveau. 

Een gelijkaardige centaliseringstendens deed zich ook voor ten aanzien van de 

Kriminalpolizei en de daarmee nauw verbonden politieke politie. Binnen de Berlijnse 

politie werd in 1919 een bijzondere afdeling gelast met de politieke politie, die vanaf 

1925 ook formeel functioneerde als staatspolitie voor heel Pruisen.
323

 In 1928 werd de 

politieke politie ook in de overige steden voor het eerst officiëel georganiseerd. De 

politieke politie kreeg eigen executieve bevoegdheden en moest de Kriminalpolizei 

bijstaan in de aanpak van een ruim omschreven kataloog van ‘politieke’ delikten.
324

 Tot 

begin jaren dertig werden zo vooral de communistische KPD en de rechtsextremistische 

NSDAP geviseerd.
325

  

Ook in 1925 werd in Pruisen het Landeskriminalamt (LKA) opgericht bij de 

Berlijnse politie
326

 dat inzake gerechtelijke politie voor heel Pruisen dienst deed als 

identificatiedienst en als informatiedienst ten aanzien van de zware criminaliteit. De 

politieke politie in Berlijn en te lande werd in dit LKA opgenomen
327

 waardoor de 

bestaande band tussen politieke politie en Kriminalpolizei nog eens extra werd benadrukt. 

Bovendien kreeg het LKA zo de facto ook een belangrijke rol in het kader van de 

politieke politie binnen Pruisen en – gelet op de positie van de Berlijnse politie als 

Zentralstelle – binnen het Rijk. Het Polizeiverwaltungsgesetz van 1931 bevestigde enkel 

die situatie.
328

  

Ondertussen was in 1919 ook binnen het leger opnieuw
329

 een inlichtingendienst 

opgericht, ook al ging dit aanvankelijk in tegen de bepalingen van het verdrag van 

Versailles.
330

 De Abwehr, zoals de dienst werd genoemd, bouwde in de loop van de jaren 

20 vrij snel de reputatie op van een efficiënte en gerespecteerde inlichtingendienst.  
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V.4. DE TOTSTANDKOMING VAN HET NAZI-POLITIEAPPARAAT 

Vanaf de Machtsergreifung van Hitler in 1933 werd in ijltempo werk gemaakt van een 

grondige reorganisatie van het politiebestel die grosso modo
 
langs drie assen verliep: 

centralisering – of preciezer verstatelijking –; militarisering; en vooral nazificering.
331

 Het 

zou ons te ver leiden om deze complexe hervorming die tot de creatie van het beruchte 

nazi-politieapparaat leidde, in al zijn aspecten te bespreken.
332

 In het kader van dit 

onderzoek is het niettemin belangrijk om te wijzen op de belangrijkste gevolgen van deze 

zogeheten Gleichschaltung voor de politieke politie.  

In april 1933
333

 werd het Geheime Staatspolizeiamt (Gestapa) als zelfstandige 

dienst gevormd uit de bestaande Berlijnse politieke politie.
334

 De Gestapa functioneerde 

als centrale dienst voor Pruisen, rechtstreeks onder Göring – eerst als minister van 

Binnenlandse zaken, later als Minister-President – en dus buiten het reguliere 

politieapparaat.
335

 In lijn met de geschiedenis van de Berlijnse politie trachtte Göring van 

zijn Gestapa de centrale politieke politie-instantie van het gehele rijk te maken en 

aanvankelijk leek dat te lukken. In november 1933 reeds werd de politieke politie ook in 

de andere deelstaten losgemaakt uit het politiebestel, verenigd in de Geheime 

Staatspolizei (Gestapo) en ondergeschikt aan het Berlijnse Geheime Staatspolizeiamt.
336

 

Behalve in Pruisen kwam de (politieke) politie in de andere deelstaten in de loop van 

1933-34 echter in handen van Himmler
337

 en dus van de SS
338

, wat voor de nodige 

conflicten zorgde.
339

 De SS beschikte met de Sicherheitdienst (SD) immers over een 

eigen partijgebonden inlichtingendienst die daardoor in concurrentie trad met de 

staatsgebonden Gestapo met betrekking tot de macht over het politieke inlichtingenwerk 
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in het Rijk. De benoeming van Himmler tot hoofd van de Gestapa – en dus de facto ook 

tot hoofd van de Gestapo – in 1934 beslechtte het conflict in het voordeel van de SS.
340

  

De Gestapo groeide uit tot de enige centrale politieke staatspolitiedienst met 

executieve bevoegdheden. Ook de SD bleef bestaan maar richtte zich nu meer op het 

inzamelen van informatie over de ideologische oppositie en de buitenlandse spionage. 

Toch vormde dit geen overwinning voor de Gestapo als staatsinstelling. Reeds vanaf 

begin jaren ’30 werd de politie in toenemende mate bevolkt door leden van de SS en 

andere (sympatisanten van de) nationaal-socialisten.
341

 De benoeming van Himmler tot 

hoofd van de Gestapo zorgde evenwel voor een definitieve en verregaande vermenging 

van partij- en staatsstructuren en maakte van de Gestapo een (veeleer partij- dan 

staatsgebonden) instrument ter bestrijding van de tegenstanders en critici van de 

nationaal-socialistische politiek en ideologie.
342

 Die evolutie werd definitief bevestigd 

door de benoeming van Himmler als Reichsführer SS und Chef der Deutschen Polizei in 

1936.
343

  

Tussen 1933 en 1936 had de Gestapo zich aldus ontwikkeld tot een tweeslachtige 

organisatie die weliswaar formeel binnen het staatsbestel stond – zij het buiten het 

eigenlijke politiebestel en daardoor ook grotendeels buiten de controle van het bestuur en 

de rechterlijke macht
344

 – maar in de praktijk vooral de partijbelangen van de nazi’s 

diende. In diezelfde periode werd overigens ook de gerechtelijke politie geleidelijk aan 

losgemaakt uit de Schutzpolizei wat leidde tot een centralisering en verzelfstandiging van 

de Kriminalpolizei (Kripo) die nu ook op eigen gezag arrestaties kon verrichten, vaak in 

samenspraak met de Gestapo.
345

 Met de benoeming van Himmler tot Reichsführer SS und 

Chef der Deutschen Polizei werden de Kripo en de Gestapo in 1936 ook formeel 

samengebracht onder de noemer Sicherheitspolizei (Sipo)
346

 en werd de Gestapo 
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verantwoordelijk voor de Kriminalpolizei ten aanzien van de – ruim omschreven – 

misdrijven tegen de staat. Het onderscheid tussen politieke en gerechtelijke politie 

vervaagde nu volledig
347

 en maakte van de Gestapo het gevreesde nazi-instrument dat in 

het collectieve geheugen gegrift staat. In 1939 werd het Reichssicherheitshauptamt 

(RSHA) opgericht dat in essentie een SS-organisatie was bedoeld om een koepel te 

vormen boven de Sipo (dus Gestapo en Kripo) en de SD.
348

 De Gleichschaltung en de 

vermenging van politieke en gerechtelijke politie werd daarmee nog eens extra in de verf 

gezet. 

Wat betreft het militaire inlichtingenwerk kende het budget van de Abwehr vanaf 

de Machtsergreifung een exponentiële groei waardoor de dienst vrij snel kon uitgroeien 

tot een belangrijk machtsorgaan binnen het Derde Rijk. De Abwehr was als deel van het 

leger echter bij uitstek een staats- en geen partijorgaan.
349

 Dat leidde al snel – en vooral 

vanaf de oprichting van het RSHA – tot de nodige conflicten met de SS die via de SD en 

de Gestapo streefde naar een eengemaakte, aan de partij gebonden of ondergeschikte, 

centrale inlichtingenorganisatie voor het gehele Rijk.
350

 Uiteindelijk moest de Abwehr het 

onderspit delven en werd de dienst vlak voor het einde van de oorlog in 1944 nog 

afgeschaft. De restanten werden bij het RSHA ingelijfd.
351

 

V.5. DE TOTSTANDKOMING VAN EEN WETTELIJK KADER VOOR DE 

INLICHTINGENDIENSTEN NA DE TWEEDE WERELDOORLOG 

Na de capitulatie werd Duitsland bezet door de geallieerden
352

 die in eerste instantie, elk 

binnen hun eigen bezettingsgebied, zelf de (re)organisatie van de politie voor hun 

rekening namen.
353

 Het politiebeleid van de geallieerden werd daarbij geschraagd door de 
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W. Kohlhammer, 1986, 121 e.v.; KÖNIG, M., Trennung und Zusammenarbeit, 2005, 64-65;  C. STREIß, 

Das Trennungsgebot, 2011, 144). 
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vier ‘D’s; democratisering, denazificatie, demilitarisering en decentralisering van het 

politiebestel.
354

 De verantwoordelijkheid voor de politie werd aldus vrij snel – zij het met 

uitzondering van de Kriminalpolizei
355

 – toegewezen aan de deelstaten. Daarop 

organiseerden de meeste Länder hun politie als een functioneel opgedeelde 

eenheidspolitie op landsniveau.
356

 De geallieerden behielden evenwel tot in de jaren ‘50 

het toezicht op het politiebeleid van de Länder. 

Door de bekoeling van de relaties tussen de twee resterende grootmachten – de 

Verenigde Staten en Rusland – en het ontstaan van de Koude Oorlog rees echter vrijwel 

onmiddelijk de nood om ook op het niveau van de Bond te kunnen beschikken over eigen 

organen, belast met de veiligheid van het gehele grondgebied. Aanvankelijk trachtte men 

dit op te lossen door de instelling van de Bereitschaftspolizei – een sterk militair 

georganiseerde politiemacht in de Länder die indien nodig kon worden opgevorderd door 

de Bond – maar dit kon mede gelet op de onstabiele economische situatie niet volstaan.
357

 

Dat beseften ook de geallieerden die Duitsland beschouwden als een buffer tussen Oost 

en West. In 1948-49 stemden zij – ondanks hun aanvankelijke uitgangspunt van 

decentralisering – dan ook in met de voorgestelde tekst van het nieuwe Grundgesetz op 

basis waarvan de uitbouw van een beperkt
358

 politiebestel op bondsniveau mogelijk 

werd.
359

  

Dat leidde in 1951 tot de oprichting van de Bundesgrenzschutz, een sterk militair 

georganiseerde politiemacht met een territoriaal tot de grensstreek beperkte 

bevoegdheid.
360

 Reeds door het Notstandgesetz van 1968
361

 kreeg het korps in geval van 

                                                 
354

  Zie hierover in extenso H. REINKE, “The reconstruction of the police in post-1945 Germany” in C. 

FIJNAUT (ed.), The impact of World War II on policing in North-West Europe, Leuven, University press, 

2004, (133) 134 e.v. Daarnaast moet ook gewezen worden op de zogenaamde Entpolizeilichung. Deze term 

verwijst naar het proces waarbij de opdracht inzake handhaving van de openbare orde weliswaar werd 

uitgebreid, maar de overige opdrachten van de politie (opnieuw) werden ingeperkt, meestal door ze aan de 

bestuurlijke instanties over te dragen. Zie hierover H. REINKE, “The reconstruction of the police in post-

1945 Germany” in C. FIJNAUT (ed.), The impact of World War II on policing in North-West Europe, 

Leuven, University press, 2004, (133) 138 e.v. Zie ook C. FIJNAUT, Opdat de macht een toevlucht zij?, 

1979, 374 e.v.). 
355

  Zie hierover H. HAMACHER, Polizei 1945. Ein neuer Anfang, Verlag Deutsche Polizeiliteratur, 1989, 103 

e.v. 
356

  De gemeentepolitie die aanvankelijk vooral in de Amerikaanse bezettingszone werd gepropageerd, 

verdween aldus terug uit het beeld. De meeste Länder organiseerden binnen hun territorium een centrale 

politie met naast een Schutzpolizei voor de algemene taakstelling, onder meer ook nog een Verkehrspolizei, 

een Bereitschaftspolizei en een Kriminalpolizei. Zie hierover C. FIJNAUT, Opdat de macht een toevlucht 

zij?, 1979, 392 e.v. Zie ook E. FAIRCHILD, German Police. Ideals and reality in the post-war years, 

Springfield, Charles C. Thomas, 1988, 43 en 106 e.v. 
357

  Zie hierover C. FIJNAUT, Opdat de macht een toevlucht zij?, 1979, 381-384 en 389 e.v.; KÖNIG, M., 

Trennung und Zusammenarbeit, 2005, 67 e.v. Zie ook E. FAIRCHILD, German Police. Ideals and reality 

in the post-war years, Springfield, Charles C. Thomas, 1988, 66 e.v. 
358

  Zij stemden slechts in met een Frontier Control Service, een Customs Control Service en een Special 

Bureau, lees een binnenlandse veiligheidsdienst. De voorwaarde bleef bovendien dat de instellingen van de 

Bond geen gezag zouden hebben over de Polizeibehörde van de Länder (zie W. IMLE, Zwischen Vorbehalt 

und Erfordernis: Eine historische Studie zur Entstehung des nachrichtendienstlichen Verfassungsschutzes 

nach 1945, München, Tuduv Verlagsgesellschaft, 1984, 128-129; KÖNIG, M., Trennung und 

Zusammenarbeit, 2005, 68). 
359

  Zie hierover in extenso W. IMLE, Zwischen Vorbehalt und Erfordernis: Eine historische Studie zur 

Entstehung des nachrichtendienstlichen Verfassungsschutzes nach 1945, München, Tuduv 

Verlagsgesellschaft, 1984, 114 e.v.; KÖNIG, M., Trennung und Zusammenarbeit, 2005, 67 e.v. Zie ook C. 

FIJNAUT, Opdat de macht een toevlucht zij?, 1979, 377 e.v.; P.F. MÜLLER en M. MUELLER, Gegen 

Freund und Feind. Der BND: Geheime Politik und schmutzige Geschäfte, Reinbek b. Hamburg, Rowohlt, 

2002, 95 e.v. 
360

  De Bundesgrenzschutz was verantwoordelijk voor de bescherming van de grensstreek tegen eventuele 

agressies vanuit het Oosten en vervulde zodoende een quasi militaire opdracht. Zie hierover C. FIJNAUT, 
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rampen, grote ongevallen of ernstige verstoringen van de openbare orde echter ook 

bevoegdheden in het binnenland. Vanaf dat moment evolueerde de Bundesgrenzschutz 

langzaam naar een civiele politiedienst.
362

 Na de Wiedervereinigung verdween samen met 

de grens tussen Oost- en West-Duitsland evenwel ook een belangrijk deel van de 

taakstelling van de Bundesgrenzschutz.
363

 Uiteindelijk werd de Bundesgrenzschutz in 

2005 vervangen door de Bundespolizei onder de bondsminister van Binnenlandse Zaken. 

Abstractie makend van de naamsverandering wijzigde er daarmee echter weinig. De 

Bundespolizei is in hoofdzaak immers verantwoordelijk voor de spoorweg- en 

luchtverkeerspolitie en de politie in de grensstreek. Daarenboven vervult het korps ook 

een ondersteunende functie ten aanzien van de politie in de Länder. Het moge evenwel 

duidelijk zijn dat het zwaartepunt van de politiebevoegdheid ook na 2005 bij de Länder 

bleef liggen. 

Ook in 1951 werd het Bundeskriminalamt (BKA) geïnstalleerd dat onder de 

minister van Binnenlandse Zaken verantwoordelijk was voor de samenwerking tussen de 

in 1945 reeds opgerichte Landeskriminalämter (LKA’s).
364

 De eigenlijke 

verantwoordelijkheid over de Kriminalpolizei bleef dus bij de LKA’s liggen. Vanaf de 

jaren ’70 echter werd het BKA gaandeweg inhoudelijk en logistiek uitgebreid. In 1972 

kreeg de Generalbundesanwalt de mogelijkheid om in ernstige zaken het BKA te belasten 

met het strafrechtelijke vooronderzoek, waardoor het voor het eerst ook zelf onderzoeken 

kon voeren met voorang op de LKA’s. In 1973 werd de bevoegdheid van het BKA 

uitgebreid tot de internationale drugs- en wapenhandel en het tegen de organen van de 

Bond gerichte terrorisme. Gelijktijdig groeide het BKA ook uit tot een informatiecentrale 

ten diensten van de deelstaten en van de internationale politionele samenwerking. Langs 

deze sporen – de uitbouw van een centraal informatiebeheer; het politie-onderzoek inzake 

ernstige grensoverschreidende criminaliteit en terrorisme; en de internationale 

politiesamenwerking – werd het BKA tot op vandaag gestaag uitgebreid. 

Wat betreft de politieke politie werd reeds in 1950 besloten tot de oprichting van 

een Bundesamt für verfassungsschutz (BfV).
365, 366

 Net als voor de zonet besproken 

reguliere politie-instanties van de Bond gingen de geallieerden aanvankelijk niet akkoord 

met de oprichting van een inlichtingendienst op het niveau van de Bond en ontplooiden 

zij zelf de noodzakelijk geachte activiteiten.
367

 Maar ook hier werd de opkomst van het 

communisme in het politieke vacuüm dat na de oorlog in Duitsland was ontstaan als een 

bedreiging ervaren die hen relatief snel van mening deed veranderen.
368

 Met de 
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361
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362
  Het militaire personeelsstatuut van de leden van de Bundesgrenzschutz verdween uiteindelijk pas in 1994. 

363
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laatste verantwoordelijk werd voor de spoorwegpolitie in heel Duitsland. 
364

  Zie hierover C. FIJNAUT, Opdat de macht een toevlucht zij?, 1979, 385 e.v. 
365

  Zie het Gesetz über die Zusammenarbeit des Bundes und der Länder in Angelegenheiten des 

Verfassungsschutzes van 27 september 1950, BGBl I 1950, 682. Lees over de parlementaire totstandkoming 

van deze wet het uitgebreide relaas in KÖNIG, M., Trennung und Zusammenarbeit, 2005, 86 e.v. 
366

  De verwijzing in de benaming van de dienst naar de Grondwet (Verfassung) laat zich verklaren door het 

uitgangspunt dat het BfV (mede-)verantwoordelijk is voor de bescherming van de in het Duitse Grundgesetz 

(GG) verankerde Freiheitliche Demokratische Grundordnung (zie infra) Anderzijds mag in het naoorlogse 

Duitsland ook de impact van het eerder pragmatische argument om elke verwijzing naar een ‘geheime’ of 

een ‘politieke’ politie te vermijden, niet worden onderschat (zie in die zin o.a. KÖNIG, M., Trennung und 

Zusammenarbeit, 2005, 80 en 88). 
367

  Zie hierover W. IMLE, Zwischen Vorbehalt und Erfordernis: Eine historische Studie zur Entstehung des 

nachrichtendienstlichen Verfassungsschutzes nach 1945, München, Tuduv Verlagsgesellschaft, 1984, 7-38. 
368

  Zie hierover in extenso W. IMLE, Zwischen Vorbehalt und Erfordernis: Eine historische Studie zur 

Entstehung des nachrichtendienstlichen Verfassungsschutzes nach 1945, München, Tuduv 
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zogenaamde Polizeibrief aanvaardden zij in 1949 dat de Bond een eigen 

inlichtingendienst zou oprichten, zij het dat deze in geen geval over police authority 

mocht beschikken noch over enige command authority ten aanzien van de deelstaten.
369

 

Bijgevolg werd het BfV opgericht als een van de politiediensten onderscheiden orgaan 

van de Bond zonder executieve bevoegdheden dat (slechts) verantwoordelijk was voor de 

samenwerking tussen de in de meeste Länder vrijwel onmiddellijk opgerichte, 

onafhankelijke Ämter für verfassungsschutz.
370

 Ook hier bleef – net als in de verhouding 

van het BKA ten aanzien van de LKA’s – de eigenlijke verantwoordelijkheid voor de 

Verfassungsschutz dus in de Länder liggen. Niettemin werden er in de LKA’s en later ook 

in het BKA politieke secties opgericht met executieve bevoegdheden.
371

 

Het BfV was in 1950 zodoende de enige officiële inlichtingendienst van het 

nieuwe Duitsland. Naast deze in eerste instantie op de binnenlandse veiligheid gerichte 

civiele dienst ontstonden in het midden van de jaren ’50 ook nog twee andere – eerder op 

het buitenland gerichte – inlichtingendiensten. Kort na de oorlog werd door de 

Amerikaanse bevelhebbers de zogenaamde ‘Organisation Gehlen’ opgezet. Deze – eerder 

informele – naar haar leider genoemde organisatie was gericht op het inzamelen van 

inlichtingen over de Sovjet-Unie.
372

 Vanaf 1949 ging Gehlen evenwel de facto voor de 

Bondsregering werken en slaagde hij er in van zijn organisatie de officieuse buitenlandse 

inlichtingendienst van de Bondsrepubliek Duitsland te maken.
373

 Uiteindelijk ging de 

‘Organisation Gehlen’ in 1956 op in de bij kabinetsbesluit opgerichte – en rechtstreeks 

onder de Bondskanselier ressorterende – Bundesnachrichtendienst (BND) met Gehlen aan 

het hoofd.
374

 Parallel aan het ontstaan van de BND was er in de jaren ’50 met het oog op 

                                                                                                                                                  
Verlagsgesellschaft, 1984, 45

 
e.v. 

369
  Zie hierover in extenso W. IMLE, Zwischen Vorbehalt und Erfordernis: Eine historische Studie zur 

Entstehung des nachrichtendienstlichen Verfassungsschutzes nach 1945, München, Tuduv 

Verlagsgesellschaft, 1984, 136 e.v.; KÖNIG, M., Trennung und Zusammenarbeit, 2005, 70 e.v. Wij komen 

later (infra, XI.1.1) uitgebreid terug op de (hedendaagse) betekenis en draagwijdte van de Polizeibrief. 
370

  Zie hierover H. BORGS-MACIEJEWSKI, Das Recht der Geheimdienste, 1986, 17; M. BRENNER, 

Bundesnachrichtendienst im Rechtsstaat, 1990, 10 e.v.; C. FIJNAUT, Opdat de macht een toevlucht zij?, 

1979, 384-385. 
371

  C. FIJNAUT, Opdat de macht een toevlucht zij?, 1979, 394. 
372

  Reinhard Gehlen – een in krijgsgevangenschap genomen generaal van de Wehrmacht – had tijdens de 

oorlog ervaring opgedaan in de Abteilung Fremde Heeren Ost, de vooral op de Oostelijke gebieden gerichte 

buitenlandse inlichtingenafdeling van de Wehrmacht. Dat verleden maakte hem uitermate geschikt om na 

de oorlog – nu in dienst van de geallieerden – gelijkaardig inlichtingenwerk te verrrichten gericht tegen de 

Sovjet-Unie. Zie over de carriere van Gehlen en het ontstaan van de ‘Organisation Gehlen’ in extenso P.F. 

MÜLLER en M. MUELLER, Gegen Freund und Feind. Der BND: Geheime Politik und schmutzige 

Geschäfte, Reinbek b. Hamburg, Rowohlt, 2002, 17-85. Zie ook H. BORGS-MACIEJEWSKI, Das Recht 

der Geheimdienste, 1986, 16-17; M. BRENNER, Bundesnachrichtendienst im Rechtsstaat, 1990, 3-4; CH. 

GRÖPL, Die Nachrichtendienste, 1993, 43-44; KÖNIG, M., Trennung und Zusammenarbeit, 2005, 94; F. 

SCHLOMAN, Operationsgebiet Bundesrepublik. Spionage, Sabotage und Subversion, München, 1984, 63-

65. 
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  Zie hierover in extenso P.F. MÜLLER en M. MUELLER, Gegen Freund und Feind. Der BND: Geheime 

Politik und schmutzige Geschäfte, Reinbek b. Hamburg, Rowohlt, 2002, 86-234. Zie ook M. BRENNER, 

Bundesnachrichtendienst im Rechtsstaat, 1990, 5-6; B. DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 

2007, 30-31. 
374

  Zie hierover H. BORGS-MACIEJEWSKI, Das Recht der Geheimdienste, 1986, 18; M. BRENNER, 

Bundesnachrichtendienst im Rechtsstaat, 1990, 6 e.v.; KÖNIG, M., Trennung und Zusammenarbeit, 2005, 

94-95; P.F. MÜLLER en M. MUELLER, Gegen Freund und Feind. Der BND: Geheime Politik und 

schmutzige Geschäfte, Reinbek b. Hamburg, Rowohlt, 2002, 100 en 235-237; K. PORZNER, “Der 

Bundesnachrichtendienst im Geflüge der öffentlichen Verwaltung”, Die Verwaltung 1993, (235) 236-237; 

F. SCHLOMAN, Operationsgebiet Bundesrepublik. Spionage, Sabotage und Subversion, München, 1984, 

65-68 en 72 e.v.; E. SCHMIDT-EENBOOM, “The Bundesnachrichtendienst, the Bundeswehr and Sigint in 

the Cold War an after”, Intelligence and National Security 2001, (129) 130 e.v. 
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de samenwerking met de geallieerden ook een militaire inlichtingenwerking ontstaan in 

het kader van het zogenaamde Amt Blank, de in 1950 opgerichte voorloper van het 

Bundesverteidigungministerium.
375

 Dat resulteerde in 1956 – samen met de 

(her)oprichting en (her)bewapening van het Duitse leger – in de oprichting van een Amt 

für die Sicherheit der Bundeswehr. In 1984 werd deze dienst herdoopt tot Militarische 

Abschirmdienst (MAD).
376

 

In de loop van de 20
ste

 eeuw werd het in de jaren ’50 totstandgekomen wettelijke 

kader van de Duitse inlichtingendiensten verder uitgebouwd. In 1968 kreeg het BfV de 

mogelijkheid om onder strikte voorwaarden post- en telecommunicatieverkeer te 

onderscheppen.
377

 Onder meer als reaktie op de toegenomen binnenlandse terroristische 

dreiging – van met name de Baader-Meinhof-groep – werd in 1972 ook het wettelijk 

kader van het BfV aangepast.
378

 De opdracht van het BfV werd uitgebreid en verscheidene 

bevoegdheden kregen nu voor het eerst een uitdrukkelijke wettelijke regeling. In 1978 

dan werd ter controle van de inlichtingendiensten – als opvolger van het sinds 1956 

informeel functionerende Parlamentarische Vertrauensmännergremium
379

 – de 

Parlamentarische Kontrollkommission bij wet ingesteld.
380

  

Het aldus vernieuwde wettelijke kader voor het BfV kwam naar aanleiding van een 

uitspraak van het Bundesverfassungsgericht in 1983 niettemin op de helling te staan. Het 

zogenaamde Volkzählungsurteil noopte tot een volledige herziening van een aanzienlijk 

deel van de Duitse wetgeving, waaronder ook de bestaande wettelijke regeling van het 

BfV.
381

 De opdrachten en bevoegdheden moesten preciezer worden omschreven en de 
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Bundesgrenzschutzgesetz voorzag. Zie hierover onder andere, H. BORGS-MACIEJEWSKI, Das Recht der 
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und Nachrichtendiensten”, 2006, (349) 351; H. ROEWER, Nachrichtendienstrecht, 1987, 8-10. 
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waarin alle parlementaire fracties vertegenwoordigd waren. Zie hierover B. DROSTE, Handbuch des 

Verfassungsschutzrechts, 2007, 622-623. 
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(Kontrollgremium-Gesetz of NDKontrG) van 11 april 1978, BGBl I 1978, 453. Lees over de totstandkoming 

en inhoud van dit Gesetz o.a. M. BRENNER, Bundesnachrichtendienst im Rechtsstaat, 1990, 56 e.v.; B. 

DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 624; E. FRIESENHAHN, “Die Kontrolle der 

Dienste” in BUNDESMINISTERIUM DES INNERN (ed.), Verfassungsschutz und Rechtsstaat. Beiträge 

aus Wissenschaft und Praxis, Köln, Heymanns, 1981, (87) 99 e.v.; H. ROEWER, Nachrichtendienstrecht, 

1987, 169 e.v.; H.J. SCHWAGERL, Verfassungsschutz, 1985, 290-293 en 297 e.v. 
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  BVerfG 15 december 1983, BVerfGE 65, 1. De aan het oordeel ten grondslag liggende betwisting had 

betrekking op het Volkzahlungsgesetz dat voorzag in een verregaande bevraging van de Duitse bevolking. 
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regels inzake het inzamelen, verwerken en meedelen van (persoons)gegevens moesten – 

in het licht van het finaliteitsbeginsel en het daaraan desgevallend noodzakelijk 

gekoppelde gebruiksverbod – grondig worden herzien. Dat alles leidde uiteindelijk in 

1990 tot het Gesetz zur Forentwicklung der Datenverarbeitung und des Datenschutz
382

 

dat voorzag in een grondige aanpassing van het Bundesdatenschutzgesetz en het 

Bundesverfassungsschutzgesetz. Minstens even belangrijk was evenwel dat er nu ook 

voor het eerst een wettelijk kader voor de Militarische Abschirmdienst (MAD) en de 

Bundesnachrichtendienst (BND)
383

 tot stand kwam.
384

 De bewegingsvrijheid van de 

Duitse inlichtingendiensten werd daardoor in vergelijking met de voorafgaande decennia 

aanzienlijk ingeperkt.
385

 Naar aanleiding van deze indrukwekkende wetswijzigingen 

pasten ook de Länder in de daaropvolgende jaren allen hun 

Landesverfasssungsschutzgesetze aan de nieuwe situatie op Bondsniveau aan. Het aldus 

totstandgekomen wettelijke kader werd tot op vandaag in zijn essentie niet meer 

gewijzigd. Wel werd de parlementaire controle in 1999 nog versterkt door de vervanging 

van de Parlamentarische Kontrollkommission door het met meer 

onderzoeksmogelijkheden uitgeruste Parlamentarisch Kontrollgremium.
386

 

Vanaf 2001 zag het BfV zijn mogelijkheden opnieuw uitgebreid, nu aangevuurd 

door het internationale islamistisch terrorisme. In juni 2001 kwam het vernieuwde G10-

Gesetz tot stand op grond waarvan de mogelijkheden van het BfV om post en 

telecommunicatie te onderscheppen werden verruimd.
387

 Maar de aanslagen in New York 
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in september van dat jaar noodzaakten de regering tot bijkomende maatregelen. Het 

zogenaamde Terrorismusbekämpfungsgesetz van 2002 breidde de opdrachten en 

bevoegdheden van het BfV opnieuw uit.
388

 Die bevoegdheidsuitbreiding gold weliswaar 

voor een in de tijd beperkte periode van vijf jaren, maar werd in 2007 door het tweede 

Terrorismusbekämpfungsgesetz grotendeels bevestigd en zelfs verder uitgebreid.
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 In 

2009 tenslotte werd ook het Kontrollgremiumgesetz opnieuw grondig herzien.
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HOOFDSTUK VI. BESLUIT BIJ DEEL II 

De geschiedenis van de politieke politie is bij uitstek verbonden met de geschiedenis van 

de reguliere politie, alsook met de sociale, politieke en economische geschiedenis van de 

betrokken landen. Zo kan het ontstaan en de verdere ontwikkeling van de politieke politie 

doorheen de tijd steeds in nauw verband gebracht worden met de politieke (in)stabiliteit 

van het moment.
391

  

Alvorens aan de bovenstaande bespreking enkele conclusies te verbinden, moeten 

wij de lezer dan ook nogmaals wijzen op de beperkte draagwijdte van ons historisch 

onderzoek. Wij hebben ons immers grotendeels beperkt tot een bespreking van de 

institutionele geschiedenis van de politieke politie en de inlichtingendiensten. De sociale, 

economische en politieke context van deze ontwikkelingen zijn slechts zijdelings aan bod 

gekomen. Datzelfde geldt, zij het in mindere mate, voor de historische ontwikkelingen 

van het politiebestel in de betrokken landen. Enkel de belangrijkste institutionele 

evoluties van het politieapparaat werden kort aangehaald in de mate zij in verband 

gebracht konden worden met de uitoefening van de politieke politie. Een meer 

omvattende historische studie paste niet binnen het bestek van dit onderzoek. Ondanks 

het beperkte opzet kunnen wij op basis van dit deel niettemin een aantal historische 

ontwikkelingen identificeren die ons interessante inzichten aanreiken over de huidige 

verhouding tussen politie en inlichtingendiensten en die ons in staat stellen om een aantal 

misvattingen en vooroordelen over die verhouding te doorprikken.  

Daaraan voorafgaand past het evenwel om nogmaals te benadrukken hoezeer het 

ontstaan en de verdere ontwikkeling van de politieke politie in de 19
de

 eeuw – en daarmee 

ook het ontstaan van de moderne inlichtingendiensten in de 20
ste

 eeuw – schatplichtig zijn 

aan de ‘haute police’ van Fouché. In de revolutionaire context waarin Frankrijk zich op 

het einde van de 18
de

 eeuw bevond, bleek het immers steeds moeilijker om louter 

steunend op het leger en het bestaande versnipperde politieapparaat de orde te handhaven. 

Fouché counterde deze moeilijkheden door enerzijds de greep van het centrale gezag op 

de politie te vergroten en anderzijds de traditionele op geweldsuitoefening gestoelde 

ordehandhaving aan te vullen met een politieke politie die zich door het inzamelen van 

informatie over politieke tegenstanders veeleer op de oorzaken dan op de eigenlijke 

verstoringen van de openbare orde kon richten. Ondanks de terreur en de daarmee 

samenhangende slechte reputatie van Fouché’s ‘haute police’ en in het bijzonder van zijn 

geheime politie, werd de meerwaarde en efficiëntie van zijn benadering – althans door zij 

die aan de macht waren – algemeen erkend. Na de Franse overheersing werd in elk van de 

hier besproken landen een vorm van politieke politie opgericht – of in stand gehouden – 

en in de loop van de 19
de

 eeuw verder ontwikkeld.  

De ontwikkeling van de politieke politie in functionele zin tot de 

inlichtingendiensten zoals we die vandaag kennen, verliep ons inziens langs een vijftal 

nauw met elkaar verbonden sporen die omschreven kunnen worden als centralisering, 

institutionalisering, legalisering, specialisering en depolitisering. De evolutie langs elk 

van deze sporen loopt overigens ook in de tijd grotendeels gelijk. Grosso modo kunnen 

we de geschiedenis van de politieke politie aldus indelen in drie tijdsvakken: de 19
de
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eeuw; de eerste helft van de 20
ste

 eeuw; en de heropbouw na de Tweede Wereldoorlog in 

de tweede helft van de 20
ste

 eeuw. 

VI.1. DE CENTRALISERING VAN DE INLICHTINGENFUNCTIE 

Het eerste spoor – de gestage centralisering van de politieke politie – weerspiegelt 

duidelijk de invloed van de Franse ‘haute police’. Nochtans bleef de inzameling van 

politieke informatie in de 19
de

 eeuw in de eerste plaats een zaak van de reguliere politie 

waardoor het zwaartepunt van de politieke politie veelal bij de lokale, stedelijke 

politiediensten kwam te liggen. Pogingen om de politieke politie naar het centrale niveau 

te trekken mislukten grotendeels. Pas in het Interbellum ontstonden de eerste echte 

centraal aangestuurde diensten. Na de Tweede Wereldoorlog werd van die evolutie niet 

meer afgeweken. 

In Nederland slaagde men er in eerste instantie niet in om een centrale politieke 

inlichtingenwerking uit te bouwen. De (politieke) oproer waar Nederland in de loop van 

de 19
de

 eeuw mee geconfronteerd werd, woog blijkbaar onvoldoende zwaar om een 

centralisering van de politie op gang te brengen. Ook de politieke politie bleef daardoor 

grotendeels in handen van de lokale politie in de steden. Verscheidene 

hervormingspogingen mislukten en pas op het einde van de 19
de

 eeuw met de 

totstandkoming van de Rijksrecherche onstond er voor het eerst een zeer bescheiden 

centrale inlichtingenwerking. De eerste echte centraal aangestuurde Nederlandse 

inlichtingendienst, de CI, werd in 1919 opgericht en functioneerde tot aan de Tweede 

Wereldoorlog. Uit de woelige oorlogsjaren ontstond dan uiteindelijk de BVD die later 

werd omgevormd tot de huidige AIVD.  

In Pruisen ontstonden er op het ritme van de opeenvolgende staatkundige 

wijzigingen telkens andere instanties belast met het inzamelen van politieke informatie. 

Het beeld van de Duitse politieke politie in de 19
de

 eeuw is daardoor eerder 

kaleidoscopisch. Een steeds wederkerende vaststelling is niettemin dat de Pruisische – en 

in het bijzonder de Berlijnse – politie inzake de inzameling van politieke informatie in de 

Duitse Bond en later ook in het Keizerrijk vaak een hoofdrol speelde. De greep van de 

centrale overheid op de inzameling van politieke informatie was in Pruisen daardoor 

groter dan in Nederland. Veel verder dan een coördinerende functie kwam het echter 

nooit zodat er van een echte centrale politieke politie ook hier geen sprake was. Na de 

Eerste Wereldoorlog werd de (politieke) politie in Pruisen wel duidelijker gecentraliseerd, 

wat in 1925 resulteerde in de oprichting van een politieke staatspolitie. Maar vooral de 

machtsovername van de nazi’s leidde tot een nooit geziene centralisering van het politie- 

en inlichtingenwerk. Ook na de oorlog werd in Duitsland een centrale 

inlichtingenwerking behouden. De aanvankelijke eis van de geallieerden om de 

(politieke) politie in handen van de deelstaten te laten, maakte onder druk van de 

(internationale) omstandigheden vrij snel plaats voor de aanvaarding van een 

inlichtingenapparaat op bondsniveau dat tot op vandaag in essentie ongewijzigd is 

gebleven. 

In België lijkt de situatie op het eerste gezicht anders te zijn. Daar werd in 1830 

immers de functie van administrateur-generaal voor de Openbare Veiligheid in het leven 

geroepen, belast met de binnenlandse veiligheid en de police générale. De woelige 

beginperiode en de tot 1840 durende oorlog met Willem I vormden daarvoor de 

rechtvaardiging. Aldus ontstond er in de 19
de

 eeuw in België wél een centraal 

georganiseerde politieke politie. Gedurende de gehele 19
de

 eeuw was de Openbare 

veiligheid – bij gebrek aan eigen manschappen en middelen – evenwel genoodzaakt om 

nauw samen te werken met de reguliere politie die in hoge mate territoriaal versnipperd 

bleef op het niveau van de steden. Daardoor bleef het zwaartepunt van de politieke 
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informatie-inzameling ook in België bij de lokale politiediensten liggen. Over de periode 

tussen de beide wereldoorlogen in kunnen we op basis van ons onderzoek weinig 

conclusies trekken, maar na de Tweede Wereldoorlog werd de Veiligheid van de Staat 

aanzienlijk versterkt waardoor zij minder afhankelijk werd van de reguliere 

politiediensten en er nu ook daadwerkelijk een centrale inlichtingenwerking tot stand 

kwam. 

VI.2. DE INSTITUTIONALISERING VAN DE INLICHTINGENFUNCTIE 

Ten tweede – en deels samenhangend met het eerste spoor – moet gewezen worden op 

een toenemende institutionalisering of verzelfstandiging van de politieke politie ten 

aanzien van de reguliere politie(functie). Aanvankelijk was de inzameling van politieke 

informatie een opdracht voor elke politieambtenaar maar in de loop van de 19
de

 eeuw 

werd de politieke politie steeds vaker toebedeeld aan speciaal daarvoor opgerichte 

bijzondere afdelingen van de reguliere politie. Deze evolutie werd vanaf de tweede helft 

van de 19
de

 eeuw nog versterkt door de toenemende verzelfstandiging van de, met de 

opsporing van strafbare feiten belaste, gerechtelijke politie. In de loop van de 19
de

 eeuw 

was er tussen de politieke en de gerechtelijke politie immers een nauwe band ontstaan, in 

die mate zelfs dat het onderscheid tussen beiden vaak vervaagde. Die evolutie laat zich 

deels verklaren door de wens om het bestaan en de werking van de politieke politie 

zoveel als mogelijk af te schermen en zich als het ware te verschuilen achter de beter 

aanvaarde gerechtelijke opdrachten de politie.
392

 Anderzijds mogen we ook niet uit het 

oog verliezen dat op het bestaan en organiseren van een politieke oppositie in de 19
de

 

eeuw vaak strafrechtelijk werd gereageerd. In het Pruisische Socialistengesetz werd de 

arbeidersbeweging zelfs nominatim geviseerd en gecriminaliseerd. De intensieve 

samenwerking, soms zelfs het samenvallen van politieke en gerechtelijke 

politieopdrachten impliceerde in sommige gevallen bovendien dat de politieke politie de 

facto over executieve bevoegdheden kon beschikken. 

In Pruisen was deze trend het duidelijkst herkenbaar. Daar ontstond binnen de 

Berlijnse Schutzmannschaft reeds kort na 1848 een relatief zelfstandige en nauw met de 

Kriminalpolizei verweven bijzondere eenheid belast met de politieke politie. Na de Duitse 

eenmaking werd opnieuw aansluiting gezocht bij deze trend en verzelfstandigde de 

Kriminalpolizei – met in zijn kielzog de politieke politie – in Pruisen verder ten aanzien 

van de Schutzmannschaft. Ook in Nederland was de politieke politie in de 19
de

 eeuw op 

lokaal niveau nauw verbonden geraakt met de opsporing van strafbare feiten. Die trend 

werd in 1897 op centraal niveau overgenomen door de oprichting van de Rijksrecherche 

die formeel belast was met de opsporing van strafbare feiten, maar de facto waarschijnlijk 

vooral als centrale politieke politie moest dienen. Voor België – waar de politieke politie 

altijd al een grotere zelfstandigheid had gehad en er pas in 1919 een aparte gerechtelijke 

politie ontstond – treedt dit spoor minder op de voorgrond.  

In de eerste helft van de 20
ste

 eeuw dan ontstond als gevolg van de internationale 

politieke situatie – in het bijzonder de beide Wereldoorlogen – een geheel nieuwe 

dynamiek ten aanzien van de politieke politie (infra) die er toe leidde dat er voor het eerst 

aparte – van de reguliere politie onderscheiden – (militaire) inlichtingendiensten tot stand 

kwamen. Zowel in België als in Nederland en in Duitsland werden tijdens of kort na de 

Eerste Wereldoorlog binnen het leger militaire inlichtingendiensten opgericht.  
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Maar ook ten aanzien van het civiele inlichtingenwerk zette de verzelfstandiging 

ten aanzien van de politiediensten zich door. De oprichting in Nederland van de CI en de 

geleidelijke centralisering en verzelfstandiging van het inlichtingenwerk die daaruit 

voortvloeide is daar ongetwijfeld het meest duidelijke voorbeeld van. Maar ook in 

Duitsland werd ten tijde van de Weimarrepubliek binnen de Berlijnse politie een 

bijzondere, met de politieke politie belaste, afdeling opgericht die in de loop van de jaren 

’20 verder verzelfstandigde en de Kriminalpolizei moest bijstaan bij de opsporing van 

politieke misdrijven. In Duitsland bleef de verzelfstandiging van de politieke politie 

daardoor nauw verbonden met de verzelfstandiging van de Kriminalpolizei. De 

vermenging tussen gerechtelijke en politieke politie en de relatieve zelfstandigheid van 

beiden ten aanzien van de reguliere politie bereikten hun hoogtepunt in het nazi-

politieapparaat. In België werd de Openbare Veiligheid – nu als Veiligheid van de Staat – 

behouden als zelfstandige inlichtingendienst en kon zij haar positie schijnbaar zelfs 

versterken.
393

  

Vervolgens werd de verzelfstandiging van de politieke politie die in de 19
de

 eeuw 

reeds voorzichtig werd voorbereid en in de eerste helft van de 20
ste

 eeuw doorbrak, na de 

Tweede Wereldoorlog in het kader van de wederopbouw van het politieapparaat als 

uitgangspunt naar voor geschoven. De ervaringen met de Gestapo hadden de gevaren van 

een verregaande vermenging van politieke en gerechtelijke politie pijnlijk duidelijk 

gemaakt. Als remedie werd een strikte scheiding tussen het politieke en het reguliere 

politiewerk voorgesteld. In elk van de drie besproken landen ontstonden zo civiele 

inlichtingendiensten die duidelijk gescheiden bleven van de politiediensten. Weliswaar 

bleek een absolute scheiding waarbij elke samenwerking werd uitgesloten al snel 

onrealistisch. In Duitsland kreeg de scheiding tussen het politie- en het inlichtingenwerk 

zoals die door de geallieerden op grond van de Polizeibrief werd vooropgesteld, vooral 

een organisatorische invulling. Het werd de inlichtingendiensten wel verboden om 

politiebevoegdheden uit te oefenen, maar de samenwerking tussen beiden bleef zonder 

meer mogelijk. In Nederland werd het voor de BVD verboden om politiebevoegdheden 

uit te oefenen, maar aan de samenwerking met de lokale politiediensten werd niet geraakt. 

Deze werd daarentegen in de jaren ‘70 zelfs geïnstitutionaliseerd door de oprichting van 

de PID’s. Wat België betreft, maakt het ontbreken van een duidelijk regelgevend kader 

omtrent het functioneren van de Veiligheid van de Staat het moeilijker om in te schatten 

hoe de samenwerking met de politiediensten in de tweede helft van de 20
ste

 eeuw is 

verlopen. 

VI.3. DE LEGALISERING VAN DE INLICHTINGENFUNCTIE 

Het derde spoor waarlangs de politieke politie zich heeft ontwikkeld is dat van de 

geleidelijke legalisering, een evolutie die uiteraard samenhangt met de toegenomen 

openheid over het bestaan en de werking van de politieke politie. De oorsprong van de 

politieke politie ligt zoals gezegd bij de geheime politie van Fouché, waarbij het adjectief 

geheim zowel betrekking had op de werking als op het bestaan van de dienst. Aan die 

uitgangspunten werd in de loop van de 19
de

 eeuw nauwelijks geraakt. De precieze 

organisatie en al zeker de concrete werking van de politieke politie werd zo goed als 

volledig afgeschermd. Het verborgen houden van het loutere bestaan van een politieke 

politie lag minder voor de hand al trachte men meestal om deze functie te laten 

schuilgaan achter de andere – veelal gerechtelijke – opdrachten van de reguliere politie. 

De politieke politie functioneerde in de loop van de 19
de

 eeuw aldus grotendeels zonder 

specifiek eigen reglementair kader. Enkel in België was dat tot op zekere hoogte anders. 
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  Zo kreeg zij inzake (contra)spionage tussen 1929 en 1937 zelfs de voorkeur boven de Sûreté Militaire. 
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De functie van administrateur-generaal voor de Openbare Veiligheid werd immers reeds 

in 1831 gecrëerd bij Regentsbesluit en door een Koninklijk Besluit van 1932 bestendigd. 

De precieze draagwijdte van zijn opdracht en de verhouding met de reguliere politie bleef 

daarin anderzijds zeer vaag en onduidelijk. Het reglementaire kader werd in de loop van 

de 19
de

 eeuw bovendien niet meer aangepast of uitgebreid waardoor er de facto ook in 

België sprake was van een juridische schemerzone, zoniet van een juridisch vacuüm. 

In Pruisen kwam daar in de tweede helft van de 19
de

 eeuw geleidelijk aan 

verandering in. Daar vond de (reguliere) politie onder meer in het Socialistengezetz een 

juridische grondslag voor de inzameling van politieke informatie. Maar het is vooral in de 

eerste helft van de 20
ste

 eeuw dat – parallel aan de verzelfstandiging van de 

inlichtingenfunctie en aan het ontstaan van de eerste (moderne) inlichtingendiensten – de 

gewoonte ontstaat om de organisatie en de draagwijdte van het inlichtingenwerk in 

reglementaire teksten – meestal (geheime) uitvoeringsbesluiten – te verankeren.  

De werkelijke legalisering kwam evenwel pas in de tweede helft van de 20
ste

 eeuw 

op gang, met Duitsland als koploper. De ervaringen met de Gestapo die goeddeels buiten 

elk wettelijk kader kon optreden enerzijds en de dringende noodzaak om op het eigen 

grondgebied niettemin een inlichtingenwerking te kunnen uitbouwen anderzijds, hadden 

tot gevolg dat het inlichtingenwerk naar aanleiding van de oprichting van het BfV in 1950 

bij wijze van waarborg met een omvattend wettelijk kader werd omgeven.
394

 Weliswaar 

werd dat wettelijke kader sindsdien nog verscheidene keren aangevuld – onder andere om 

een zekere vorm van parlementaire controle mogelijk te maken – maar in essentie bleef 

het tot 1990 overeind. In dat jaar vond – onder druk van het Volkzählungsurteil – een 

grondige herziening plaats om het wettelijke kader in overeenstemming te brengen met 

het recht op privacy en de bescherming van persoonsgegevens zoals vervat in artikel 8 

EVRM. 

In Nederland en België bleef de wettelijke omkadering van de 

inlichtingendiensten wat langer uit, al verliep zij grotendeels gelijkaardig. In beide landen 

werden de diensten na de Tweede Wereldoorlog aanvankelijk heropgericht op basis van 

(vertrouwelijke) uitvoeringsbesluiten. Maar in Nederland werd onder druk van de Tweede 

Kamer in 1952 reeds een parlementaire controle opgezet en in 1972 werd ook het 

Koninklijk Besluit dat de grondslag voor de inlichtingendiensten vormde openbaar 

gemaakt. De totstandkoming van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten liet 

evenwel nog tot 1988 op zich wachten. In 2002 dan werd de wet grondig herzien met het 

oog op de conformiteit met artikel 8 EVRM. In België groeide de aandacht voor de 

inlichtingendiensten pas opnieuw naar aanleiding van de schandalen in de jaren ’80 maar 

ook hier was de toenemende vraag naar enige vorm van parlementaire controle een van de 

belangrijkste drijfveren voor de totstandkoming van het wettelijke kader. In 1992 kreeg 

die controle gestalte met de oprichting van het Vast Comité I. In 1998 ontstond dan voor 

het eerst ook voor de inlichtingendiensten zelf een wettelijk kader dat uiteindelijk in 2010 

– ook hier tegen de achtergrond van artikel 8 EVRM – werd vervolledigd met de regeling 

van de bevoegdheden van de diensten. 

VI.4. DE SPECIALISERING VAN DE INLICHTINGENFUNCTIE 

Ten vierde volgde de geschiedenis van de politieke politie het spoor van de specialisering. 

We wezen er reeds op dat de politieke politie in de loop van de 19
de

 eeuw in de 

slagschaduw van de gerechtelijke politie mee verzelfstandigde. Die evolutie vormde in 

zekere zin reeds een eerste specialisering omdat de politieke politie daardoor meer en 
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  Kort daarna ontstonden ook de BND en de voorloper van de MAD al werd voor deze laatsten pas in 1990 

een eigen wettelijk kader gecreëerd. 
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meer werd uitgeoefend door speciaal daartoe aangestelde politieambtenaren. Wij wensen 

hier evenwel niet zo zeer te wijzen op de specialisering binnen de reguliere politie die 

leidde tot het ontstaan van een politieke politie als wel op de inhoudelijke verschuiving en 

daaruit voortvloeiende specialisering binnen de politieke politie zelf. 

Gedurende de gehele 19
de

 eeuw was de inzameling van politieke informatie 

primair gericht op de bestrijding van de politieke oppositie, met andere woorden op de 

bescherming van de aan de macht zijnde politieke fractie. Daarmee lag de focus van de 

politieke politie vrij nadrukkelijk op de binnenlandse orde en rust. In de eerste helft van 

de 20
ste

 eeuw echter veranderde de aard van het politieke politiewerk. Naar aanleiding 

van de Eerste Wereldoorlog ontstond immers een nieuw soort inlichtingenbehoefte met 

een veeleer militair en internationaal karakter. In elk van de drie besproken landen 

kwamen militaire inlichtingendiensten tot stand die ook tijdens het Interbellum behouden 

bleven. Daarnaast bleef weliswaar ook een traditionele – civiele en eerder nationaal 

geörienteerde – politieke politie bestaan maar ook daar werd de focus in toenemende 

mate bepaald door de internationale militaire context. Zo groeide in de eerste helft van de 

20
ste

 eeuw een dubbele breuklijn. Enerzijds ontstond naast de klassieke (civiele) politieke 

informatie-inzameling nu ook een militair inlichtingenapparaat, anderzijds differentieerde 

de inzameling van politieke informatie zich naargelang de focus op de binnenlandse dan 

wel de buitenlandse of internationale veiligheid lag.  

Langs deze breuklijnen verliep ook de heropbouw van het inlichtingenapparaat na 

de Tweede Wereldoorlog. In elk van de drie besproken landen werden de militaire 

inlichtingendiensten behouden of weer opgericht, geflankeerd door een civiel 

inlichtingenapparaat waarin naast de klassieke binnenlandse veiligheidstaak nu ook veel 

nadruk werd gelegd op de buitenlandse inlichtingentaak.
395

 Deze relatief nieuwe op het 

buitenland gerichte civiele inlichtingenopdracht groeide tegen de achtergrond van de 

Koude Oorlog uit tot een van de speerpunten en in zekere zin zelfs de motor van de 

ontwikkeling van de Westerse inlichtingendiensten. De functionele differentiatie van de 

politieke politie die haar oorsprong vond in de eerste helft van de 20
ste

 eeuw, leidde in 

Duitsland en in Nederland ook tot een organisatorische differentiatie. Daar werden met 

het oog op de buitenlandtaak immers aparte diensten opgericht waardoor er nu drie 

soorten diensten actief waren op het gebied van de inzameling van politieke informatie: 

een militaire inlichtingendienst; een civiele veiligheidsdienst gericht op de bestrijding van 

de binnenlandse dreigingen; en een civiele inlichtingendienst (sensu stricto) met een 

buitenlandtaak. In België daarentegen bleef de Veiligheid van de Staat als enige civiele 

inlichtingendienst (sensu lato) bevoegd voor zowel de binnen- als de buitenlandse 

veiligheid al werd de functionele specialisatie niettemin weerspiegeld in haar interne 

organisatie en structuur.  

Dat alles droeg uiteraard ook bij tot de reeds eerder aangehaalde verzelfstandiging 

ten aanzien van de reguliere politiediensten. Het militaire inlichtingenwerk alsook de op 

het buitenland gerichte informatie-inzameling verschilden duidelijk van de politieke 

politie zoals die in de 19
de

 eeuw werd ingevuld. Zij waren daardoor ook organisatorisch 

makkelijker van de politie te onderscheiden. Het binnenlandse inlichtingenwerk sloot 

inhoudelijk nog het best aan bij de 19
de

 eeuwse traditie, maar ook hier groeide een eigen – 

van de reguliere politie onderscheiden – dynamiek en werkwijze die een verdere 

verzelfstandiging in de hand werkte. 
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  Vergelijk met het eerder reeds besproken onderscheid tussen inlichtingen- en veiligheidsdiensten. 
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VI.5. DE DEPOLITISERING VAN DE INLICHTINGENFUNCTIE 

Het vijfde en laatste spoor is dat van de graduele depolitisering, of anders gezegd de 

omschakeling van een sterk aan de heersende politieke krachten gebonden politieke 

politie naar een eerder op de bescherming van de rechtsstaat gerichte inlichtingenwerking. 

Aan het begin van de 19
de

 eeuw kon er in Frankrijk geen twijfel over bestaan dat de 

‘haute police’ bedoeld was om Napoleon – en Fouché – in het zadel te houden. De 

politieke politie was zonder meer een machtsinstrument in handen van de heersende 

politieke klasse dat gebruikt werd om politieke tegenstanders uit te schakelen. 

Niettegenstaande de afschuw waar de ‘haute police’ in elk van de besproken landen op 

kon rekenen, bleef de politieke politie in de loop van de 19
de

 eeuw in hoge mate 

verbonden met de strijd tegen de (binnenlandse) politieke oppositie. Wat Duitsland betreft 

kunnen we de Demagogenvervolgungen en de bestrijding van de opkomende 

arbeidersbeweging door het Socialistengesetz in herinnering brengen. In België vond de 

Openbare Veiligheid haar legitimatie aanvankelijk in de bestrijding van de Orangisten 

maar vanaf 1850 werd ook hier sterk gefocust op de socialistische en communistische 

strekkingen in de bevolking die door de katholieken en liberalen in de regering als een 

bedreiging voor hun positie werden gezien. Op vergelijkbare wijze werd de politieke 

politie in de tweede helft van de 19
de

 eeuw ook in Nederland voortgestuwd door de 

opkomende arbeidersbeweging.  

In de loop van de 20
ste

 eeuw echter veranderden de politieke omstandigheden 

waardoor de rechtstreekse band tussen de politieke politie en de in concreto aan de macht 

zijnde politieke fractie verzwakte. De arbeidersbeweging had op het einde van de 19
de

 

eeuw aan legitimiteit gewonnen en verscheidene socialisten geraakten verkozen waardoor 

één van de belangrijkste politieke tegenstanders nu werd opgenomen in het parlementaire 

systeem. Bovendien zorgde de opeenvolging van de beide wereldoorlogen er in de eerste 

helft van de 20
ste

 eeuw voor dat het inlichtingenwerk zoals gezegd een meer 

internationale en militaire dimensie kreeg die veeleer op het behoud van de 

staat(sinstellingen) als geheel gericht was. De machtsovername van de nazi’s zorgde 

weliswaar voor een radicale maar al bij al kortstondige terugkeer naar een – inzake 

politieke repressie – met de ‘haute police’ te vergelijken politieke politie. Maar net deze 

ervaring zorgde ervoor dat de voorzichtig aangevatte evolutie van voor de oorlog nu met 

des te meer overtuiging werd verdergezet.  

Dat blijkt het duidelijkst uit de wederopbouw van het inlichtingenapparaat in 

Duitsland en het concept van de streitbare Demokratie. Het BfV kreeg nu immers de 

uitdrukkelijke opdracht om te waken over het voortbestaan van de grondwettelijk 

verankerde democratische rechtsstaat, los van de aan de macht zijnde politieke fracties. 

Aldus ontstond een inlichtingendienst die uitdrukkelijk verbonden werd met het 

voortbestaan van het rechtssysteem en het overheidsapparaat in zijn geheel. In België en 

Nederland kwam het wettelijke kader voor de inlichtingendiensten later tot stand, maar 

ook daar werden de opdrachten van de diensten nu uitdrukkelijk gekoppeld aan het 

voortbestaan van de democratische en grondwettelijke (rechts)orde. 

Wij moeten ons uiteraard bewust zijn van het feit dat deze depolitisering deels te 

herleiden valt tot de new speak die na 1945  als gevolg van de nare ervaringen met het 

nazipolitieapparaat  ontstond. De gevolgen voor de dagelijkse praktijk van het 

inlichtingenwerk waren (aanvankelijk) waarschijnlijk minder scherp dan men op basis 

van het in de tweede helft van de 20
ste

 eeuw totstandgekomen wettelijke kader van de 

diensten kan vermoeden. Bovendien zou het fout zijn om het einde van de Tweede 

Wereldoorlog als enige oorzaak aan te wijzen voor de geschetse paradigmawissel. 

Veeleer waren de gebeurtenissen uit de jaren ’40 de aanleiding voor het bestendigen en 

expliciteren van een geleidelijke evolutie die reeds op het einde van de 19
de

 eeuw werd 
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opgestart en die nauw verbonden was met de opkomst van de democratische rechtsstaat 

as such. Niettemin kan de trendbreuk in vergelijking met de situatie in de 19
de

 eeuw ons 

inziens moeilijk worden genegeerd. 

VI.6. NAWOORD BIJ DEEL II 

De historische ontwikkeling langsheen deze vijf sporen, maakt dat de verhouding tussen 

het moderne inlichtingenwerk en de reguliere politie op een aantal punten fundamenteel 

verschilt van de relatie tussen de politieke en de reguliere politie in de 19
de

 eeuw. Hoewel 

de huidige inlichtingendiensten historisch duidelijk verwant zijn met de politiediensten en 

zij met elkaar ook steeds nauwe contacten hebben onderhouden, groeiden zij in de eerste 

helft van de 20
ste

 eeuw organisatorisch en functioneel uit elkaar. In het kader van de 

heropbouw na de Tweede Wereldoorlog werd de agenda van het inlichtingenwerk 

bovendien in hoge mate bepaald door de internationale politiek waardoor de afstand ten 

aanzien van de duidelijk op het binnenland geörienteerde politiediensten nog toenam. 

Vanaf de jaren ’80 waren de inlichtingendiensten omwille van het nakende einde van de 

Koude Oorlog evenwel genoodzaakt om zich inhoudelijk te heroriënteren. Hun aandacht 

verschoof zo opnieuw in de richting van meer binnenlands verankerde dreigingen zoals 

het – toen in de eerste plaats links-radicale – terrorisme en bepaalde vormen van 

georganiseerde criminaliteit. Mede daardoor kwamen de inlichtingendiensten opnieuw 

nadrukkelijker in contact met de politiediensten die vanuit hun gerechtelijke opdracht 

uiteraard ook op deze fenomen focusten.  

De geleidelijk aan intensiverende samenwerking tussen inlichtingen- en 

politiediensten op het einde van de 20
ste

 eeuw speelde zich echter af in een geheel andere 

context dan in de 19
de

 eeuw toen het – organisatorisch en functioneel – onderscheid 

tussen reguliere en politieke politie veel vager was. Onder impuls van de gebeurtenissen 

uit de eerste helft van de 20
ste

 eeuw was de inzameling van politieke informatie immers in 

hoge mate geëvolueerd tot een zelfstandige en gedifferentieerde discipline die we vanaf 

dan beter als inlichtingenwerk kunnen omschrijven en die door gespecialiseerde en van de 

politie onderscheiden inlichtingendiensten werd uitgeoefend. Waar de met de politieke 

politie belaste instanties in de 19
de

 eeuw veeleer als (interne) collega’s van de reguliere 

politie functioneerden, kwamen de inlichtingendiensten nu haast als (externe) 

concurrenten tegenover de reguliere politie te staan.
396

 De onduidelijkheid die dat met 

zich mee bracht werd nog versterkt door het feit dat het in de praktijk moeilijk bleek om 

het (functionele) onderscheid tussen beiden strak juridisch af te bakenen. De inhoudelijke 

verbreding en specialisering en de institutionele verzelfstandiging die in de eerste helft 

van de 20
ste

 eeuw maar vooral in het kader van de heropbouw na de Tweede 

Wereldoorlog had plaatsgevonden, compliceerden zo op het einde van de 20
ste

 eeuw de 

verhoudingen met de reguliere politiediensten.  

Ondanks het beperkte opzet maakt dit historisch overzicht zo in ieder geval 

duidelijk dat de historische verhouding tussen inlichtingendiensten en politiediensten niet 

in ééndimensionale boutades gevat kan worden. Noch het laten samenvloeien van 

inlichtingendiensten en politiediensten, noch het hanteren van een strikte scheiding tussen 

beiden kan verdedigd worden op grond van historische argumenten, althans niet als we 

bereid zijn om verder te kijken dan de excessen van het naziregime. De toegenomen 

samenwerking die de jongste decennia opnieuw tussen beiden is ontstaan, kan dan ook in 
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  In België – waar er sinds 1830 reeds een onderscheiden inlichtingendienst bestond – was er weliswaar ook 

in de 19
de

 eeuw al een zekere concurrentie merkbaar tussen de Openbare Veiligheid en de gemeentepolitie. 
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geen geval omschreven worden als het verlaten van de ‘traditionele’ scheiding tussen 

beide functionaliteiten zoals wel eens wordt beweerd.
397

  

Bovendien blijkt de 19
de

 eeuwse politieke politie (in functionele zin) het dichtst 

aan te leunen bij de binnenlandse veiligheidstaken van de huidige inlichtingendiensten. 

Deze vormen evenwel slechts één aspect van het moderne inlichtingenwerk, naast de 

buitenlandse inlichtingenopdracht en de inzameling van militaire inlichtingen. Daarom 

lijkt het ons essentiëel te zijn om in het kader van een historische vergelijking een 

onderscheid te maken tussen deze verschillende aspecten van het inlichtingenwerk. Zo is 

het op het buitenland gericht inlichtingenwerk (sensu stricto) in tegenstelling tot het 

eerder binnenlandse veiligheidswerk slechts zijdelings verbonden met de geschiedenis en 

het ontstaan van de reguliere politie, iets wat helaas al te vaak over het hoofd wordt 

gezien.
398

  

                                                 
397

  Zie in die zin bijvoorbeeld L. VAN OUTRIVE, “Les services de renseignements et de sécurité”, Courier 

Hebdomaire 1999, n° 1660-1661, (88 p.) 81. 
398

  Niettemin houden wij zoals gezegd in dit proefschrift vast aan het gebruik van de term inlichtingendiensten 

in ruime zin waardoor wij het onderscheid tussen inlichtingendiensten senso stricto en veiligheidsdiensten 

enigszins verwaarlozen. Deze keuze blijft ons inziens verantwoord omdat het opzet van dit onderzoek niet 

ligt in een (historische) vergelijking van de inlichtingendiensten (senso lato) op zich, maar wel in een 

vergelijking van het gebruik dat in het kader van de opsporing en vervolging van strafbare feiten gemaakt 

kan worden van de output van die diensten. De vragen die een dergelijk gebruik oproept – en die wij 

hierboven reeds schetsten – blijven immers gelijk ongeacht de aard of oriëntatie van de inlichtingendienst in 

kwestie. 



 100 

DEEL III. DE ORGANISATIE EN DE WERKING VAN 

DE INLICHTINGENDIENSTEN 
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Na het historische overzicht uit het vorige deel, schetsen we in dit deel het wettelijke 

kader van de inlichtingendiensten, zoals dat op dit moment in elk van de besproken 

landen in voege is. Wij zullen aldus telkens stilstaan bij de organisatie, de opdracht, de 

aansturing, de bevoegdheden en de controle op de betrokken inlichtingendiensten. Daarbij 

passen evenwel twee voorafgaande opmerkingen. 

Vooreerst moet in herinnering worden gebracht dat wij ons zullen concentreren op 

de civiele diensten. Om de hoger uiteengezette redenen worden de militaire 

inlichtingendiensten slechts kort aangehaald. Aldus wordt voor België en Nederland 

respectievelijk op de Veiligheid van de Staat en op de AIVD gefocust. Wat Duitsland 

betreft zijn er langs civiele kant twee inlichtingendiensten actief: het BfV met een in 

hoofdzaak op binnenlandse veiligheid gerichte opdracht en de BND als buitenlandse 

inlichtingendienst. Enkel het BfV zal door ons ten gronde worden besproken. De eerder 

binnenlands georiënteerde opdracht van het BfV sluit dichter aan bij de (gerechtelijke) 

opdracht van de reguliere politiediensten waardoor het vermoeden ontstaat dat deze 

laatsten vaker geconfronteerd zullen worden met inlichtingen afkomstig van het BfV dan 

van de BND. Belangrijker allicht is dat het wettelijke kader van het BfV reeds in 1950 tot 

stand kwam en bij de totstandkoming van het BNDG in 1990 nadrukkelijk de rol speelde 

van ‘moederwet’. De regeling van de BND is met andere woorden in hoge mate 

gelijklopend met – en in zekere zin zelfs afhankelijk van – het BVerfSchG.
399

  

Ten tweede is het gepast om reeds bij voorbaat te wijzen op het in hoofdzaak 

descriptieve karakter van dit deel. Het doel van dit deel ligt in de eerste plaats immers in 

het aanreiken van de bredere institutionele context waarbinnen de inlichtingendiensten 

zich bewegen. Een zicht hebben op die context is onontbeerlijk voor een goed begrip van 

het vervolg van dit proefschrift. Maar een gedetailleerde kritische bespreking van alle 

aspecten ervan lijkt het doel van dit onderzoek voorbij te schieten. De bepalingen over de 

samenwerking met de politiediensten die in het kader van ons onderzoeksopzet een 

nadere kritische commentaar verdienen, worden in de volgende hoofdstukken uiteraard 

wel hernomen en uitgebreid geanalyseerd. 
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  Zie KÖNIG, M., Trennung und Zusammenarbeit, 2005, 116;  C. STREIß, Das Trennungsgebot, 2011, 57. 
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HOOFDSTUK VII. DE INLICHTINGENDIENSTEN IN BELGIË 

VII.1. DE ORGANISATIE 

De wettelijke regeling van de organisatie en werking van de Belgische 

inlichtingendiensten zit hoofdzakelijk vervat in de Wet van 30 november 1998 houdende 

regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (W.I&V).
400

 De wet stelt 

uitdrukkelijk dat er in België slechts twee inlichtingen- en veiligheidsdiensten bestaan: de 

Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV) en de Veiligheid van de Staat 

(VSSE).
401

  

De ADIV is de militaire inlichtingendienst en ressorteert als dusdanig onder het 

gezag van de minister van Landsverdediging die ook verantwoordelijk is voor de 

organisatie en het algemeen bestuur van de dienst.
402

 De dienst staat in voor de militaire 

veiligheidsonderzoeken en het militaire inlichtingenwerk, wat naast een duidelijke 

binnenlandse veiligheidstaak
403

, ook een – zij het eerder beperkte – buitenlandse opdracht 

omvat in het kader van de bescherming van de Belgische onderdanen en de troepen in het 

buitenland.
404

 In het verdere verloop van dit onderzoek blijft de ADIV zoals gezegd 

buiten beeld.
405

 

De VSSE daarentegen ressorteert als civiele inlichtingendienst onder het gezag 

van de minister van Justitie.
406

 Deze laatste is tevens verantwoordelijk voor de organisatie 

en het algemeen bestuur van de dienst.
407

 De dagelijkse leiding van de VSSE is in handen 

van een administrateur-generaal en een adjunct administrateur-generaal die onder het 

                                                 
400

  Wet van 30 november 1998 (BS 18 december 1998) houdende regeling van de inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten (hierna aangehaald als W.I&V). Zie hierover, zij het deels overlappend F. GOOSSENS, 

“De Veiligheid van de Staat: haar wettelijk kader” in M. COOLS, K. DASSEN, R. LIBERT, en P. 

PONSAERS (ed.), De Staatsveiligheid. Essays over 175 jaar Veiligheid van de Staat, Brussel, Politeia, 

2005, (199) 199 e.v.; F. GOOSSENS, “De reguliere politie en de inlichtingen- en veiligheidsdiensten”, 

2002, (397) 397 e.v.; F. GOOSSENS, “Les missions et compétences des services de renseignement et de 

sécurité belges”, J.T. 2002, (617) 617 e.v.; F. GOOSSENS, “De wet op de inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten: een vergeten hoofdstuk”, 1999, (205) 205 e.v. Zie ook W. VAN LAETHEM, “De 

veiligheid van de Staat” in F. GOOSSENS (ed.), Zakboekje politiefunctie, Mechelen, Kluwer, 2008, (149) 

149 e.v.; F. VANNESTE, “De Wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en 

veiligheidsdienst”, Jura Falc. 1999-2000, nr. 3, (325) 325
 
e.v.  

Daarnaast worden enkele opdrachten nader geregeld in aparte wetten. De voornaamste zijn de Wet van 11 

december 1998 (BS 7 mei 1999) betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, 

veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen (hierna aangehaald als W.C&VM) en de Wet van 11 december 

1998 (BS 7 mei 1999) tot oprichting van een beroepsorgaan inzake veiligheidsmachtigingen, 

veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen (W.Beroepsorg).  
401

  Art. 2 W.I&V. 
402

  Art. 10 §§ 2 en 3 W.I&V. 
403

  Art. 11 § 1 W.I&V onderscheidt vier opdrachten die samengevat kunnen worden als: 1) het inwinnen, 

analyseren en verwerken van inlichtingen die betrekking hebben op elke activiteit die de militaire 

staatsveiligheid bedreigt of zou kunnen bedreigen; 2) het zorgen voor het behoud van de veiligheid van het 

personeel, de infrastructuur en het materiëel van het leger met inbegrip van het neutraliseren of reageren op 

een cyberaanval; 3) het beschermen van de militaire geheimen en; 4) het uitvoeren van de militaire 

veiligheidsonderzoeken. 
404

  Zie art. 11 § 1, 1° W.I&V (‘[…] de vervulling van de opdrachten van de strijdkrachten, of de veiligheid van 

de Belgische onderdanen in het buitenland […]’) in combinatie met art. 11 § 2, 3° W.I&V. 
405

  Meer achtergrond is evenwel te vinden in VAST COMITÉ I, Activiteitenverslag 2013, Antwerpen, 

Intersentia, 2014, 9 e.v. 
406

  Art. 5 § 1 W.I&V. 
407

  Art. 5 § 3 W.I&V. In het kader van de handhaving van de openbare orde en de bescherming van personen 

moet hij zijn gezag en het beheer over de dienst evenwel delen met de minister van Binnenlandse Zaken 

(infra). 



 103 

rechtstreekse gezag van de minister van Justitie handelen.
408

 Intern wordt de dienst 

gekenmerkt door een tweedeling tussen de zogenaamde buitendiensten – die instaan voor 

het inzamelen van informatie op het terrein – en de analysedienst – die verantwoordelijk 

is voor de analyse van de informatie afkomstig van de buitendiensten. Deze tweedeling 

wordt in het organigram weerspiegeld in het bestaan van twee directies: de directie 

operaties en de directie analyse.
409

 De directeurs van deze beide directies vormen samen 

met de administrateurs-generaal het directiecomité, dat instaat voor het dagelijks 

beheer.
410

 Het directiecomité wordt bovendien bijgestaan door een ondersteuningscel, 

samengesteld uit een expert in management, een expert in internationale betrekkingen, 

een expert in operationele strategieën en een juridisch expert.
411

 Naast de centrale 

diensten in Brussel beschikt de VSSE in de belangrijkste steden tenslotte ook over 

gedeconcentreerde brigades.
412

 

VII.2. DE OPDRACHTEN  

In artikel 2 W.I&V krijgen de beide Belgische inlichtingendiensten de algemene opdracht 

mee om in het kader van hun werkzaamheden te zorgen voor de naleving van de 

individuele rechten en vrijheden, alsook om bij te dragen tot de bescherming van die 

rechten en tot de democratische ontwikkeling van de maatschappij.
413

 Daarmee 

expliciteert de wet als het ware de achterliggende doelstelling van de inlichtingendiensten 

en wordt het kader gecreëerd waarbinnen deze diensten hun opdrachten moeten uitvoeren. 

De eigenlijke opdrachten van de VSSE worden nader omschreven in artikel 7 W.I&V.  

VII.2.1. De inlichtingenopdracht 

De eerste en – ook voor dit onderzoek – belangrijkste opdracht is de zogenaamde 

inlichtingenopdracht. Het gaat kort gezegd over de opdracht tot het inwinnen, analyseren 

en verwerken van inlichtingen
414

 die betrekking hebben op elke activiteit die de veiligheid 

                                                 
408

  Art. 2 Koninklijk Besluit van 5 december 2006 betreffende het algemeen bestuur en de ondersteuningscel 

van de VSSE (BS 8 december 2006). Zie nochtans art. 3 Koninklijk Besluit van 23 mei 2001 houdende 

oprichting van de Federale Overheidsdienst Justitie (BS 29 mei 2001) waarin gesteld wordt dat de VSSE 

onder het rechtstreeks gezag van de beleidscel van de Minister van Justitie valt. Dit laatste Koninklijk 

Besluit lijkt evenwel in te gaan tegen de bepalingen van de W.I&V (in die zin ook W. VAN LAETHEM, 

“De veiligheid van de Staat” in F. GOOSSENS (ed.), Zakboekje politiefunctie, Mechelen, Kluwer, 2008, 

(149) 172-173). 
409

  Zie W. VAN LAETHEM, “De veiligheid van de Staat” in F. GOOSSENS (ed.), Zakboekje politiefunctie, 

Mechelen, Kluwer, 2008, (149) 175. Daarnaast bestaan er ook een aantal algemene diensten die de beide 

directies (juridisch, logistiek, etc...) ondersteunen. Voor een organigram van de dienst, zie 

http://www.just.fgov.be/nl_htm/organisation/html_org_admcentrale/organi038_05/images_organi/veilighei

dvandestaat.htm.  
410

  Art. 4, lid 1 en 3 Koninklijk Besluit van 5 december 2006 betreffende het algemeen bestuur en de 

ondersteuningscel van de Veiligheid van de Staat (BS 8 december 2006). 
411

  Deze vier experts hebben met betrekking tot hun eigen expertise een adviesfunctie en kunnen indien nodig 

deelnemen aan de vergaderingen van het directiecomité. (art. 6 en art. 4, lid 5 en 6 Koninklijk Besluit van 5 

december 2006 betreffende het algemeen bestuur en de ondersteuningscel van de Veiligheid van de Staat, 

BS 8 december 2006). 
412

  Lees in dat verband, zij het over de situatie in de jaren ’90 C. CARPENTIER en F. MOSER, De 

Staatsveiligheid. Geschiedenis van een destabilisatie, Leuven, Kritak, 1994, 84 e.v. en F. VANNESTE, “De 

Wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst”, Jura Falc. 1999-

2000, nr. 3, (325) 332-333. 
413

  Art. 2 § 1 W.I&V. 
414

  In het licht van onze eerdere terminologische opmerkingen over het algemeen onderscheid tussen 

informatie en inlichtingen (supra, I.1.2), valt het hier meteen op dat de Belgische wetgever inlichtingen 

gebruikt waar hij duidelijk informatie bedoeld. Ook in de rest van de wet worden beide begrippen overigens 

schijnbaar willekeurig door elkaar gebruikt. 

http://www.just.fgov.be/nl_htm/organisation/html_org_admcentrale/organi03_08_05/images_organi/veiligheidvandestaat.htm
http://www.just.fgov.be/nl_htm/organisation/html_org_admcentrale/organi03_08_05/images_organi/veiligheidvandestaat.htm
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van de Staat bedreigt of zou kunnen bedreigen.
415

 Zowel de concrete dreigingen als de 

eventuele potentiële dreigingen kunnen dus het voorwerp uitmaken van een onderzoek 

van de VSSE. De wetgever achtte het evenwel noodzakelijk om deze opdracht 

omstandiger te omschrijven en ontleedde de bovenstaande omschrijving daartoe in een 

aantal deelaspecten die op hun beurt elk een eigen wettelijke omschrijving krijgen. Zo 

wordt wat hierboven gemakshalve de veiligheid van de Staat werd genoemd, nader 

omschreven aan de hand van drie aandachtsgebieden.
416

  

Het eerste aandachtsgebied is de inwendige veiligheid van de Staat en het 

voortbestaan van de democratische en grondwettelijke orde. Artikel 8 W.I&V 

verduidelijkt dat deze omschrijving twee componenten omvat: enerzijds de veiligheid van 

de instellingen van de staat en het vrijwaren van de continuïteit van de regelmatige 

werking van de rechtsstaat, de democratische instellingen, de elementaire beginselen die 

eigen zijn aan iedere rechtsstaat, alsook de mensenrechten en de fundamentele vrijheden; 

en anderzijds de veiligheid en de fysieke en morele vrijwaring van personen en de 

veiligheid en de vrijwaring van goederen.
417

  

Het tweede aandachtsgebied, de uitwendige veiligheid van de Staat en de 

internationale betrekkingen, wordt in artikel 8 omschreven als het vrijwaren van de 

onschendbaarheid van het nationaal grondgebied, van de soevereiniteit en de 

onafhankelijkheid van de Staat, van de belangen van de landen waarmee België 

gemeenschappelijke doeleinden nastreeft, alsook van de internationale en andere 

betrekkingen die België met vreemde Staten en internationale of supranationale 

instellingen onderhoudt.
418

  

Ten derde omvat de inlichtingenopdracht van de VSSE ook het wetenschappelijk 

of economisch potentieel (WEP), door artikel 8 W.I&V tautologisch omschreven als de 

vrijwaring van de essentiële elementen van het wetenschappelijk of economisch 

potentieel.
419

 Deze drie aandachtsgebieden worden tenslotte aangevuld met een open 

restcategorie. Op voorstel van De nationale Veiligheidsraad
420

 kan de Koning bepalen dat 

elk ander door hem genoemd fundamenteel belang van het land als aandachtsgebied 

                                                 
415

  Art. 7, 1° W.I&V. 
416

  Lees art. 7, 1° W.I&V. 
417

  Art. 8, 2° W.I&V. 
418

  Art. 8, 3° W.I&V. 
419

  Art. 8, 4° W.I&V. In overeenstemming met art. 7, 1° W.I&V werd het WEP – evenwel pas in 2007 – 

omschreven door het Ministeriëel Comité voor Inlichting en Veiligheid (MICV, zie infra) als het vrijwaren 

van de essentiële elementen die het voortbestaan en de optimale ontwikkeling van het socio-economisch 

model mogelijk maken, te weten: de economische soevereiniteit van de Staat; de veiligheid van de kritische 

infrastructuur; de producten van wetenschappelijk onderzoek en onderzoek en ontwikkeling; en een vrije 

veilige en eerlijke omgeving voor de economische actoren (aangehaald in A. WINANTS, “Staatsveiligheid, 

strafvordering en strafproces”, 2009, (195) 208). Voor een overzicht van de vele voorafgaande pogingen 

om tot een definitie te komen, lees onder andere, VAST COMITÉ I, Activiteitenverslag 2003, 

(www.comiteri.be), 2004, 27 e.v.; VAST COMITÉ I, Activiteitenverslag 2000, (www.comiteri.be), 2001, 

116 e.v.; VAST COMITÉ I, Activiteitenverslag 1998, (www.comiteri.be), 1999, 76 e.v. Zie ook M. 

COOLS, “Inlichtingendiensten en het wetenschappelijk potentieel” in M. COOLS, K. DASSEN, R. 

LIBERT, en P. PONSAERS (ed.), De Staatsveiligheid. Essays over 175 jaar Veiligheid van de Staat, 

Brussel, Politeia, 2005, (313) 313 e.v.; J. STEENLANT en C. VEN, “Het belang van de 

inlichtingendiensten voor de bescherming van het economisch potentieel van onze bedrijven” in M. 

COOLS, K. DASSEN, R. LIBERT, en P. PONSAERS (ed.), De Staatsveiligheid. Essays over 175 jaar 

Veiligheid van de Staat, Brussel, Politeia, 2005, (321) 321 e.v.; A. WINANTS, “Staatsveiligheid, 

strafvordering en strafproces”, 2009, (195) 208-209. Lees hierover ook VAST COMITÉ I, 

Activiteitenverslag 2011, Antwerpen, Intersentia, 2012, 37 e.v. 
420

  In artikel 7 W.I&V is weliswaar nog sprake van het Ministriëel Comité. Daarmee wordt verwezen naar het 

Ministerieel Comité voor Inlichting en Veiligheid (MCIV) dat in 1996 werd, maar in 2015 werd vervangen 

door de oprichting van een Nationale Veiligheidsraad (zie infra VII.3). 
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beschouwd moet worden en in die hoedanigheid deel uitmaakt van de 

inlichtingenopdracht van de VSSE.
421

 

Daarnaast preciseert de W.I&V ook wat begrepen moet worden onder de frase 

‘activiteit die bedreigt of zou kunnen bedreigen’. Artikel 8, 1° W.I&V definieert dit als 

‘elke individuele of collectieve activiteit ontplooid in het land of vanuit het buitenland die 

verband kan houden met spionage, inmenging, terrorisme, extremisme, proliferatie, 

schadelijke sektarische organisaties, criminele organisaties, daarbij inbegrepen de 

verspreiding van propaganda, de aanmoediging of de rechtstreekse of onrechtstreekse 

steun, onder meer door het verstrekken van financiële, technische of logistieke middelen, 

het verstrekken van inlichtingen over mogelijke doelwitten, de ontwikkeling van 

structuren en van actiecapaciteit en de verwezenlijking van de nagestreefde doeleinden’. 

De begrippen spionage, inmenging, terrorisme, extremisme, proliferatie, schadelijke 

sektarische organisaties
422

 en criminele organisaties worden daarbij op hun beurt telkens 

van een min of meer uitgebreide definitie voorzien.
423

 Een bedreiging van de veiligheid 

van de Staat maakt dus enkel deel uit van de opdrachten van de VSSE indien zij het 

gevolg is van één van deze activiteiten. Gelet op de ruime opsomming en omschrijving 

van activiteiten in art. 8, 1° W.I&V, vormt deze precizering evenwel nauwelijks een 

beperking.
424

  

                                                 
421

  Daarmee krijgt de uitvoerende macht dus de mogelijkheid om de inlichtingenopdracht van de VSSE aan te 

vullen met andere aandachtsgebieden of fenomenen. De ratio achter de creatie van deze restcategorie is om 

voldoende soepel en snel te kunnen inspelen op toekomstige trends (Zie Parl.St. Senaat 1997-98, nr. 

758/10, 57). Tot nog toe werd evenwel geen gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. 
422

  Over de opdracht inzake schadelijke sektarische organisaties, weliswaar vóór de inwerkingtreding van de 

W.I&V, zie VAST COMITÉ I, Activiteitenverslag 1996, (www.comiteri.be), 1997, 92 e.v. 
423

  Voor de toepassing van het vorige lid wordt verstaan onder:  

 a) 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; 

 b) 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; 

 c) 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, met de 

goede werking van de democratische instellingen of andere grondslagen van de rechtsstaat; 

 d) proliferatie: de handel of de transacties betreffende materialen, producten, goederen of know-how die 

kunnen bijdragen tot de productie of de ontwikkeling van non-conventionele of zeer geavanceerde 

wapensystemen. In dit verband worden onder meer bedoeld de ontwikkeling van nucleaire, chemische en 

biologische wapenprogramma's, de daaraan verbonden transmissiesystemen, alsook de personen, 

structuren of landen die daarbij betrokken zijn; 

 e) schadelijke sektarische organisatie: elke groep met filosofische of religieuze inslag of die voorwendt dat 

te zijn en die qua organisatie of in haar praktijk schadelijke onwettige activiteiten uitoefent, individuen of 

de maatschappij nadeel berokkent of de menselijke waardigheid schendt; 

 f) 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 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 bedoeld in 

artikel 8, 1°, a) tot e) en g), of die destabiliserende gevolgen kunnen hebben op het politieke of sociaal-

economische vlak; 

 g) inmenging: de poging om met ongeoorloofde, bedrieglijke of clandestiene middelen beslissingsprocessen 

te beïnvloeden (art. 8, 1°, a) tot g) W.I&V). 
424

  In die zin kan men zich de vraag stellen of de extensieve omschrijving van art. 8, 1° W.I&V wel enige 

meerwaarde heeft opgeleverd bij de afbakening van de opdrachten van de VSSE. 
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Opvallend is dat de VSSE in het kader van haar eigenlijke inlichtingenopdracht 

niet beschikt over een daadwerkelijke buitenlandtaak.
425

 Het verrichten van onderzoek 

over (en eventueel in) andere landen is in principe slechts mogelijk wanneer dit nodig is 

ter bescherming van de Belgische staatsveiligheid en niet louter ter ondersteuning van het 

buitenlands beleid. 

VII.2.2. De overige opdrachten 

Naast de eigenlijke inlichtingenopdracht kent de W.I&V in artikel 7 nog drie andere 

opdrachten toe aan de VSSE. 

Vooreerst is de VSSE verantwoordelijk voor de uitvoering van de 

betrouwbaarheidsonderzoeken
426

 die haar worden toevertrouwd overeenkomstig de 

richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad.
427

 Deze bevoegdheid wordt nader geregeld 

in twee wetten van 11 december 1998.
428

 Daarin wordt een onderscheid gemaakt tussen 

drie soorten veiligheidsdocumenten: de veiligheidsmachtigingen, vereist voor de toegang 

tot geclassificeerde documenten
429

; de veiligheidsattesten, vereist voor de toegang tot 

bepaalde plaatsen of functies of voor het verkrijgen van bepaalde vergunningen met een 

veiligheidsrisico
430

; en de veiligheidsadviezen die door bepaalde overheden gevraagd 

kunnen worden ter ondersteuning van bepaalde administratieve beslissingen
431

. In al deze 

gevallen is de VSSE verantwoordelijk voor het betrouwbaarheidsonderzoek op basis 

waarvan het bewuste veiligheidsdocument wordt opgesteld. De intensiteit van dat 

                                                 
425

  Zie hierover A. WINANTS, “Staatsveiligheid, strafvordering en strafproces”, 2009, (195) 205. 
426

  Art. 7, 2° W.I&V spreekt van veiligheidsonderzoeken en niet van betrouwbaarheidsonderzoeken. 

Veiligheidsonderzoeken moet dan in de meest ruime zin begrepen worden aangezien het zowel de 

veiligheidsonderzoeken sensu stricto als de veiligheidsverificaties omvat (infra). Om verwarring te 

voorkomen verkiezen wij de daarom de term betrouwbaarheidsonderzoeken als algemene term. 
427

  Art. 7, 2° W.I&V. In artikel 7 W.I&V is weliswaar nog sprake van het Ministriëel Comité en niet van zijn 

opvolger de Nationale Veiligheidsraad (zie infra VII.3). 
428

  De Wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, 

veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen, BS 7 mei 1999 (W.C&VM) en de Wet van 11 december 1998 tot 

oprichting van een beroepsorgaan inzake veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en 

veiligheidsadviezen, BS 7 mei 1999 (W.Beroepsorg). Zie hierover P. DE HERT, “De Wetten van 11 

december 1998 betreffende veiligheidsmachtigingen. Screening van burgers en ambtenaren 

voortaandemocratisch omkaderd?”, Vigiles 1999, (1) 1 e.v.; F. GOOSSENS, “De reguliere politie en de 

inlichtingen- en veiligheidsdiensten”, 2002, (397) 418 e.v.; P. PIETERS, “Over de impact van 

veiligheidsonderzoeken en veiligheidsverificaties”, noot onder Arbitragehof 25 januari 2006, Vigiles 2006, 

(59) 59 e.v.; F. SCHUERMANS, “De bescherming van de bronnen in het kader van de activiteiten van de 

inlichtingen- en veiligheidsdiensten”, Custodes cahiers: De bescherming van de bronnen 2000, (71) 90-94; 

W. VAN LAETHEM, “Ik, onbetrouwbaar? Rechtsmiddelen tegen het gebruik van intelligence in het 

bestuursrecht”, De orde van de dag 2008, afl. 42, (37) 39 e.v.; W. VAN LAETHEM, “De veiligheid van de 

Staat” in F. GOOSSENS (ed.), Zakboekje politiefunctie, Mechelen, Kluwer, 2008, (149) 159 e.v. en 185-

187; W. VAN LAETHEM, “Veiligheidsmachtigingen, veiligheidsadviezen, veiligheidsattesten en andere 

veiligheidsdocumenten”, Private veiligheid 2005, afl. 26, (16) 16 e.v.; A. WINANTS, “De Veiligheid van 

de Staat en de BIM-Wet”, 2010, (127) 236-237; A. WINANTS, “Staatsveiligheid, strafvordering en 

strafproces”, 2009, (195) 236-239. Zie ook VAST COMITÉ I, Activiteitenverslag 2008, Antwerpen, 

Intersentia, 2009, 95 e.v.; VAST COMITÉ I, Activiteitenverslag 2007, Antwerpen, Intersentia, 2008, 61 

e.v.; VAST COMITÉ I, Activiteitenverslag 2006, Antwerpen, Intersentia, 2007, 91 e.v.; VAST COMITÉ I, 

Activiteitenverslag 2004, (www.comiteri.be), 2005, 53 e.v.; VAST COMITÉ I, Activiteitenverslag 1998, 

(www.comiteri.be), 1999, 50 e.v. Beide teksten werden in 2005 grondig gewijzigd. 
429

  Overeenkomstig de drie bestaande classificatieniveaus – ZEER GEHEIM; GEHEIM; en 

VERTROUWELIJK – bestaan er aldus ook drie machtigingsniveaus. Overigens kan een 

veiligheidsmachtiging ook geeist worden om toegang te krijgen tot de plaatsen waar zich geclassificeerde 

documenten bevinden (lees art. 12 e.v. W.C&VM).  
430

  Zie art. 22bis e.v. W.C&VM. 
431

  Zie art. 22quinquies e.v. W.C&VM. 
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onderzoek verschilt evenwel naargelang er sprake is van een veiligheidsmachtiging – die 

aanleiding geeft tot een daadwerkelijk veiligheidsonderzoek
432

 – of een veiligheidsattest 

of -advies – dat enkel tot een minder verregaande en ingrijpende veiligheidsverificatie 

kan leiden
433

. Tenslotte wordt voorzien in een bijzonder jurisdictioneel Beroepsorgaan 

waar de burger desgevallend het resultaat van een dergelijk betrouwbaarheidsonderzoek 

kan aanvechten. Dit Beroepsorgaan wordt voorgezeten door de voorzitter van het Vast 

Comité I en bestaat verder uit de voorzitter van het Vast Comité P en de voorzitter van de 

Commissie tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
434

 

In de tweede plaats staat de VSSE ook in voor de bescherming van het leven en de 

fysieke integriteit van bepaalde door de minister van Binnenlandse zaken aan te duiden 

personen.
435

 Deze opdracht kan evenwel enkel betrekking hebben op de bescherming van 

buitenlandse staats- en regeringshoofden en hun familieleden en Belgische of 

buitenlandse regeringsleden.
436

 Andere personen, zoals magistraten, politieambtenaren of 

privépersonen vallen in principe niet onder het toepassingsgebied van de W.I&V. Dit is 

echter wel het geval indien zij het voorwerp zouden uitmaken van één van de 

bedreigingen die binnen het toepassingsgebied van de inlichtingenopdracht van de dienst 

vallen.
437, 438 

De personenbescherming wordt uitgevoerd door de zogenaamde 

beschermingsofficieren die binnen de operationele diensten van de VSSE een aparte 

afdeling vormen. Zij zijn met uitsluiting van elke andere opdracht als enige bevoegd om 

beschermingsopdrachten uit te voeren
439

 en beschikken daartoe over een aantal specifieke 

politionele bevoegdheden.
440

  

Ten derde bepaalt de W.I&V dat er door of krachtens een wet steeds andere 

opdrachten aan de VSSE kunnen worden toevertrouwd.
441

 Zo heeft de VSSE bijvoorbeeld 

een adviserende rol bij het afleveren van een vergunning voor het voorhanden hebben of 

dragen van vergunningsplichtige vuurwapens indien de aanvrager geen verblijfplaats 

heeft in België.
442

 Daarnaast wordt het advies van de Veiligheid van de Staat ook 

                                                 
432

  Zie art. 18 e.v. W.C&VM. 
433

  Zie art. 22sexies e.v. W.C&VM. 
434

  Art. 3 W.Beroepsorg. 
435

  Art. 7, 3° W.I&V. Zie hierover F. GOOSSENS, “De reguliere politie en de inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten”, 2002, (397) 417-418; W. VAN LAETHEM, “De veiligheid van de Staat” in F. 

GOOSSENS (ed.), Zakboekje politiefunctie, Mechelen, Kluwer, 2008, (149) 159; F. VANNESTE, “De Wet 

van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst”, Jura Falc. 1999-2000, 

nr. 3, (325) 349-350; A. WINANTS, “Staatsveiligheid, strafvordering en strafproces”, 2009, (195) 206-207. 

Lees ook VAST COMITÉ I, Activiteitenverslag 2014, Antwerpen, Intersentia, 2015, 44 e.v. Over de 

protectieopdracht van de VSSE, zij het vóór de inwerkingtreding van de W.I&V, zie VAST COMITÉ I, 

Activiteitenverslag 1996, (www.comiteri.be), 1997, 74 e.v. 
436

  Art. 8, 5°, a) tot d) W.I&V. 
437

  Art. 8, 5°, e) W.I&V.  
438

  De beschermenswaardige personen die niet onder het toepassingsgebied van de W.I&V vallen, kunnen 

evenwel op aanwijzen van de Minister van Binnenlandse Zaken worden beschermd door de meest 

aangewezen lokale of federale politie. Lees hierover, alsook over de te volgen procedures en de 

taakverdeling tussen de VSSE en de verschillende politiediensten inzake persoonsbescherming, de 

Omzendbrief van het College van procureurs-generaal COL 6/2004 van 1 maart 2004. 
439

  Art. 22, lid 2 W.I&V. 
440

  Te denken valt aan het betreden van verlaten onroerende goederen, het controleren van de identiteit, het 

uitvoeren van veiligheidsfouilleringen, het doorzoeken van voertuigen, het bestuurlijk inbeslagnemen of het 

vasthouden van personen. In welbepaalde wettelijke gevallen kunnen zij ook geweld gebruiken (zie art. 24 

tot 32 W.I&V). Zie hierover ook W. VAN LAETHEM, “De veiligheid van de Staat” in F. GOOSSENS 

(ed.), Zakboekje politiefunctie, Mechelen, Kluwer, 2008, (149) 182 e.v.; F. VANNESTE, “De Wet van 30 

november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst”, Jura Falc. 1999-2000, nr. 3, 

(325) 357 e.v. 
441

  Art. 7, 4° W.I&V. 
442

  Zie o.a. art. 11 § 2 en art. 14, lid 2 en 4 Wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en 
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ingewonnen in het kader van de vergunningsplicht voor privédetectives
443

; voor de 

uitbating van een bewakings- of beveiligingsonderneming
444

; alsook in het kader van de 

verwerving van de Belgische nationaliteit
445

.
446

 

 Tenslotte moet gewezen worden op een bijzondere opdracht van de VSSE inzake 

handhaving van de openbare orde. Op grond van artikel 5 § 2 W.I&V kan de minister van 

Binnenlandse Zaken immers de VSSE vorderen in verband met de uitvoering van de 

opdrachten bepaald bij artikel 7 W.I&V, wanneer deze betrekking hebben op de 

handhaving van de openbare orde en op de bescherming van personen. Die mogelijkheid 

werd gecreëerd om de minister van Binnenlandse Zaken de mogelijkheid te geven om 

informatie in te winnen over toekomstige gebeurtenissen, personen of groeperingen die de 

openbare orde zouden kunnen verstoren. Hoewel de verwijzing naar artikel 7 W.I&V lijkt 

te impliceren dat de vordering enkel kan aansluiten bij de aldaar geformuleerde 

opdrachten – en dus niet te beschouwen is als een zelfstandige opdracht – wordt over het 

algemeen aanvaard dat de VSSE op grond van een dergelijke vordering ook actief 

informatie kan inwinnen en verwerken als dat enkel nuttig is voor de handhaving van de 

openbare orde en niet meteen past binnen haar eigen in artikel 7 W.I&V omschreven 

opdrachten.
447

 

VII.3. DE STURING EN HET BELEID 

De VSSE ressorteert onder de verantwoordelijkheid en het gezag van de minister van 

Justitie.
448

 Hij is bovendien ook verantwoordelijk voor de organisatie en het algemeen 

bestuur – i.e. het beheer – van de dienst.
449

 Niettemin moet de minister van Justitie zijn 

gezag en beheer over de VSSE in bepaalde gevallen delen met andere instanties.  

In het kader van de uitvoering van de opdrachten van de VSSE inzake de 

handhaving van de openbare orde en de bescherming van personen, beschikt de minister 

van Binnenlandse Zaken immers over de mogelijkheid om de VSSE te vorderen.
450

 Hij 

kan in het kader van een dergelijke vordering precieze aanwijzingen geven over de aan te 

wenden (geld)middelen, al mag hij zich niet mengen in de eigenlijke organisatie van de 

dienst.
451

 De minister van Binnenlandse Zaken oefent in die gevallen dus het gezag over 

                                                                                                                                                  
individuele activiteiten met wapens (Wapenwet), BS 9 juni 2006. Vóór de inwerkingtreding van de 

Wapenwet van 2006, beschikte de VSSE in bepaalde gevallen daarenboven ook over de bevoegdheid om de 

vergunning in kwestie zelf af te leveren. Zie hierover W. VAN LAETHEM, “De veiligheid van de Staat” in 

F. GOOSSENS (ed.), Zakboekje politiefunctie, Mechelen, Kluwer, 2008, (149) 166-167. Over de werking 

van de dienst wapenwetgeving vóór 2006, zie VAST COMITÉ I, Activiteitenverslag 2005, 

(www.comiteri.be), 2006, 88 e.v.; VAST COMITÉ I, Activiteitenverslag 2000, (www.comiteri.be), 2001, 

70 e.v.; VAST COMITÉ I, Activiteitenverslag 1998, (www.comiteri.be), 1999, 113 e.v. 
443

  Art. 2 § 1 Wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective (BS 2 oktober 1991, err. BS 

11 februari 1993). 
444

  Art. 2 § 1 en art. 4 § 2 Wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid (BS 

29 mei 1990). 
445

  Art. 11bis § 3; 12bis § 2; 15 § 1; en 21 § 3 Wetboek van de Belgische nationaliteit (BS 12 juli 1984). Lees 

in dit verband ook VAST COMITÉ I, Activiteitenverslag 2012, Antwerpen, Intersentia, 2013, 5 e.v. 
446

  Zie hierover W. VAN LAETHEM, “De veiligheid van de Staat” in F. GOOSSENS (ed.), Zakboekje 

politiefunctie, Mechelen, Kluwer, 2008, (149) 166-169. 
447

  Zie bijvoorbeeld W. VAN LAETHEM, “De veiligheid van de Staat” in F. GOOSSENS (ed.), Zakboekje 

politiefunctie, Mechelen, Kluwer, 2008, (149) 158. 
448

  Art. 5 § 1 W.I&V. 
449

  Art. 5 § 3 W.I&V. 
450

  Zie art. 5 § 2, lid 1 W.I&V.  
451

  Zie art. 5 § 2, lid 2 W.I&V. In de mate de uitvoering van een dergelijke vordering hun andere opdrachten in 

het gedrang brengt, moeten de inlichtingendiensten de minister van Binnenlandse Zaken hiervan zo snel 

mogelijk op de hoogte brengen. Ook in dat geval blijven zij echter verplicht om de vordering uit te voeren 

(art. 5 § 2, lid 3 W.I&V). 
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de dienst uit, maar niet het beheer. Dat neemt evenwel niet weg dat hij wel betrokken 

moet worden bij de organisatie en het bestuur van de VSSE, wanneer die een 

rechtstreekse invloed hebben op de uitvoering van de opdrachten inzake de handhaving 

van de openbare orde en de bescherming van personen.
452

 Bovendien is voor de 

reglementering van een aantal – veelal organisatorische kwesties – de 

medeondertekening, dan wel het eensluidend advies van de minister van Binnenlandse 

Zaken vereist.
453

 Aldus ontstaat ten aanzien van de VSSE een relatief ingewikkelde 

gezags- en beheersstructuur.
454

 

Ten tweede moet de minister van Justitie bij de uitoefening van zijn gezag 

rekening houden met de Nationale Veiligheidsraad.
455

 Het beleid inzake het optreden van 

de VSSE wordt immers bepaald in dit speciaal daartoe in de schoot van de regering 

opgerichte orgaan.
456

 De Nationale Veiligheidsraad wordt voorgezeten door de Eerste 

Minister en bestaat verder minstens uit de ministers van Justitie, Landsverdediging, 

Binnenlandse Zaken, Buitenlandse Zaken en de Vice-Eerste Ministers die geen van deze 

bevoegdheden hebben.
457

 Wanneer de agenda hun aanwezigheid vereist, kunnen ook de 

administrateur-generaal van de VSSE, de chef van de ADIV, de commissaris-generaal 

van de Federale Politie, de directeur van het OCAD, de voorzitter van het Directiecomité 

van de FOD Binnenlandse Zaken, een vertegenwoordiger van het College van procureurs-

generaal en de federale procureur de vergaderingen van de Raad bijwonen.
458

 De 

Nationale Veiligheidsraad stelt de algemene politiek inzake het inlichtingenwerk vast, 

bepaalt de prioriteiten van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en coördineert hun 

                                                 
452

  Art. 6 § 1 W.I&V. 
453

  Art. 6 §§ 2 tot 4 W.I&V. 
454

  Over de genese en achterliggende redenen van deze constructie, zie F. GOOSSENS, “De reguliere politie 

en de inlichtingen- en veiligheidsdiensten”, 2002, (397) 428-429; F. GOOSSENS, “De inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten wettelijk geregeld”, T.V.W. 1999, nr. 2, (62) 236; F. VANNESTE, “De Wet van 30 

november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst”, Jura Falc. 1999-2000, nr. 3, 

(325) 338-342. Zie ook Parl.St. Kamer 1995-96, nr. 638/14, 51-53. 
455

  Art. 4 W.I&V. In de W.I&V is weliswaar nog sprake van het Ministeriëel Comité. Daarmee wordt 

verwezen naar het Ministerieel Comité voor Inlichting en Veiligheid (MCIV) dat in 1996 werd opgericht 

(Koninklijk Besluit van 21 juni 1996 houdende oprichting van een Ministerieel Comité voor Inlichting en 

Veiligheid, BS 5 september 1996), maar in 2015 werd vervangen door de oprichting van een Nationale 

Veiligheidsraad (Koninklijk Besluit van 28 januari 2015 tot oprichting van de Nationale Veiligheidsraad, 

BS 30 januari 2015, hierna aangehaald als Koninklijk Besluit Nationale Veiligheidsraad). De samenstelling 

en werking van de Nationale Veiligheidsraad verschilt evenwel nauwelijks van het het voormalige 

Ministerieel Comité voor Inlichting en Veiligheid. 
456

  De oprichting van een dergelijk orgaan werd al wenselijk geacht in het rapport van de Bendecommissie I en 

werd ook vooropgesteld in het Pinksterplan (infra). Ook het Vast Comité I wees daarna nog op de noodzaak 

van een interdepartementale structuur op het niveau van de regering die verantwoordelijk zou zijn voor de 

verschillende facetten van het algemeen beleid inzake inlichting (VAST COMITÉ I, Activiteitenverslag 

1994, (www.comiteri.be), 1995, 39-40). Lees over de genese en de werking van het voormalige MCIV ook, 

BELGIAN STANDING INTELLIGENCE AGENCIES REVIEW COMMITTEE (ed.), Fusion centres, 

2010, 3-4; F. FRANCEUS, “De Belgische regelgeving betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 

kort getoetst aan de good practices van de human Rights Council van de Verenigde Naties”, TBP 2011, afl. 

10, (547) 551; F. GOOSSENS, “De reguliere politie en de inlichtingen- en veiligheidsdiensten”, 2002, 

(397) 403-404; P. PIETERS, “De strijd tegen het terrorisme, het extremisme en het radicalisme”, 

Panopticon 2005, (68) 68 e.v.; F. SCHUERMANS, “De bescherming van de bronnen in het kader van de 

activiteiten van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten”, Custodes cahiers: De bescherming van de bronnen 

2000, (71) 96; A. VANDOREN en G.L. BOURDOUX, “Het coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse”, 

Het politiejournaal 2008, afl. 10, (7) 7-8; F. VANNESTE, “De Wet van 30 november 1998 houdende 

regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst”, Jura Falc. 1999-2000, nr. 3, (325) 336-337. 
457

  Art. 2, lid 1 Koninklijk Besluit Nationale Veiligheidsraad. De Regeringsleden die geen deel uitmaken van 

de Raad kunnen door de Eerste Minister worden uitgenodigd eraan deel te nemen voor het onderzoek van 

zaken die hen in het bijzonder aanbelangen (art. 2, lid 2 Koninklijk Besluit Nationale Veiligheidsraad). 
458

  Art. 2, lid 3 Koninklijk Besluit Nationale Veiligheidsraad. 
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activiteiten. Hij is eveneens bevoegd voor de coördinatie van de strijd tegen de 

financiering van het terrorisme en van de verspreiding van massavernietigingswapens. 

Ook met betrekking tot de bescherming van gevoelige informatie bepaalt de Nationale 

Veiligheidsraad het beleid.
459

  

Gelijktijdig met de Nationale Veiligheidsraad richtte de regering binnen de 

diensten van de Eerste Minister het Strategisch Comité voor inlichting en veiligheid op.
460

 

Het Strategisch Comité voor inlichting en veiligheid moet de agenda van de Nationale 

Veiligheidsraad voorbereiden en toezien op de gecoördineerde uitvoering van de 

beslissingen van die laatste.
461

 Het Strategisch Comité wordt voorgezeten door een 

vertegenwoordiger van de Eerste Minister en bestaat uit de vertegenwoordigers van de 

andere Regeringsleden die lid zijn van de Nationale Veiligheidsraad, en de voorzitter van 

het Coördinatiecomité.
462

 Dat Coördinatiecomité is een bijzonder overlegorgaan waarin 

de hoofden van de betrokken overheidsdiensten worden verenigd met de bedoeling om de 

Nationale Veiligheidsraad, via het Coördinatiecomité te ondersteunen bij het uittekenen 

en implementeren van een omvattend inlichtingen en veiligheidsbeleid.
463

 De permanente 

leden van het Coödinatiecomité zijn de hoofden van de VSSE en de ADIV, de directeur 

van het OCAD, de commissaris-generaal van de Federale Politie; de directeur-generaal 

van het Crisiscentrum; de voorzitter van het directiecomité van de FOD Buitenlandse 

Zaken; een lid van het College van procureurs-generaal; en de federaal procureur.
464

 Eén 

van hen wordt door de Ministerraad aangewezen als voorzitter.
465

 

                                                 
459

  Art. 3 Koninklijk Besluit Nationale Veiligheidsraad.  
460

  Zie Koninklijk Besluit van 2 juni 2015 tot oprichting van het Strategisch Comité en Coördinatiecomité voor 

inlichting en veiligheid, BS 5 juni 2015 (hierna aangehaald als Koninklijk Besluit Strategisch Comité). 

Daardoor werd het College voor Inlichting en Veiligheid, dat in 1996 samen met het MCIV werd opgericht 

(Koninklijk Besluit van 21 juni 1996 houdende oprichting van het College voor Inlichting en Veiligheid, BS 

5 september 1996) opgeheven. De samenstelling en werking van het Strategisch Comité voor inlichting en 

veiligheid loopt grotendeels gelijk met die van het College voor Inlichting en Veiligheid en kan daarom 

beschouwd worden als zijn opvolger. Lees in dit verband, zij het over het College voor Inlichting en 

Veiligheid, F. GOOSSENS, “De reguliere politie en de inlichtingen- en veiligheidsdiensten”, 2002, (397) 

404-405; A. VANDOREN en G.L. BOURDOUX, “Het coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse”, Het 

politiejournaal 2008, afl. 10, (7) 7-8; F. VANNESTE, “De Wet van 30 november 1998 houdende regeling 

van de inlichtingen- en veiligheidsdienst”, Jura Falc. 1999-2000, nr. 3, (325) 337-338. 
461

  Art. 3 Koninklijk Besluit Strategisch Comité.  
462

  Art. 2 Koninklijk Besluit Strategisch Comité. 
463

  Op grond van art. 9 Koninklijk Besluit Strategisch Comité wordt het Coördinatiecomité ermee belast om: 

1° aan de Nationale Veiligheidsraad, via het Strategisch Comité, gecoördineerde voorstellen voor te leggen 

aangaande het algemeen inlichtingen- en veiligheidsbeleid, de coördinatie ervan en de prioriteiten van de 

inlichtingen- en veiligheidsdiensten, de coördinatie van de strijd tegen de financiering van het terrorisme en 

van de verspreiding van massavernietigingswapens, en het beleid inzake de bescherming van gevoelige 

informatie; 2° actieplannen te ontwikkelen voor elke door de Nationale Veiligheidsraad bepaalde prioriteit 

en deze op te volgen of nieuwe prioriteiten voor te stellen; 3° de efficiënte samenwerking en uitwisseling 

van informatie tussen de inlichtingen- en veiligheidsdiensten te bevorderen; 4° de gecoördineerde 

uitvoering van de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad te verzekeren. 
464

  Art. 8 §1 Koninklijk Besluit Strategisch Comité. Daarnaast worden ook een aantal niet permanente leden 

aangeduid die indien nodig kunnen worden uitgenodigd om deel te nemen aan de vergaderingen van het 

Coördinatiecomité. Het gaat dan over de administrateur-generaal van de Algemene Administratie van 

Douane en Accijnzen van de FOD Financiën; de directeur van het Centrum voor Cybersecurity België; de 

voorzitter van de Cel voor Financiële Informatieverwerking; de directeur-generaal van het Directoraat-

generaal Luchtvaart van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer; de directeur-generaal van het 

Directoraat-generaal Maritiem Vervoer van de FOD Mobiliteit en Vervoer; en de voorzitter van de 

Nationale Veiligheidsoverheid (zie art 8 § 2 Koninklijk Besluit Strategisch Comité). 
465

  Art. 8 §1, lid 2 Koninklijk Besluit Strategisch Comité. 
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VII.4. DE BEVOEGDHEDEN 

VII.4.1. De algemene bevoegdheid tot het verzamelen en verwerken van gegevens 

VII.4.1.1. DE INHOUDELIJKE DRAAGWIJDTE 

In het raam van hun opdrachten kunnen de Belgische inlichtingendiensten
466

 informatie
467

 

en persoonsgegevens opsporen, verzamelen, ontvangen en verwerken indien die nuttig 

kunnen zijn om hun opdrachten te vervullen.
468

 Tot 2010 bleven de mogelijkheden 

waarover de inlichtingendiensten beschikten om informatie in te zamelen, echter zeer 

beperkt. De W.I&V hanteert als uitgangspunt immers dat de inlichtingendiensten slechts 

dwangmiddelen mogen gebruiken onder de voorwaarden die door de wet worden 

bepaald,
469

 maar voorzag in 1998 zelf niet in een dergelijke regeling. Het vereiste 

wettelijk kader kwam uiteindelijk pas in 2010 tot stand met de goedkeuring van de 

zogenaamde BIM-Wet.
470

  

Voorafgaand aan de bespreking van de eigenlijke methoden voor het verzamelen 

van gegevens, moet worden gewezen op de gevolgen van deze wetswijziging voor de 

draagwijdte van het eerste lid van artikel 13 W.I&V. Waar deze algemene 

bevoegdheidsnorm voorheen al eens werd aangegrepen als grondslag voor bepaalde niet 

expliciet geregelde bevoegdheden van de VSSE, lijkt een dergelijke interpretatie nu 

uitgesloten omwille van het bestaan van een expliciete en schijnbaar limitatieve regeling 

van de – gewone, specifieke en uitzonderlijke – inlichtingenmethoden. De inhoudelijke 

draagwijdte van artikel 13, lid 1 W.I&V is daardoor beperkt. Het artikel omvat met 

betrekking tot de inzameling van informatie nog slechts de toelating om open bronnen te 

raadplegen, alsook om passief informatie te ontvangen.  

De huidige meerwaarde van artikel 13, lid 1 W.I&V lijkt dan ook veeleer te liggen 

in de bevestiging dat de inlichtingendiensten bevoegd zijn om de informatie die zij 

inzamelden ook te gebruiken en te verwerken. Zij kunnen daartoe een documentatie
471

 

bijhouden, meer bepaald met betrekking tot de gebeurtenissen, de groeperingen en de 

personen die een belang vertonen voor de uitoefening van hun opdrachten. De in deze 

documentatie vervatte inlichtingen moeten wel steeds in verband staan met de doeleinden 

van het gegevensbestand en beperkt blijven tot de vereisten die eruit voortvloeien.
472

 

Informatie die weliswaar werd ingezameld maar achteraf niet relevant blijkt te zijn voor 

de doelstellingen van de inlichtingendiensten, kan dus niet bewaard of verwerkt worden 

in de documentatie van de diensten. 

                                                 
466

  De W.I&V spreekt weliswaar van ‘inlichtingen- en veiligheidsdiensten’ maar wij hanteren zoals gezegd de 

eenvoudigere omschrijving ‘inlichtingendiensten. 
467

  De W.I&V spreekt weliswaar foutief van inlichtingen. 
468

  Art. 13, lid 1 W.I&V. 
469

  Art. 12 W.I&V. 
470

  Wet van 4 februari 2010 betreffende de methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- 

en veiligheidsdiensten, BS 10 maart 2010 (hierna aangehaald als de BIM-Wet). De Wet is overeenkomstig 

art. 40 (BS 10 maart 2010, 14937) op 1 september 2010 in werking getreden. Voor een uitgebreide 

bespreking van de voornaamste aspecten van deze BIM-Wet, zie W. VAN LAETHEM, D. VAN DAELE 

en B. VANGEEBERGEN (eds.), De Wet op de bijzondere inlichtingenmethoden, Antwerpen, Intersentia, 

2010, 299p. Lees over de totstandkoming van deze wet, ook S. DE CLERCK en J. HUYGH, “Een kleine 

geschiedenis van de wetgeving op de inlichtingendiensten”, 2005, (183) 195; H. VANDENBERGHE, 

“Genese en krachtlijnen van de Wet van 4 februari 2010 op de bijzondere inlichtingenmethoden” in W. 

VAN LAETHEM, D. VAN DAELE, en B. VANGEEBERGEN (ed.), De Wet op de bijzondere 

inlichtingenmethoden, Intersentia, 2010, .  
471

  Lees, een al dan niet electronische databank, een fichesysteem of nog een andere vorm van 

documentenbeheer. 
472

  Art. 13, lid 1 en 2 W.I&V. 
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VII.4.1.2. DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS 

Wanneer de verzamelde gegevens te beschouwen zijn als persoonsgegevens, gelden er 

evenwel bijkomende voorwaarden voor de verwerking ervan. In de W.I&V zelf wordt 

enkel met betrekking tot het bewaren van persoonsgegevens een bijzondere regeling 

uitgewerkt. Verwerkte persoonsgegevens mogen slechts worden bewaard voor een duur 

die niet langer is dan die welke noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze 

opgeslagen worden. Zij worden vernietigd na een zekere – door de Koning vastgelegde – 

termijn volgende op hun laatste verwerking.
473

 

Voor het overige blijft de verwerking van persoonsgegevens door de 

inlichtingendiensten in principe onderworpen aan de algemene regeling uit de Wet 

Verwerking Persoonsgegevens.
474

 Bijgevolg moet een verwerking
475

 steeds zowel 

toelaatbaar zijn als rechtmatig. De toelaatbaarheid van de verwerking volgt ten aanzien 

van de inlichtingendiensten uit hun taakomschrijving.
476, 477

 Om rechtmatig te zijn, moet 

de verwerking vervolgens ook beantwoorden aan de voorwaarden zoals die in artikel 4 

WVP worden verwoord. Aldus mogen de inlichtingendiensten de persoonsgegevens 

slechts verkrijgen en verwerken voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en 

gerechtvaardigde doeleinden. De verzamelde persoonsgegevens moeten bovendien eerlijk 

en rechtmatig worden verwerkt. Zij moeten toereikend en voldoende nauwkeurig zijn, 

doch mogen niet overmatig zijn en kunnen in ieder geval niet langer bewaard worden dan 

noodzakelijk voor de doeleinden die hun verwerking rechtvaardigden.
478

  

Anderzijds blijven verscheidene bepalingen van de WVP ten aanzien van de 

VSSE buiten toepassing.
479

 Daardoor geldt het verbod op de verwerking van zogenaamde 

gevoelige gegevens niet voor de VSSE. Te denken valt aan persoonsgegevens die het 

seksuele leven betreffen of waaruit de raciale of etnische afkomst, de politieke 

opvattingen, de godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging of het lidmaatschap 

van een vakvereniging blijkt.
480

 De VSSE is eveneens vrijgesteld van de verplichting om 

de betrokkene te informeren over de verwerking van zijn persoonsgegevens
481

, al bevat 

de W.I&V in het kader van de specifieke of uitzonderlijke inlichtingenmethoden wel een 

                                                 
473

  Zie art. 21 W.I&V. 
474

  Voluit de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de 

verwerking van persoonsgegevens, BS 18 maart 1993 (hierna aangehaald als WVP). 
475

  Ruim gedefinieerd als elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, 

al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procédés, zoals het verzamelen, vastleggen, 

ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van 

doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in 

verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van persoonsgegevens (art. 1 § 2 WVP). 
476

  Zie art. 5, e) WVP juncto art. 7 en 11 W.I&V. 
477

  Het doorgeven of ter beschikking stellen van persoonsgegevens maakt evenwel ook in hoofde van de 

verstrekker een verwerking uit (zie art. 1 § 2 WVP). Deze vaststelling kan voor moeilijkheden zorgen gelet 

op het feit dat elke verwerking een uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd doel vereist. In hoofde van 

de verstrekker zal de bescherming van de veiligheid van de Staat echter meestal niet uitdrukkelijk 

opgenomen zijn in de omschrijving van de doelstellingen van het bestand waaruit de persoonsgegevens 

gepuurd worden. Sommige auteurs gaan er om die reden van uit dat het meedelen van de gevraagde 

persoonsgegevens daardoor in hoofde van de verstrekker in conflict kan komen met het finaliteitsbeginsel 

van de WVP (Zie P. DE HERT, “De waarde van de Wet van 8 december 1992 bij de bewijsbeoordeling in 

strafzaken”, T.Strafr. 2002, (310)  316 en W. VAN LAETHEM, “Kan, mag of moet een inlichtingendienst 

op uw medewerking rekenen?”, Vigiles 2004, (116) 116 e.v.). Wij komen daar verder nog op terug (zie 

voetnoot 504 en 513). 
478

  Art. 4 § 1, 1° tot 5° WVP.  
479

  Zie art. 3 § 4 WVP dat een lijst bevat met de ten aanzien van de inlichtingendiensten buiten werking 

gestelde bepalingen. 
480

  Art. 6 WVP. Hetzelfde geldt ten aanzien van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen (art. 7 WVP). 
481

  Art. 9 WVP.  
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beperkte mededelingsplicht (infra). Een betrokkene beschikt op grond van de WVP 

bovendien niet zelf over het recht op inzage of verbetering van de jegens hem verwerkte 

gegevens.
482

 Hij heeft enkel de mogelijkheid om de over hem verwerkte 

persoonsgegevens onrechtstreeks te verifiëren door toedoen van de Commissie tot 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
483

  

Aangezien ook het loutere verzamelen van persoonsgegevens steeds beschouwd 

moet worden als een verwerking in de zin van de WVP484, moeten de inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten de bovenstaande bepalingen steeds in acht nemen wanneer zij 

persoonsgegevens bekomen over derden. Gelet op de ruime definitie van het begrip 

persoonsgegevens485 zal het overigens slechts zelden voorkomen dat de gevraagde 

informatie geen persoonsgegevens bevat.  

VII.4.2. De methoden voor het inzamelen van gegevens
486

 

VII.4.2.1. ALGEMEEN 

Zoals reeds aangehaald, is het uitgangspunt van de W.I&V dat de inlichtingendiensten 

geen dwangmiddelen kunnen aanwenden zonder een uitdrukkelijke wettelijke basis.
487

 

Tot aan de inwerkingtreding van de BIM-Wet in september 2010 bleven de 

mogelijkheden van de diensten aldus goeddeels beperkt tot wat in de huidige versie van 

de W.I&V wordt omschreven als de gewone methoden.
488

 Van het aanwenden van 

eigenlijke dwangmiddelen was er zodoende geen sprake.
489

 Die situatie werd evenwel 

                                                 
482

  Art. 3 § 4 juncto art. 10 en 12 WVP.  
483

  Art. 13 WVP. 
484

  Zie art. 1 § 2 WVP. 
485

  Zie art. 1 § 1 WVP. 
486

  Deze titel is in belangrijke mate geïnspireerd op B. VANGEEBERGEN en D. VAN DAELE, “De BIM-Wet 

in vogelvlucht” in W. VAN LAETHEM, D. VAN DAELE, en B. VANGEEBERGEN (ed.), De Wet op de 

bijzondere inlichtingenmethoden, Antwerpen, Intersentia, 2010, (29) 29-63 en B. VANGEEBERGEN en D. 

VAN DAELE, “De observatie en doorzoeking van plaatsen” in W. VAN LAETHEM, D. VAN DAELE, en 

B. VANGEEBERGEN (ed.), De Wet op de bijzondere inlichtingenmethoden, Antwerpen, Intersentia, 2010, 

(65) 65-92. Zie ook B. VANGEEBERGEN en D. VAN DAELE, “De Wet op de bijzondere 

inlichtingenmethoden: een reus op lemen voeten”, N.C. 2010, 147-170. 
487

  Dat uitgangspunt werd ten aanzien van de mogelijkheid om targets te observeren evenwel soepel 

geïnterpreteerd. Hoewel de W.I&V vóór de inwerkingtreding van de BIM-Wet geen uitdrukkelijke bepaling 

bevatte die deze methode toestond of reglementeerde, werd niettemin aanvaard dat de VSSE over de 

mogelijkheid beschikte om observaties uit te voeren. Zie in dat verband bijvoorbeeld C. DE VALKENEER, 

Le droit de la police : la loi, l'institution et la société, Brussel, De Boeck, 1991, 215; F. SCHUERMANS, 

“Het gebruik van gegevens afkomstig van de inlichtingendiensten in de strafprocedure: is er nood aan een 

'BIM-Wet'?”, noot onder Brussel 19 januari 2007, T.Strafr. 2008, (316) 317-318; W. VAN LAETHEM, 

“Een (on)duidelijke regeling voor de observatiebevoegdheid van de Veiligheid van de Staat”, noot onder 

Cassatie 27 juni 2007, R.W. 2009, nr. 39, (1635) 1635 e.v.  
488

  De BIM-Wet crëerde in de W.I&V een nieuwe onderafdeling 2, getiteld “Gewone methoden voor het 

verzamelen van gegevens” waarin de artikelen 14 tot en met 18 (die samen de oude onderafdeling 2 “De 

verzameling van gegevens” vormden) grotendeels ongewijzigd werden overgenomen. De regelbevestigende 

uitzondering is te vinden in artikel 16/1 W.I&V dat de observatie en doorzoeking als gewone methode 

regelt en dat door de BIM-Wet werd ingevoegd. We mogen daar echter niet uit afleiden dat er vóór de 

inwerkingtreding van de BIM-Wet geen gebruik gemaakt werd van observaties. 
489

  Over de beschikbare methoden voor het inzamelen van informatie vóór de inwerkingtreding van de BIM-

Wet, zie C. DE VALKENEER, Le droit de la police : la loi, l'institution et la société, Brussel, De Boeck, 

1991, 213-215; F. VANNESTE, “De Wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en 

veiligheidsdienst”, Jura Falc. 1999-2000, nr. 3, (325) 354 e.v.; W. VAN LAETHEM, “De veiligheid van de 

Staat” in F. GOOSSENS (ed.), Zakboekje politiefunctie, Mechelen, Kluwer, 2008, (149) 178 e.v.; L. VAN 

OUTRIVE, “Les services de renseignements et de sécurité”, Courier Hebdomaire 1999, n° 1660-1661, (88 

p.) 38 e.v.; A. WINANTS, “Staatsveiligheid, strafvordering en strafproces”, 2009, (195) 209 e.v.; A. 

WINANTS, “Drie jaar BIM-Wet: een eerste analyse” in H. BERKMOES e.a., Strafrecht in breed spectrum, 
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onhoudbaar, enerzijds omwille van de conformiteit van het optreden van de diensten met 

het EVRM – in het bijzonder met het recht op privacy zoals verwoord in art. 8 EVRM
490

 

– en anderzijds omwille van de relatieve informatiepositie van de diensten in vergelijking 

met de homologe diensten uit de omringende landen die wel allen over bijzondere 

bevoegdheden beschikken.
491

  

Met de inwerkingtreding van de BIM-Wet werd dan ook – zowel voor de VSSE 

als voor de ADIV – voor het eerst voorzien in een expliciete regeling van de 

inlichtingenmethoden. Er werd daarbij een onderscheid gemaakt tussen drie soorten 

bevoegdheden – de gewone, de specifieke en de uitzonderlijke methoden voor het 

verzamelen van gegevens – gegroepeerd al naargelang de ernst van de potentiële inbreuk 

op de rechten en vrijheden van de burger. Binnen elke groep gelden steeds goeddeels 

dezelfde toepassingsvoorwaarden, waarborgen en controlemechanismen, maar tussen de 

groepen onderling verschillen de toepassingsvoorwaarden al naargelang de ernst van de 

inbreuk die de bevoegdheden in kwestie kunnen maken op de rechten en vrijheden. Aldus 

ontstaat een getrapt systeem waarbij de minst strenge waarborgen verbonden zijn aan de 

toepassing van de gewone methoden, en de strengste waarborgen aan de uitzonderlijke 

methoden.
492

 

Voorafgaand aan de normering van de eigenlijke inlichtingenmethoden, regelt de 

W.I&V echter ook nog een aantal kwesties die eerder te beschouwen zijn als bijzondere 

modaliteiten bij de aanwending van de bijzondere inlichtingenmethoden. Zo wordt 

uitdrukkelijk bepaald dat de methoden voor het verzamelen van gegevens door de 

veiligheid van de Staat niet gebruikt kunnen worden met het doel de individuele rechten 

                                                                                                                                                  
Brugge, Die Keure, 2014, 185 e.v. Zie ook VAST COMITÉ I, Activiteitenverslag 1994, (www.comiteri.be), 

1995, 41-42. 
490

  Reeds bij de totstandkoming van W.I&V pleitte de Raad van State voor een strikte interpretatie van het 

legaliteitsbeginsel en riep om die reden op om de bevoegdheden van de inlichtingendiensten uitdrukkelijk te 

benoemen en te regelen (zie Parl.St. Kamer 1995-96, nr. 638/1, 30-32). Maar ook het Vast Comité I wees 

herhaaldelijk op de noodzaak van een omvattende regeling van de bevoegdheden van de diensten, in het 

bijzonder wat betreft het onderscheppen van telecommunicatie. Zie bijvoorbeeld VAST COMITÉ I, 

Activiteitenverslag 1995, (www.comiteri.be), 1996, 93
 
e.v.; VAST COMITÉ I, Activiteitenverslag 1996, 

(www.comiteri.be), 1997, 49 e.v.; VAST COMITÉ I, Activiteitenverslag 1997, (www.comiteri.be), 1998, 

48; VAST COMITÉ I, Activiteitenverslag 2000, (www.comiteri.be), 2001, 57; VAST COMITÉ I, 

Activiteitenverslag 2001, (www.comiteri.be), 2002, 23. VAST COMITÉ I, Activiteitenverslag 2004, 

(www.comiteri.be), 2005, 50 en 105; VAST COMITÉ I, Activiteitenverslag 2006, Antwerpen, Intersentia, 

2007, 133; VAST COMITÉ I, Activiteitenverslag 2007, Antwerpen, Intersentia, 2008, 53. Lees hierover 

ook F. GOOSSENS, “De reguliere politie en de inlichtingen- en veiligheidsdiensten”, 2002, (397) 405 en 

411-412; F. GOOSSENS, “Les missions et compétences des services de renseignement et de sécurité 

belges”, J.T. 2002, (617) 624; W. VAN LAETHEM, “De veiligheid van de Staat” in F. GOOSSENS (ed.), 

Zakboekje politiefunctie, Mechelen, Kluwer, 2008, (149) 176; F. VANNESTE, “De Wet van 30 november 

1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst”, Jura Falc. 1999-2000, nr. 3, (325) 355.  
491

  Anderzijds werden er in de rechtsleer, reeds voor de totstandkoming van de BIM-Wet, vragen gesteld bij de 

noodzaak van een dermate verregaande uitbreiding van de bevoegdheden van de inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten. Zie onder andere P. DE HERT en T. DECAIGNY, “De Wet bijzondere methoden 

inlichtingen- en veiligheidsdiensten (BIM). Het perspectief van de rechten van de verdediging”, Ad Rem 

2009, afl. 1, (24) 24 e.v.; C. DE VALKENEER, “De strijd tegen het terrorisme: enkele overwegingen”, 

Vigiles 2004, (105) 106; P. HOFSTRÖSSLER, “Nieuwe bevoegdheden inlichtingendiensten miskennen 

fundamentele rechten”, Juristenkrant� 2007, nr. 147, (4) 4; W. VAN LAETHEM, “De verhouding tussen 

inlichtingendiensten en het gerecht gisteren, vandaag en morgen”, Vigiles 2007, (1) 4-5.  
492

  Dit getrapt systeem kan overigens rekenen op de instemming van het Grondwettelijk Hof (GWH 22 

september 2011, nr. 145/2011, overweging B.44: “Rekening houdend met het feit dat de specifieke 

methoden het recht op de naleving van het privéleven in mindere mate aantasten dan de uitzonderlijke 

methoden voor het verzamelen van gegevens en met het feit dat de wetgever een zekere soepelheid heeft 

willen laten in de operationele werking van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, is het niet zonder 

redelijke verantwoording voor de aanwending van die methoden geen eensluidend advies van de 

Bestuurlijke Commissie te eisen.”) 
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en vrijheden te verminderen of te belemmeren.
493

 Bovendien krijgen de 

inlichtingendiensten de opdracht mee om naar aanleiding van de aanwending van de 

inlichtingenmethoden te waken over de veiligheid van de gegevens die betrekking hebben 

op menselijke bronnen en over de informatie die zij meedelen.
494

  

Om de werking van de inlichtingendiensten niet nodeloos te bemoeilijken wordt 

bovendien in een aantal gevallen voorzien in een afwijking van de bepaling van het 

Strafwetboek. Zo is het dragen van een valse naam door agenten van de VSSE
495

 onder 

bepaalde voorwaarden niet te beschouwen als een misdrijf.496 Daarnaast voorziet de 

W.I&V in een aantal strafuitsluitende verschoningsgronden op grond waarvan de 

agenten
497

 die bij de uitvoering van ofwel een “gewone” observatie of doorzoeking
498

 

ofwel van een specifieke methode inbreuken op de wegcode of andere door de wet 

bepaalde strafbare feiten begaan, onder bepaalde voorwaarden vrij blijven van straf.
499

 In 

alle andere gevallen kunnen agenten van de inlichtingendiensten slechts strafbare feiten 

plegen na het voorafgaand en uitdrukkelijk akkoord van de BIM-Commissie (infra) en 

enkel in de mate de feiten in kwestie strikt noodzakelijk zijn voor de efficiëntie van hun 

opdracht of ter verzekering van hun eigen veiligheid of die van andere personen.
500

 

VII.4.2.2. DE GEWONE METHODEN 

VII.4.2.2.1. De toepassingsvoorwaarden 

Voor de gewone methoden voor het verzamelen van gegevens worden geen bijzondere 

toepassingsvoorwaarden vooropgesteld.Dat neemt echter niet weg dat het verzamelen van 

gegevens door middel van gewone methoden uiteraard enkel mogelijk zal zijn wanneer 

dit past binnen de opdrachten van de diensten.
501

 Binnen die grenzen kan een lid van de 

inlichtingendiensten dus steeds op eigen initiatief van de gewone methoden gebruik 

                                                 
493

  Art. 2 § 1, lid 3 W.I&V.  
494

  Art. 13, lid 3 W.I&V. Zie hierover, zij het over de inhoudelijk identieke regeling zoals die voor de BIM-

Wet in artikel 18 W.I&V stond ingeschreven, VAST COMITÉ I, Activiteitenverslag 2004, 

(www.comiteri.be), 2005, 121-122; A. WINANTS, “Staatsveiligheid, strafvordering en strafproces”, 2009, 

(195) 239. 
495

  Evenals die van de ADIV. 
496

  Art. 231 Sw. juncto art. 13/1 § 1 W.I&V. Het dragen van een valse naam is geen misdrijf indien het 

geschiedt om veiligheidsredenen verbonden aan de bescherming van de agent in kwestie en voor de 

behoeften eigen aan de uitoefening van zijn opdracht. De Koning bepaalt de nadere regels die gelden voor 

de valse naamdracht (art. 2 Koninklijk Besluit van 12 oktober 2010 houdende uitvoering van diverse 

bepalingen van de Wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten, BS 8 november 2010). 
497

  Hetzelfde geldt overigens voor de personen die aan de uitvoering van de inlichtingenmethode in kwestie 

noodzakelijke en rechtstreekse hulp of bijstand hebben verleend alsook voor de leden van de Commissie die 

machtiging verlenen (art. 13/1 § 2, lid 5 en 6 W.I&V). 
498

  art. 13/1 § 2, lid 2 juncto art. 16/1 en 18/2 § 1 W.I&V. 
499

  Vereist is dat zij handelen in het kader van hun opdracht en de begane inbreuken strikt noodzakelijk zijn 

voor de efficiëntie van hun opdracht of ter verzekering van hun eigen veiligheid of die van andere personen. 

De inbreuken moeten bovendien in gelijke verhouding staan tot het door de inlichtingenopdracht 

nagestreefde doel en mogen in geen geval afbreuk doen aan de fysieke integriteit van personen (art. 13/1 § 

2, lid 2 en 4 W.I&V). 
500

  Ook in dat geval moeten de inbreuken evenwel steeds in gelijke verhouding staan tot het door de 

inlichtingenopdracht nagestreefde doel en mogen zij in geen geval afbreuk doen aan de fysieke integriteit 

van personen (art. 13/1 § 2, lid 3 en 4 W.I&V). 
501

  Zie in verband met de beschermingsopdracht van de VSSE ook artikel 24 W.I&V dat verwijst naar de 

artikelen 12 tot 14 en 16 tot 18 W.I&V en in verband met de veiligheidsonderzoeken artikel 19 W.C&VM 

dat verwijst naar de artikelen 13 tot en met 18 W.I&V. 
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maken.
502

 Opmerkelijk is dat artikel 2 W.I&V impliciet stelt dat er bij het aanwenden van 

gewone methoden geen rekening gehouden moet worden met de principes van 

subsidiariteit en proportionaliteit. Art. 2 § 1, lid 4 W.I&V waarin de naleving van beide 

principes wordt vooropgesteld, vernoemt immers enkel de specifieke en uitzonderlijke 

methoden. Nochtans zijn beide principes ons inziens niet enkel van belang bij de 

afweging welke categorie van methoden kan worden aangewend. Zij spelen ook een rol 

bij de keuze van de juiste methode binnen eenzelfde categorie.
503

 

VII.4.2.2.2. De methoden in kwestie 

VII.4.2.2.2.1. Het vorderen van informatie van overheidsinstanties 

Artikel 14 W.I&V regelt het meedelen van informatie
504

 aan de inlichtingendiensten door 

andere overheidsinstanties. In het eerste lid van die bepaling wordt bevestigd dat de 

gerechtelijke overheden en de ambtenaren en agenten van de openbare diensten
505

, met 

inbegrip van de politiediensten, steeds uit eigen beweging informatie kunnen meedelen 

aan de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.
506

 In het tweede lid van artikel 14 W.I&V 

wordt daarentegen voor diezelfde overheden een verplichting gecreëerd om op verzoek 

van de inlichtingendiensten de inlichtingen mee te delen die nuttig zijn voor de uitvoering 

van hun opdrachten.
507

 Deze verplichting wordt evenwel gemilderd door de vrij ruime 

weigeringsgronden die in het derde lid worden omschreven.
508

 

                                                 
502

  Niets lijkt te beletten dat deze methoden ook in het buitenland worden aangewend. Artikel 18/1, 1° en 2° 

W.I&V dat het aanwenden van de methoden tot het Belgische grondgebied beperkt, heeft immers enkel 

betrekking op de specifieke en uitzonderlijke methoden. Zie in die zin ook het standpunt van de regering, 

weliswaar in de toelichting bij het aanvankelijk Wetsontwerp uit 2007 (Parl.St. Senaat 2006-07, nr. 3-

2138/1, 144). 
503

  Zo lijkt het plausibel om er van uit te gaan dat het opstarten van een observatie (gewone methode) slechts 

kan worden overwogen in de mate van het raadplegen van open bronnen niet dezelfde resultaten verwacht 

kunnen worden. In die zin – zij het in het kader van het Wetsontwerp uit 2007 – ook Parl.St. Senaat 2006-

07, nr. 3-2138/1, 138. Zie ook A. WINANTS, “De Veiligheid van de Staat en de BIM-Wet”, 2010, (127) 

143-144. 
504

  Wanneer de gevorderde gegevens te beschouwen zijn als persoonsgegevens, maakt het doorgeven of ter 

beschikking stellen ervan zoals gezegd ook in hoofde van de verstrekkende overheid een verwerking uit 

(zie art. 1 § 2 WVP) die in principe enkel mogelijk is binnen de grenzen van het finaliteitsbeginsel. 

Niettemin wordt aanvaard dat een overheid de gevraagde persoonsgegevens kan doorgeven aan de 

inlichtingendiensten, zelfs indien de bescherming van de staatsveiligheid niet uitdrukkelijk is opgenomen 

als doelstelling van het bestand waaruit de persoonsgegevens worden gehaald. Artikel 14 W.I&V wordt met 

andere woorden geacht een uitzondering op het finaliteitsbeginsel van de WVP te bevatten (zie W. VAN 

LAETHEM, “Kan, mag of moet een inlichtingendienst op uw medewerking rekenen?”, Vigiles 2004, (116) 

122). 
505

  Hieronder vallen de instellingen van de federale, gemeenschaps-, gewestelijke, provinciale en 

gemeentelijke overheden alsook elke instelling van openbaar nut met inbegrip van de rechterlijke orde 

(Parl.St. Kamer 1995-96, nr. 638/1, 14). Zie ook F. GOOSSENS, “De reguliere politie en de inlichtingen- 

en veiligheidsdiensten”, 2002, (397) 413; W. VAN LAETHEM, “De veiligheid van de Staat” in F. 

GOOSSENS (ed.), Zakboekje politiefunctie, Mechelen, Kluwer, 2008, (149) 179). 
506

  De inlichtingendiensten kunnen hiertoe ook akkoorden afsluiten met de overheden in kwestie (art. 14, lid 1 

W.I&V). Zie hierover W. VAN LAETHEM, “De veiligheid van de Staat” in F. GOOSSENS (ed.), 

Zakboekje politiefunctie, Mechelen, Kluwer, 2008, (149) 179-181. 
507

  Vóór de inwerkingtreding van de BIM-Wet bestond een dergelijke verplichting niet en waren de genoemde 

overheden bijgevolg vrij om in te gaan op het verzoek van de inlichtingendiensten. 
508

  Wanneer de genoemde overheden ‘van oordeel zijn dat het meedelen van de informatie van aard is [1] 

afbreuk te doen aan een lopend opsporings- of gerechtelijk onderzoek, of [2] aan de verzameling van 

gegevens overeenkomstig de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële 

stelsel voor witwassen van geld en de financiering van terrorisme, [3] iemand gevaar te doen lopen, of [4] 

ernstige schade aan de persoonlijke levenssfeer van de betrokken persoon te berokkenen’ kunnen zij het 
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Complementair aan de mogelijkheid om informatie op te vragen bij andere 

overheden wordt voorzien in de mogelijkheid om de inlichtingendiensten toegang te 

verlenen tot de gegevensbanken van de openbare sector die nuttig zijn voor de 

uitoefening van hun opdrachten. De Koning bepaalt de nadere regels hiervoor.
509

 Wat 

daarbij onder de gegevensbanken van de openbare sector begrepen moet worden is niet 

meteen duidelijk. In ieder geval beschikken de diensten op grond van artikel 15 W.I&V 

over de mogelijkheid om informatie op te vragen uit de bevolkings- en 

vreemdelingenregisters.
510

 

VII.4.2.2.2.2. Het inwinnen van informatie bij private organisaties en personen 

Daarnaast kunnen de inlichtingendiensten ook steeds informatie inwinnen bij elke 

persoon of organisatie die behoort tot de privé-sector.
511

 Uit artikel 16 W.I&V kan echter 

geen verplichting tot het meedelen van de gevraagde informatie worden afgeleid. 

Evenmin kan artikel 16 W.I&V gelezen worden als een toelating om de gegevens die 

onder het beroepsgeheim vallen, aan de inlichtingendiensten mee te delen.
512

 Indien er 

van een geheimhoudingsplicht evenwel geen sprake is, staat het private organisaties of 

personen dus vrij om al dan niet in te gaan op de vraag van de inlichtingendiensten.
513

 

                                                                                                                                                  
verzoek naast zich neerleggen en de mededeling van de gegevens weigeren. De weigering moet binnen de 

tien dagen na ontvangst van het verzoek kenbaar worden gemaakt en moet schriftelijk gemotiveerd worden 

(art. 14, lid 3 W.I&V).  
509

  Art. 14, lid 4 W.I&V juncto art. 3 tot 5 Koninklijk Besluit van 12 oktober 2010 houdende uitvoering van 

diverse bepalingen van de Wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten, BS 8 november 2010. Merk evenwel op dat het KB enkel voorziet in een regeling voor 

de gevallen waarin een gegevensbank van de openbare sector persoonsgegevens bevat. De toegang tot de 

gegevensbanken die geen persoonsgegevens bevatten, wordt geregeld op grond van gesloten akkoorden en 

op de door de verantwoordelijke overheden bepaalde wijze (art. 3 § 3 Koninklijk Besluit van 12 oktober 

2010). 
510

  Zie art. 15 W.I&V. Zie ook het Koninklijk Besluit van 8 juli 1999 waarbij de Algemene Dienst Inlichting 

en Veiligheid van de Krijgsmacht toegang wordt verleend tot het Rijksregister van de natuurlijke personen 

(BS 7 augustus 1999); Koninklijk Besluit van 8 juli 1999 betreffende de mededeling door de gemeenten van 

informatie, opgenomen in de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister, aan de Algemene Dienst 

Inlichting en Veiligheid van de Krijgsmacht (BS 7 augustus 1999); het Koninklijk Besluit van 6 oktober 

2000 betreffende de mededeling door de gemeenten van informatie, opgenomen in de bevolkingsregisters 

en het vreemdelingenregister, aan de Veiligheid van de Staat (BS 11 november 2000); Koninklijk Besluit 

van 27 oktober 2000 waarbij de algemene dienst Inlichting en Veiligheid van de krijgsmacht gemachtigd 

wordt om het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen te gebruiken (BS 

13 december 2000); Koninklijk Besluit van 10 augustus 2001 waarbij aan de Veiligheid van de Staat 

toegang wordt verleend tot het Rijksregister van de natuurlijke personen (BS 7 september 2001); Koninklijk 

Besluit van 15 oktober 2001 waarbij de Veiligheid van de Staat gemachtigd wordt om het 

identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen te gebruiken (BS 8 november 2001) 

en het Koninklijk Besluit van 28 februari 2002 betreffende de mededeling van informatie door de 

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

(BS 29 maart 2002). 
511

  Zie art. 16 W.I&V.  
512

  Zie in die zin ook W. VAN LAETHEM, “Kan, mag of moet een inlichtingendienst op uw medewerking 

rekenen?”, Vigiles 2004, (116) 120. 
513

  Sommige auteurs zien evenwel een probleem ingeval de meegedeelde informatie persoonsgegevens bevat. 

In dat geval is de WVP immers van toepassing en maakt het meedelen van persoonsgegevens ook in hoofde 

van de verstrekkende burger een verwerking uit (zie art. 1 § 2 WVP) die in principe enkel mogelijk is 

binnen de grenzen van het finaliteitsbeginsel (supra noot 477 en 504). Deze auteurs gaan er daarbij van uit 

dat artikel 16 W.I&V – in tegenstelling tot artikel 14 W.I&V – voor de particuliere verstrekker geen 

uitzondering op het finaliteitsbeginsel inhoudt. Het meedelen van informatie aan de inlichtingendiensten 

zou dan enkel rechtmatig zijn indien dit niet onverenigbaar is met het doel van het particuliere 

gegevensbestand (zie W. VAN LAETHEM, “Kan, mag of moet een inlichtingendienst op uw medewerking 
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VII.4.2.2.2.3. De observatie en doorzoeking 

Vervolgens voorziet artikel 16/1 W.I&V in een uitdrukkelijke regeling van de observatie 

en doorzoeking. Dit artikel verschaft de inlichtingendiensten de mogelijkheid om in de 

uitvoering van hun opdrachten de publieke plaatsen en de private plaatsen die 

toegankelijk zijn voor het publiek, te observeren zonder behulp van technische 

middelen.
514

 Deze plaatsen kunnen onder dezelfde voorwaarden meteen ook doorzocht 

worden door de inlichtingendiensten.  

De regeling van de observatie en de doorzoeking als gewone methode kan 

evenwel niet los gezien worden van de regeling van de observatie als specifieke of 

uitzonderlijke methode. Zowel de observatie als de doorzoeking komen in de W.I&V 

immers voor in elk van de drie categoriën van methoden. Aldus zal een observatie of 

doorzoeking al naargelang de concrete omstandigheden beschouwd moeten worden als 

een gewone, een specifieke, dan wel een uitzonderlijke methode. De toewijzing van deze 

methoden aan één van de drie categorieën gebeurt aan de hand van drie criteria. Twee 

daarvan – te weten het al dan niet aanwenden van technische hulpmiddelen en de plaats 

van uitvoering – zijn zowel van toepassing op de observatie als op de doorzoeking. Het 

derde criterium – de aard van de methode – is enkel relevant in het kader van een 

observatie. De combinatie van de verschillende mogelijkheden die deze criteria bieden, 

leidt tot een beslissingsmatrix op grond waarvan bepaald kan worden of voor de methode 

in kwestie de voorwaarden voor de gewone, specifieke of uitzonderlijke methoden vereist 

zijn.
515

 

VII.4.2.2.2.4. Het betreden van voor het publiek toegankelijke plaatsen  

Artikel 17 W.I&V bepaalt dat de inlichtingendiensten in de uitoefening van hun 

opdrachten steeds de voor het publiek toegankelijke plaatsen kunnen betreden. Zij kunnen 

eveneens de hotelinrichtingen en andere logiesverstrekkende inrichtingen bezoeken, maar 

                                                                                                                                                  
rekenen?”, Vigiles 2004, (116) 118 e.v. Zie ook P. DE HERT, “De waarde van de Wet van 8 december 

1992 bij de bewijsbeoordeling in strafzaken”, T.Strafr. 2002, (310) 316). Zij komen aldus tot de enigszins 

paradoxale conclusie dat het de inlichtingendiensten is toegestaan om persoonsgegevens te vragen van 

particulieren, maar dat het meedelen van die gegevens in hoofde van die particulieren mogelijk een 

onrechtmatigheid vormt.  

Hoewel de argumenten die met name VAN LAETHEM hiervoor uit de voorbereidende werken puurt, vrij 

overtuigend zijn, zijn wij toch een andere mening toegedaan. Bij de beoordeling of de verwerking 

verenigbaar is met de doelstelling van het bestand in kwestie, moet volgens art. 4 § 1, 2° WVP immers 

rekening gehouden worden met alle relevante factoren en met name met de redelijke verwachtingen van de 

persoon op wie de gegevens betrekking hebben. Ons inziens ligt het – zeker sinds de inwerkingtreding van 

de BIM-Wet – binnen de redelijke verwachtingen van elke burger dat de inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten gerechtigd zijn om persoonsgegevens in te zamelen bij particulieren, zodat het 

finaliteitsbeginsel ons inziens niet geschonden wordt door het meedelen van persoonsgegevens aan deze 

diensten (Lees in dit verband ook P. DE HERT, “De waarde van de Wet van 8 december 1992 bij de 

bewijsbeoordeling in strafzaken”, T.Strafr. 2002, (310) 316). Bijgevolg kan er van een onrechtmatigheid in 

hoofde van de verstrekkende particulier geen sprake zijn, zelfs niet indien dit niet expliciet als doelstelling 

van het gegevensbestand is opgenomen. 
514

  Door het ontbreken van een maximumtermijn voor het aanwenden van de gewone methoden is het 

bijvoorbeeld mogelijk om de openbare weg of een pleintje dat als verzamelplaats voor bepaalde targets 

dient, ad infinitum onder observatie te plaatsen door het installeren van een verdekt opgesteld fototoestel. 

Een fototoestel wordt immers niet beschouwd als een technisch hulpmiddel (supra). 
515

  De aldus ontworpen beslissingsstructuur is echter ingewikkeld en soms ronduit verwarrend. Wij gaan daar 

in dit proefschrift evenwel niet dieper op in. Zie hierover in extenso, B. VANGEEBERGEN en D. VAN 

DAELE, “De observatie en doorzoeking van plaatsen” in W. VAN LAETHEM, D. VAN DAELE, en B. 

VANGEEBERGEN (ed.), De Wet op de bijzondere inlichtingenmethoden, Antwerpen, Intersentia, 2010, 

(65) 65-92. 
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moeten daarbij uiteraard rekening houden met de onschendbaarheid van de woning.
516

 

Ook kunnen de diensten van de eigenaars, exploitanten of aangestelden van dergelijke 

logiesverstrekkende inrichtingen steeds vragen dat zij hen de inschrijvingsgegevens van 

de reizigers ter inzage overhandigen.
517

  

VII.4.2.2.2.5. Het gebruik van menselijke bronnen 

Op grond van artikel 18 W.I&V kunnen de inlichtingendiensten tenslotte een beroep doen 

op menselijke bronnen
518

 voor het verzamelen van gegevens omtrent gebeurtenissen, 

voorwerpen, groeperingen en natuurlijke personen of rechtspersonen die een belang 

vertonen voor de uitoefening van hun opdrachten.
519

 De Nationale Veiligheidsraad moet 

daarvoor in de toekomst een kader uitwerken waarbinnen het gebruik van menselijke 

bronnen mogelijk is.
520

 Bovendien krijgen de inlichtingendiensten die gebruik maken van 

de gewone, specifieke of uitzonderlijke methoden de opdracht mee om te waken over de 

veiligheid van de gegevens die betrekking hebben op menselijke bronnen en over de 

informatie die zij meedelen.
521

 

VII.4.2.3. DE SPECIFIEKE METHODEN 

VII.4.2.3.1. De toepassingsvoorwaarden 

De toepassingsvoorwaarden zijn voor alle specifieke methoden goeddeels dezelfde. 

Vooreerst wordt het aanwenden van de specifieke methoden uitdrukkelijk gekoppeld aan 

de kernopdracht van de diensten. Zo kan de VSSE de specifieke methoden enkel inzetten 

in het kader van haar inlichtingentaak.
522

 Bij de uitvoering van beschermingsopdrachten, 

betrouwbaarheidsonderzoeken of bij de andere opdrachten die haar door een andere wet 

werden toegekend kunnen de specifieke methoden dus niet gebruikt worden. Een 

gelijkaardige beperking geldt ten aanzien van de ADIV.
523

 Bovendien kunnen de 

specifieke methoden enkel worden aangewend op het grondgebied van het Rijk.
524

 

Vervolgens wordt het aanwenden van specifieke methoden onderworpen aan het 

subsidiariteits- en proportionaliteitsbeginsel. Aldus wordt bepaald dat de inzet van 

specifieke methoden slechts mogelijk is indien de gewone methoden ontoereikend 

worden geacht
525

 en dat de concrete specifieke methode steeds gekozen moet worden in 

                                                 
516

  Art. 17, lid 1 W.I&V. 
517

  Art. 17, lid 2 W.I&V. 
518

  Wij vermijden hier – net als de wetgever – bewust het gebruik van de term informanten om elke verwarring 

met de gerechtelijke informantenwerking in het kader van de BOM te vermijden. 
519

  Over het werken met menselijke bronnen vóór de inwerkingtreding van de BIM-Wet, zie VAST COMITÉ 

I, Activiteitenverslag 1997, (www.comiteri.be), 1998, 141 e.v.; VAST COMITÉ I, Activiteitenverslag 2001, 

(www.comiteri.be), 2002, 197 en 202; VAST COMITÉ I, Activiteitenverslag 2004, (www.comiteri.be), 

2005, 35. Zie ook F. SCHUERMANS, “De bescherming van de bronnen in het kader van de activiteiten 

van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten”, Custodes cahiers: De bescherming van de bronnen 2000, (71) 

100-101; W. VAN LAETHEM, “De veiligheid van de Staat” in F. GOOSSENS (ed.), Zakboekje 

politiefunctie, Mechelen, Kluwer, 2008, (149) 178. 
520

  Art. 18 W.I&V. In artikel 18 W.I&V is weliswaar nog sprake van het Ministriëel Comité. Daarmee wordt 

verwezen naar het Ministerieel Comité voor Inlichting en Veiligheid (MCIV) dat in 1996 werd, maar in 

2015 werd vervangen door de oprichting van een Nationale Veiligheidsraad (zie supra VII.3). 
521

  Art. 13, lid 3 W.I&V.  
522

  Zie art. 18/1 juncto art. 7, 1° en 8, 1° tot 4° W.I&V.  
523

  Zie art. 18/1 juncto art. 11 § 1, 1° tot 3°, en § 2 W.I&V.  
524

  Art. 18/1, 1° en 2° W.I&V.  
525

  In de eerste versies van de BIM-Wet werd vereist dat de gewone methoden ‘ontoereikend blijken te zijn’, 

waaruit kon worden afgeleid dat de gewone methoden eerst effectief ‘geprobeerd’ moesten worden. Het 

spreekt voor zich dat dit niet wenselijk is en dat een inschatting van het nut van de gewone methoden in 
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functie van de graad van de ernst van de potentiële dreiging.
526

 Bovendien wordt voor 

elke specifieke methode vereist dat de personen, zaken of gebeurtenissen die het 

voorwerp van de methode uitmaken, een belang vertonen voor de uitoefening van de 

opdrachten van de inlichtingendienst.
527

  

De belangrijkste voorwaarde is echter dat er voor de aanwending van een 

specifieke methode steeds een schriftelijke en gemotiveerde machtiging vereist wordt van 

het diensthoofd van de inlichtingen- en veiligheidsdienst in kwestie.
528

 Deze machtiging 

moet ter kennis worden gebracht van de krachtens artikel 43/1 W.I&V opgerichte BIM-

Commissie.
529

 De machtiging is niet onderworpen aan een maximale geldigheidsduur.  

Daarenboven voorziet de wet in een meervoudige controle op de uitvoering van de 

specifieke methoden. Om te beginnen moet de inlichtingenofficier, die is aangesteld om 

de specifieke methode aan te wenden, zijn diensthoofd regelmatig informeren over de 

uitvoering ervan.
530

 Daarnaast vindt er een controle plaats door de BIM-Commissie 

tijdens de uitvoering van de specifieke methoden
531

 en door het Vast Comité I tijdens én 

na afloop van de uitvoering
532

. In dat verband kan overigens ook gewezen worden op de 

mededelingsplicht die aanvankelijk in artikel 2 § 3 W.I&V vervat zat
533

, maar door het 

Grondwettelijk Hof werd vernietigd.
534

 

VII.4.2.3.2. De methoden in kwestie 

VII.4.2.3.2.1. De observatie en doorzoeking als specifieke methode
535

 

Ook in het kader van de specifieke methoden kunnen de inlichtingendiensten overgaan tot 

het observeren van personen, zaken, plaatsen of gebeurtenissen die een belang vertonen 

voor de uitoefening van hun opdrachten. Een dergelijke observatie wordt beschouwd als 

een specifieke methode indien zij geschiedt ofwel, (1) met behulp van technische 

middelen, in publieke plaatsen of in private plaatsen die toegankelijk zijn voor het publiek 

                                                                                                                                                  
abstracto kan volstaan (zie in die zin ook Parl.St. Senaat 2008-09, nr. 4-1053/7, 55-56). 

526
  Art. 18/3 § 1, lid 1 W.I&V. 

527
  Zie respectievelijk art. 18/4, lid 1; 18/5 § 1, lid 1; 18/6 § 1, lid 1; 18/7, lid 1; en 18/8 § 1, lid 1 W.I&V. 

528
  Art. 18/3 § 1, lid 2 W.I&V. 

529
  Art. 18/3 § 1, lid 2 in fine W.I&V. Zie infra.  

530
  Art. 18/3 § 1 in fine W.I&V. 

531
  Art. 18/3 § 2 W.I&V. 

532
  Art. 43/4 e.v. W.I&V. 

533
  Deze mededelingsplicht was onderworpen aan de voorwaarde dat er meer dan 5 jaar verstreken moest zijn 

sinds de beëindiging van de methode en dat er sindsdien over de aanvrager geen nieuwe gegevens werden 

verzameld. De verplichting gold bovendien enkel op verzoek van een natuurlijk persoon, had geen 

betrekking op de informatie die door middel van gewone methoden werd ingezameld en bleef steeds 

onderworpen aan de Wet op de classificatie, waardoor er de facto zelden gevolg aan gegeven moest worden 

De draagwijdte van de informatieplicht blijft dan ook eerder beperkt. (zie hierover W. VAN LAETHEM, 

“'Daadwerkelijke rechtsmiddelen' na de BIM-Wet” in W. VAN LAETHEM, D. VAN DAELE, en B. 

VANGEEBERGEN (eds.), De Wet op de bijzondere inlichtingenmethoden, Antwerpen, Intersentia, 2010, 

(175) ). 
534

  In een wat eigenaardige passage van het BIM-arrest benadrukte het Grondwettelijk Hof onder verwijzing 

naar de rechtspraak van het EHRM eerst het belang van een notificatieverplichting waarbij het vaststelde 

dat de regeling van artikel 2 § 3 W.I&V op twee vlakken (de uitsluiting van rechtspersonen en de noodzaak 

van een voorafgaand verzoek van de burger) te restrictief was, om vervolgens de bewuste bepaling in zijn 

geheel te vernietigen waardoor er van een notificatieplicht niet langer sprake is (zie GWH 22 september 

2011, nr. 145/2011, overweging .87 e.v. en B.92).  
535

  Zie hierover en over de verhouding met de observatie en doorzoeking als gewone of uitzonderlijke 

methode, B. VANGEEBERGEN en D. VAN DAELE, “De observatie en doorzoeking van plaatsen” in W. 

VAN LAETHEM, D. VAN DAELE, en B. VANGEEBERGEN (ed.), De Wet op de bijzondere 

inlichtingenmethoden, Antwerpen, Intersentia, 2010, (65) 65-92. Zie ook supra, VII.4.2.2.2.3. 
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ofwel, (2) al dan niet met behulp van technische middelen, de [sic]
536

 private plaatsen die 

niet toegankelijk zijn voor het publiek.
537

 Bovendien voorziet artikel 18/4 W.I&V in een 

bijzondere regeling voor het betreden van de publieke of de private plaatsen die 

toegankelijk zijn voor het publiek.
538

 In het kader van een observatie kan het diensthoofd 

een machtiging verlenen om deze plaatsen op ieder ogenblik en zonder medeweten of 

toestemming van de eigenaar of zijn rechthebbende te betreden om een technisch middel 

te installeren, te herstellen of terug te nemen.
539

 

Daarnaast kunnen de inlichtingendiensten in het kader van de specifieke methoden 

ook overgaan tot het doorzoeken, met behulp van technische middelen, van publieke 

plaatsen en private plaatsen die toegankelijk zijn voor het publiek. Ook de inhoud van de 

gesloten voorwerpen die zich op deze plaatsen bevinden, kan worden doorzocht.
540

 Indien 

het onderzoek van de aangetroffen voorwerpen niet ter plaatse kan gebeuren en het 

verzamelen van gegevens niet op een andere manier kan gebeuren kunnen de 

inlichtingendiensten de aangetroffen voorwerpen ook meenemen.
541

  

VII.4.2.3.2.2. Het vorderen van identificatiegegevens van postverkeer 

De inlichtingendiensten kunnen bovendien kennis nemen van de identificatiegegevens 

van de afzender of de geadresseerde van post. Onder dezelfde voorwaarden kunnen zij 

ook kennis nemen van de titularis van een postbus.
542

 Het vorderen van de medewerking 

van een postoperator is daarbij niet strikt noodzakelijk. De inlichtingendiensten kunnen 

de identificatiegegevens immers ook zelfstandig achterhalen. Wanneer niettemin de 

medewerking van een postoperator wordt gevorderd is deze op straffe van geldboete 

verplicht zijn medewerking te verlenen.
543

 Bovendien wordt voorzien in een bijzondere 

procedure in geval van uiterst dringende noodzakelijkheid op grond waarvan een 

inlichtingenofficier de identificatiegegevens zelf kan vorderen na voorafgaand mondeling 

akkoord van het diensthoofd.
544

 

                                                 
536

  Hier lijkt in de tekst van de wet het woordje ‘in’ of ‘van’ te ontbreken. Uit de context valt evenwel niet af te 

leiden welk van beide naamwoorden ontbreekt. Dat zorgt voor een aanzienlijke onduidelijkheid aangezien 

het onderscheid tussen een observatie ‘in’ dan wel ‘van’ een plaats elders in de wet nu net gehanteerd wordt 

als een criterium om te beslissen of er sprake is van een specifieke, dan wel uitzonderlijke methode. Zie 

hierover B. VANGEEBERGEN en D. VAN DAELE, “De observatie en doorzoeking van plaatsen” in W. 

VAN LAETHEM, D. VAN DAELE, en B. VANGEEBERGEN (ed.), De Wet op de bijzondere 

inlichtingenmethoden, Antwerpen, Intersentia, 2010, (65) 84-85. 
537

  Art. 18/4 W.I&V. Zie hierover in extenso B. VANGEEBERGEN en D. VAN DAELE, “De observatie en 

doorzoeking van plaatsen” in W. VAN LAETHEM, D. VAN DAELE, en B. VANGEEBERGEN (ed.), De 

Wet op de bijzondere inlichtingenmethoden, Antwerpen, Intersentia, 2010, (65) 65-92. 
538

  Art. 18/4, lid 2 W.I&V. 
539

  De exacte betekenis en meerwaarde van een dergelijke machtiging is evenwel moeilijk in te schatten. De 

observatie heeft in het kader van de specifieke methoden immers steeds betrekking op plaatsen die voor het 

publiek toegankelijk zijn. Het lijkt eigenaardig om voor het betreden van dergelijke plaatsen een bijzondere 

machtigingsvereiste in het leven te roepen. 
540

  Art. 18/5 § 1 W.I&V. 
541

  Over een daadwerkelijke inbeslagnemingsbevoegdheid beschikken zij evenwel niet. Het voorwerp kan 

immers slechts voor een strikt beperkte duur meegenomen worden en moet in ieder geval – tenzij het goede 

verloop van de opdracht van de dienst zich hiertegen zou verzetten – zo snel mogelijk worden 

teruggeplaatst (zie art. 18/5 § 2 W.I&V). Deze regeling vormt volgens het Grondwettelijk Hof overigens 

geen ongeoorloofde inbreuk op het eigendomsrecht of op de privacy (zie GWH 22 september 2011, nr. 

145/2011, overweging B.57 en B.59.3). 
542

  Art. 18/6 § 1 W.I&V. 
543

  Art. 18/6 § 3 W.I&V.  
544

  Art. 18/6 § 2 W.I&V. Het bestaan van een dergelijke uitzonderlijke procedure bij hoogdringendheid is niet 

in strijd met de Grondwet (zie GWH 22 september 2011, nr. 145/2011, overweging B.63.3). 
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VII.4.2.3.2.3. Het vorderen van identificatie- of verkeersgegevens van elektronisch 

communicatieverkeer 

Wanneer dit een belang vertoont voor de uitoefening van hun opdrachten kunnen de 

inlichtingendiensten ook de identificatiegegevens van elektronisch communicatieverkeer 

vorderen. Het gaat meer bepaald om de identificatie van de abonnee of de gewoonlijke 

gebruiker van een communicatiedienst of -middel; de identificatie van de 

communicatiediensten waarop een bepaald persoon geabonneerd is of waar hij 

gewoonlijk gebruik van maakt; of de facturen met betrekking tot die communicatie.
545

 Op 

dezelfde manier kunnen ze ook zogenaamde verkeersgegevens vorderen. Te denken valt 

aan het opsporen van de oproepgegevens en aan het lokaliseren van de oorsprong of de 

bestemming van communicatie.
546

 

In de mate de inlichtingendiensten zelf over de nodige (technische) mogelijkheden 

beschikken, kunnen zij deze gegevens autonoom verzamelen. Meestal echter zal de 

medewerking van een operator van een elektronisch communicatienetwerk of van een 

verstrekker van een elektronische communicatiedienst nodig zijn. Deze is dan op straffe 

van geldboete verplicht zijn medewerking te verlenen.
547

 Ook hier wordt in geval van 

uiterst dringende noodzakelijkheid voorzien in een bijzondere procedure op grond 

waarvan een inlichtingenofficier na voorafgaand mondeling akkoord van het diensthoofd 

zelf de identificatiegegevens kan vorderen van de operator of verstrekker.
548

 

VII.4.2.4. DE UITZONDERLIJKE METHODEN 

VII.4.2.4.1. De toepassingsvoorwaarden 

De toepassingsvoorwaarden van de uitzonderlijke methoden zijn op een aantal punten 

identiek aan deze voor de specifieke methoden. Zo wordt de aanwending van 

uitzonderlijke methoden evenzeer beperkt tot het grondgebied van het Rijk
549

; moet er 

rekening gehouden worden met het subsidiariteits- en proportionaliteitsbeginsel
550

; en 

wordt er vereist dat de personen, zaken of gebeurtenissen die het voorwerp van de 

methode uitmaken, een belang vertonen voor de uitoefening van de opdrachten van de 

inlichtingen- en veiligheidsdienst.
551

 

Ook de uitzonderlijke methoden kunnen in grote lijnen slechts worden ingezet in 

het kader van de inlichtingentaak van de VSSE. Toch is het toepassingsgebied hier 

beperkter dan dat van de specifieke methoden. Zo kunnen de bedreigingen die het gevolg 

zijn van extremisme of inmenging, geen uitzonderlijke methoden gronden.
552

 Daarbij 

worden de uitzonderlijke methoden – schijnbaar – gekoppeld aan het bestaan van ernstige 

                                                 
545

  Art. 18/7 § 1 W.I&V. Het vorderen van facturen lijkt hier echter niet op zijn plaats te staan aangezien 

facturen van telecom-bedrijven over het algemeen meer dan enkel identificerende gegevens bevatten. Het 

louter opvragen van een facturatieadres lijkt wel te passen binnen deze methode en sluit bovendien ook 

beter aan bij de verantwoording in de Memorie van Toelichting (Parl.St. Senaat 2008-09, nr. 4-1053/1, 47). 
546

  Art. 18/8 § 1 W.I&V. 
547

  Art. 18/7 § 3, lid 3 W.I&V en art. 18/8 § 3, lid 2 W.I&V. Zie ook Koninklijk Besluit van 12 oktober 2010 

houdende de nadere regels voor de wettelijke medewerkingsplicht bij vorderingen door de inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten met betrekking tot elektronische communicatie, BS 8 november 2010. 
548

  Art. 18/7 § 2 W.I&V en art. 18/8 § 2 W.I&V. Het bestaan van een dergelijke uitzonderlijke procedure bij 

hoogdringendheid is niet in strijd met de Grondwet (zie GWH 22 september 2011, nr. 145/2011, 

overweging B.63.3). 
549

  Art. 18/1, 2° W.I&V. Zie ook Parl.St. Senaat 2006-07, nr. 3-2138/1, 144. 
550

  Zie art. 18/9 §§ 2 en 3 W.I&V 
551

  Zie telkens het eerste lid van de artikelen 18/11 tot 18/17 W.I&V. 
552

  Art. 18/9 § 1, 1° juncto art. 8, 1° W.I&V. Het is niet meteen duidelijk wat de ratio achter deze beperkingen 

is. Zie in dat verband ook VAST COMITÉ I, Activiteitenverslag 2012, Antwerpen, Intersentia, 2013, 96. 
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dreigingen, terwijl de specifieke methoden ook bij potentiële bedreigingen kunnen 

worden ingezet. De term potentiële dreiging wordt in de W.I&V evenwel niet consequent 

gehanteerd zodat het moeilijk is om de waarde van dit onderscheid in te schatten.
553

 Ten 

aanzien van de ADIV gelden mutatis mutandis grotendeels dezelfde opmerkingen.  

In het kader van de uitzonderlijke methoden geldt bovendien een bijzondere 

machtigingsvereiste. Zo kunnen de uitzonderlijke methoden enkel worden aangewend op 

grond van een voorafgaande schriftelijke machtiging door het diensthoofd, die zijn 

machtiging evenwel slechts kan verlenen ná het eensluidend advies van de BIM-

Commissie te hebben bekomen.
554

 Hij legt daartoe een voorstel van machtiging voor aan 

de BIM-Commissie die op basis van dit voorstel nagaat of de wettelijke bepalingen voor 

de desbetreffende methode werden nageleefd.
555

 De BIM-Commissie moet vervolgens 

binnen een termijn van vier kalenderdagen haar advies verstrekken.
556

 Een negatief advies 

heeft tot gevolg dat de methode niet mag worden aangewend.
557

 De machtiging is ten 

aanzien van de uitzonderlijke methoden overigens wel aan een maximumtermijn 

onderworpen. Behoudens andersluidende wettelijke bepaling, mag de periode tijdens 

dewelke de uitzonderlijke methode aangewend kan worden, niet langer duren dan twee 

maanden.
558

  

Verder voorziet de wet in een meervoudige controle op de uitvoering van de 

uitzonderlijke methoden. In de eerste plaats moet de inlichtingenofficier, die is aangesteld 

om de uitzonderlijke methode aan te wenden, zijn diensthoofd regelmatig informeren 

over de uitvoering ervan.
559

 Die laatste is in bepaalde gevallen zelfs verplicht om de 

uitvoering van de uitzonderlijke methode te beëindigen.
560

 Daarnaast vindt er een controle 

                                                 
553

  Zie bijvoorbeeld art. 18/9 §§ 2 en 3 W.I&V waar er sprake is van potentiële dreigingen in het kader van de 

uitzonderlijke methoden. 
554

  Art. 18/9 § 2 W.I&V. 
555

  Art. 18/10 § 1 W.I&V. 
556

  Indien de bestuurlijke Commissie binnen die termijn geen advies uitbrengt, wordt voorzien in een 

bijzondere procedure waarbij de bevoegde minister de toelating kan geven (zie art. 18/10 § 3, lid 3 W.I&V). 

Een negatief advies van de bestuurlijke Commissie is echter definitief en kan niet door de minister worden 

hervormd.  

 Daarnaast voorziet de wet ook in een procedure bij hoogdringendheid voor de gevallen waarbij het niet 

mogelijk is om te wachten op het advies van de bestuurlijke Commissie. In dergelijke gevallen kan het 

diensthoofd de uitzonderlijke methode machtigen na voorafgaand eensluidend advies van de voorzitter van 

de bestuurlijke Commissie. De machtiging geldt dan evenwel slechts voor 48 uur (art. 18/10 § 4, lid 1 

W.I&V). Indien ook de voorzitter niet onmiddellijk advies kan uitbrengen kan het diensthoofd de bevoegde 

minister vatten. In dat geval kan de minister voor 48 uren de toelating verlenen de uitzonderlijke methode in 

te zetten (art. 18/10 § 4, lid 3 en 6 W.I&V). 
557

  Art. 18/10 § 3 W.I&V. Gelet op de impact van een negatief advies kan men zich de vraag stellen of men 

niet eerder van een toelating van de bestuurlijke Commissie moet spreken (in die zin ook, Parl.St. Senaat 

2008-09, nr. 4-1053/7, 221). 
558

  Art. 18/10 § 1 W.I&V. De uitzonderlijke methode kan evenwel voor een maximale periode van twee 

maanden onder dezelfde voorwaarden worden verlengd (art. 18/10 § 5, lid 1 W.I&V). Een tweede of 

volgende verlenging is enkel mogelijk indien er bijzondere omstandigheden aanwezig zijn die een 

verlenging noodzaken (art. 18/10 § 5, lid 2 W.I&V). Deze maximumduur en de procedure voor een 

eventuele verlenging er van, werd door het Grondwettelijk Hof geacht in overeenstemming te zijn met de 

Grondwet (zie GWH 22 september 2011, nr. 145/2011, overweging B.70.3 en B.79.4). 
559

  Art. 18/10 § 1, lid 3 W.I&V. Zie ook art. 9 en 10 Koninklijk Besluit van 12 oktober 2010 houdende 

uitvoering van diverse bepalingen van de Wet van 30 november 1998 houdende regeling van de 

inlichtingen- en veiligheidsdiensten, BS 8 november 2010. 
560

  Art. 18/10 § 1, lid 4 W.I&V. 
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plaats door de BIM-Commissie tijdens de uitvoering van de specifieke methoden
561

 en 

door het Vast Comité I tijdens én na afloop van de uitvoering
562

.
563

 

VII.4.2.4.2. De methoden in kwestie 

VII.4.2.4.2.1. De observatie en de doorzoeking als uitzonderlijke methode
564

 

Ook in het kader van de uitzonderlijke methoden kan de VSSE gemachtigd worden om op 

ieder ogenblik en zonder medeweten of toestemming van de eigenaar of zijn 

rechthebbende observaties te verrichten. Het gaat dan om observaties in private plaatsen 

die niet toegankelijk zijn voor het publiek, in woningen of in een beroepslokaal van een 

advocaat, arts of journalist, ongeacht of daarbij technische middelen worden aangewend. 

Vereist wordt wel dat de uitvoering van dergelijke observaties geschiedt in het belang van 

de uitoefening van de opdrachten van de VSSE. Onder dezelfde voorwaarden kunnen zij 

deze plaatsen ook betreden om in het kader van een observatie een technisch middel te 

installeren, te herstellen of terug te nemen.
565

 Maar ook buiten het kader van een 

observatie kunnen zij deze plaatsen betreden om ze al dan niet met behulp van technische 

middelen te doorzoeken of om de inhoud van gesloten voorwerpen die zich op deze 

plaatsen bevinden na te gaan.
566

 Indien het onderzoek van het voorwerp niet ter plaatse 

kan gebeuren en indien het verzamelen van gegevens niet op een andere manier kan 

gebeuren, is het de betrokken dienst bovendien toegestaan het voorwerp voor een strikt 

beperkte duur mee te nemen.
567

 

VII.4.2.4.2.2. Het oprichten van rechtspersonen en het inzamelen van informatie onder 

dekmantel 

In het belang van de uitoefening van hun opdrachten kunnen inlichtingendiensten verder 

gemachtigd worden om rechtspersonen op te richten en deze, voor zolang als nodig
568

, in 

te zetten ter ondersteuning van hun operationele activiteiten om op gerichte wijze 

informatie te verzamelen.
569

 Dit zijn de zogenaamde front offices of frontstores. In het 

kader van een dergelijke frontstore-operatie kunnen zij ook agenten van de dienst inzetten 

die onder dekmantel van een fictieve identiteit of hoedanigheid belast zijn met het gericht 

                                                 
561

  Art. 18/3 § 2 W.I&V. 
562

  Art. 43/4 e.v. W.I&V. 
563

  Tenslotte werd in art. 2 § 3 W.I&V – onder dezelfde voorwaarden als bij de specifieke methoden – voorzien 

in een bijzondere mededelingsplicht. Deze bepaling werd evenwel vernietigd door het Grondwettelijk Hof 

(GWH 22 september 2011, nr. 145/2011, overweging B.92) Zie hierover supra, noot 534. 
564

  Zie hierover en over de verhouding met de observatie en doorzoeking als gewone of specifieke methode, B. 

VANGEEBERGEN en D. VAN DAELE, “De observatie en doorzoeking van plaatsen” in W. VAN 

LAETHEM, D. VAN DAELE, en B. VANGEEBERGEN (ed.), De Wet op de bijzondere 

inlichtingenmethoden, Antwerpen, Intersentia, 2010, (65) 65-92. Zie ook supra, VII.4.2.2.2.3. 
565

  Art. 18/11 W.I&V. 
566

  Art. 18/12 W.I&V. 
567

  Het moet dan wel zo spoedig mogelijk teruggeplaatst worden, tenzij het goede verloop van de opdracht van 

de dienst dit in de weg staat (art. 18/12 § 2 W.I&V). Lees in dit verband ook GWH 22 september 2011, nr. 

145/2011, overweging B.57 en B.59.3. 
568

  Art. 18/13, lid 3 W.I&V. Daarmee wordt dus voorzien in een afwijking op de maximumtermijn voor de 

uitzonderlijke methoden (supra). 
569

  Art. 18/13, lid 1 W.I&V. 
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verzamelen van gegevens.
570

 Het is duidelijk dat het hier gaat over wat in het kader van 

de bijzondere opsporingsmethoden infiltranten genoemd zou worden.
571

  

VII.4.2.4.2.3. Het openen en kennisnemen van post 

Ook het openen van post en het kennis nemen van de inhoud ervan is mogelijk in het 

kader van de uitzonderlijke methoden.
572

 Voor zover de medewerking van een 

postoperator vereist is, is deze op straffe van geldboete tot medewerking verplicht.
573

 Na 

het onderzoek van de door een postoperator overgedragen postzending moet deze 

onverwijld aan de postoperator worden teruggegeven voor verdere verzending.
574

  

VII.4.2.4.2.4. Het vorderen van bankgegevens 

Op grond van artikel 18/15 W.I&V kunnen de inlichtingendiensten vervolgens 

gemachtigd worden om bepaalde gegevens
575

 te vorderen van banken en financiële 

instellingen. Voor zover de medewerking van een financiële instelling daarvoor vereist is, 

is deze op straffe van geldboete tot medewerking verplicht.
576

  

VII.4.2.4.2.5. Het binnendringen in een informaticasysteem 

Verder kunnen de inlichtingendiensten worden gemachtigd om toegang te krijgen tot een 

informaticasysteem; er de beveiliging van op te heffen; er spyware op aan te brengen; of 

de op het informaticasysteem opgeslagen of verwerkte gegevens te kopiëren.
577

 De 

                                                 
570

  Art. 18/13, lid 2 W.I&V. Zie ook art. 6 Koninklijk Besluit van 12 oktober 2010 houdende uitvoering van 

diverse bepalingen van de Wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten, BS 8 november 2010. 
571

  Het is in die zin dan ook opvallend dat de regering niet wou weten van een uitdrukkelijk verbod op 

provocatie of uitlokking. Daarvan kan in het kader van de inlichtingendiensten geen sprake zijn aldus de 

regering omdat provocatie enkel speelt binnen een politioneel optreden (zie Parl.St. Senaat 2006-07, nr. 3-

2138/1, 52). Wij kunnen ons niet vinden in deze verklaring. Men kan zich immers afvragen of men iemand 

het deelnemen aan bepaalde bedreigende activiteiten wel strafrechtelijk kan verwijten indien die deelname 

werd uitgelokt door een overheidsdienst. Dat de uitlokking in voorkomend geval niet het gevolg is van een 

politioneel optreden maar wel van een tussenkomst van een inlichtingendienst, doet ons inziens niet ter 

zake. Ook in een bestuursrechtelijke context – bijvoorbeeld bij de gunning van een veiligheidsmachtiging – 

lijkt het overigens niet wenselijk om consequenties te verbinden aan gedragingen die enkel op instigatie van 

de inlichtingendiensten werden gesteld. Zie in dit verband ook EHRM 5 februari 2008, Ramanauskas v. 

Litouwen. Het Hof verwierp het verweer van de Litouwse overheid als zou de provocatie het gevolg zijn 

van een op eigen verantwoordelijkheid opererende agent en niet van een opdracht van de overheid (zie 

hierover P. DE HERT en P. HERBOTS, “De provocatie levert altijd onrechtmatig bewijs op en vergt de 

uitsluiting van al het bewijs, inclusief dit van de begeleidende bewijselementen”, Vigiles 2008, afl. 3, (140) 

140 e.v.). 
572

  Art. 18/14 § 1, lid 1 W.I&V.  
573

  Art. 18/14 § 3 W.I&V.  
574

  Art. 18/14 § 2 W.I&V.  
575

  Het gaat meer bepaald om 1) de lijst van bankrekeningen, bankkluizen of financiële instrumenten waarvan 

de geviseerde persoon titularis, gevolmachtigde of de uiteindelijke gerechtigde is en, in voorkomend geval, 

alle gegevens hieromtrent; 2) de bankverrichtingen die in een bepaald tijdvak zijn uitgevoerd op één of 

meer van deze bankrekeningen of financiële instrumenten, met inbegrip van de bijzonderheden betreffende 

iedere rekening van herkomst of bestemming; en 3) de gegevens met betrekking tot de titularissen of 

gevolmachtigden die in een bepaald tijdvak tot deze bankkluizen toegang hebben of hadden (art. 18/15 § 

1W.I&V). 
576

  Art. 18/15 § 2, lid 2 W.I&V.  
577

  Art. 18/16 § 1 W.I&V. 43. Wanneer de methode tegen de informaticasystemen van de overheid is gericht, 

moet de betrokken overheid voorafgaandelijk haar toestemming verlenen. Bovendien kan deze methode 

nooit worden aangewend ten aanzien van de informaticasystemen van de rechterlijke macht en de 

administratieve rechtscolleges (art. 18/16 § 1, lid 2 en 3 W.I&V). 
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aangetroffen gegevens kunnen evenwel nooit onomkeerbaar gewijzigd of vernietigd 

worden. Zij kunnen hoogstens worden gekopieerd.
578

 Bij de uitoefening van deze 

methode kunnen de inlichtingendiensten gebruik maken van technische middelen
579

 en 

valse signalen, sleutels of hoedanigheden.
580

 Desgevallend kan het diensthoofd ook de 

technische medewerking vorderen van eenieder die vermoed wordt een bijzondere kennis 

te bezitten van het informaticasysteem in kwestie.
581

 Deze persoon is dan op straffe van 

geldboete verplicht zijn medewerking te verlenen.
582

 

VII.4.2.4.2.6. Het onderscheppen van communicatie
583

 

Op grond van artikel artikel 18/17 W.I&V kunnen de inlichtingendiensten tenslotte ook 

gemachtigd worden om communicaties af te luisteren, er kennis van te nemen en ze te 

registreren.
584

 Deze methode omvat het onderscheppen en opnemen van elektronische en 

privécommunicatie. Het louter afluisteren zonder technische hulpmiddelen moet evenwel 

niet als een uitzonderlijke methode worden beschouwd.
585

 De inlichtingendiensten 

moeten daarbij niet noodzakelijk een beroep doen op de operator van het 

communicatienetwerk. Zij kunnen ook steeds zelf de nodige technische hulpmiddelen 

aanwenden. Met het oog daarop kunnen zij trouwens gemachtigd worden om (private) 

plaatsen met inbegrip van de woning op ieder ogenblik heimelijk te betreden om de 

nodige technische hulpmiddelen te installeren, te herstellen of te verwijderen.
586

 Indien 

evenwel een ingreep op een telecommunicatienetwerk is vereist, is de operator van dat 

netwerk op straffe van geldboete verplicht om hieraan mee te werken.
587

  

                                                 
578

  Art. 18/16 § 1, lid 3 W.I&V 
579

  Zij kunnen daarbij gemachtigd worden om heimelijk (private) plaatsen met inbegrip van de woning te 

betreden om een technisch middel te installeren, te herstellen of terug te nemen (art. 18/16 § 2 W.I&V). 
580

  Art. 18/16 § 1, lid 1 W.I&V. Door het uitdrukkelijk mogelijk te maken dat er onder een valse hoedanigheid 

wordt opgetreden, is het mogelijk om bijvoorbeeld onder een valse identiteit deel te nemen aan een internet 

forum. Bovendien lijkt niets uit te sluiten dat deze bevoegdheid wordt uitgevoerd van op afstand, waardoor 

er sprake is van het zogenaamd hacken van computers of systemen. 
581

  Art. 18/16 § 3 W.I&V. De medewerking bestaat evenwel enkel uit het verstrekken van informatie over de 

werking van dat systeem en over de manier om toegang te krijgen tot de inhoud van het informaticasysteem 

onder een begrijpelijke vorm. Er kan van de gevorderde dus niet verwacht worden dat hij zelf de nodige 

technische handelingen stelt. 
582

  Art. 18/16 § 4 W.I&V.  
583

  Alvorens in te gaan op het onderscheppen van communicatie als uitzonderlijke methode, moeten wij in 

herinnering brengen dat de ADIV al sinds de inwerkingtreding van de W.I&V in 1998 onder bepaalde 

voorwaarden beschikt over de mogelijkheid om communicaties te onderscheppen in het buitenland (over de 

situatie vóór 1998, zie VAST COMITÉ I, Activiteitenverslag 1997, (www.comiteri.be), 1998, 97 e.v.). 

Deze bevoegdheid blijkt uit artikel 259bis § 5 Sw. dat voorziet in een uitzondering op de strafbaarstelling 

van het onderscheppen van communicatie (zie hierover F. GOOSSENS, “De reguliere politie en de 

inlichtingen- en veiligheidsdiensten”, 2002, (397) 421). Binnen het grondgebied van het Rijk zal het 

onderscheppen van communicatie evenwel enkel mogelijk zijn in het kader van de uitzonderlijke methoden 

en meer bepaald onder de voorwaarden verwoord in artikel 18/17 W.I&V. 
584

  Art. 18/17 § 1 W.I&V. 
585

  Dat kan afgeleid worden uit het feit dat in het kader van de uitzonderlijke methoden, de onderschepte 

(tele)communicatie ook steeds moet worden opgenomen (art. 18/17 § 4, lid 1 W.I&V) wat het gebruik van 

een technisch middel impliceert. Het louter beluisteren van privécommunicatie zonder dat daarbij een 

technisch hulpmiddel wordt gebruikt, valt dus niet onder het toepassingsgebied van artikel 18/17 W.I&V. 

Zo zal een agent die een gesprek kan volgen omdat hij zich binnen gehoorsafstand bevindt, niet 

onrechtmatig handelen. In voorkomend geval zal er dan wel sprake kunnen zijn van een observatie die 

desgevallend een machtiging als gewone, specifieke of uitzonderlijke methode behoeft. 
586

  Art. 18/17 § 2 W.I&V.  
587

  Art. 18/17 § 3, lid 2 W.I&V. Zie ook Koninklijk Besluit van 12 oktober 2010 houdende de nadere regels 

voor de wettelijke medewerkingsplicht bij vorderingen door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten met 
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Opvallend is dat de opnamen vernietigd moeten worden binnen een termijn van 

twee maanden vanaf de dag dat de exploitatie ervan is beëindigd. De exploitatie door de 

inlichtingendiensten wordt daarbij beperkt tot een termijn van ten hoogste één jaar vanaf 

de dag van de opname.
588

 De verplichte vernietiging van de opnames lijkt evenwel niet te 

impliceren dat de op basis van die opnames verzamelde of verwerkte gegevens retroactief 

uit de dossiers van de inlichtingendiensten moeten worden verwijderd.
589

 Overigens lijkt 

ook de exploitatie van deze opnames door andere diensten niet te worden beperkt. Te 

denken valt bijvoorbeeld aan de situatie waarbij de tapverslagen in het kader van een 

terrorisme onderzoek worden doorgegeven aan het federaal parket. In dat geval zullen 

enkel de verslagen die zich bij de inlichtingendiensten bevinden moeten worden 

vernietigd.
590

  

Bovendien moet deze bepaling blijkens het BIM-arrest van het Grondwettelijk 

Hof zo geïnterpreteerd worden dat wanneer een niet-geclassificeerd proces-verbaal op 

dergelijke opnames steunt, de vernietiging ervan moet worden uitgesteld zolang de 

mogelijkheid bestaat dat er over de wettigheid van dit proces-verbaal een advies wordt 

gevraagd aan het Vast Comité I.
591

 Een vernietiging is met andere woorden pas mogelijk 

als er in de zaak waarin dit niet-geclassificeerd proces-verbaal wordt gebruikt een 

uitspraak is die kracht van gewijsde heeft. De vernietigingsregeling hinkt in die zin op 

twee benen. 

VII.5. DE CONTROLE 

VII.5.1. Het Vast Comité I 

De algemene controle op de werking van de inlichtingendiensten wordt uitgeoefend door 

het Vast Comité van toezicht op de inlichtingendiensten, kortweg het Vast Comité I 

genoemd.
592

 Het is een van de inlichtingendiensten en de uitvoerende macht 

                                                                                                                                                  
betrekking tot elektronische communicatie, BS 8 november 2010. 

588
  Art. 18/17 § 7 W.I&V. Over de modaliteiten van een dergelijke vernietiging, zie art. 7 Koninklijk Besluit 

van 12 oktober 2010 houdende uitvoering van diverse bepalingen van de Wet van 30 november 1998 

houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, BS 8 november 2010.  
589

  Zie in die zin, weliswaar in het kader van het Wetsvoorstel uit 2007, ook het antwoord van de regering in 

Parl.St. Senaat 2006-07, nr. 3-2138/1, 147.  
590

  Zie in die zin ook, Parl.St. Senaat 2008-09, nr. 4-1053/7, 222. 
591

  Zie GWH 22 september 2011, nr. 145/2011, overweging B.77. : “[…] Wegens het gebruik van de woorden 

« vanaf de dag waarop de exploitatie ervan beëindigd is » dient de bestreden bepaling in die zin te worden 

geïnterpreteerd dat de termijn van twee maanden niet van toepassing is wanneer een niet-geclassificeerd 

proces-verbaal, dat op dergelijke elementen steunt, aan de procureur des Konings of de federale procureur 

is meegedeeld door de Bestuurlijke Commissie, waardoor het Vast Comité I toegang kan hebben tot die 

elementen om, met kennis van zaken, een schriftelijk advies uit te brengen over de wettigheid van de 

methode voor het verzamelen van gegevens, met toepassing van de artikelen 131bis, 189quater of 279bis 

van het Wetboek van strafvordering.”  

Het Grondwettelijk Hof komt daarmee tegemoet aan de kritiek dat bij een vernietiging van de originele 

opnames aan de verdediging elke mogelijkheid zou ontnomen worden om de juistheid en betrouwbaarheid 

van de gegevens te betwisten (zie in die zin B. VANGEEBERGEN en D. VAN DAELE, “De BIM-Wet in 

vogelvlucht” in W. VAN LAETHEM, D. VAN DAELE, en B. VANGEEBERGEN (ed.), De Wet op de 

bijzondere inlichtingenmethoden, Antwerpen, Intersentia, 2010, (29) 62-63. Zie eerder ook al Parl.St. 

Senaat 2006-07, nr. 3-2138/1, 163; Parl.St. Kamer 2009-2010, nr. 2128/7, 171; en Parl.St. Senaat 2008-09, 

nr. 4-1053/7, 222).  
592

  Het Vast Comité I werd opgericht door de Wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op de politie- 

en inlichtingendiensten en op het coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse, BS 26 juli 1991 (hierna 

aangehaald als W.Toezicht). Het is operationeel sinds 1993. Over de werking en organisatie van het Vast 

Comité I, zie o.a. PETER DE SMET, “Checks and balances. A priori en a posteriori controle” in W. VAN 

LAETHEM, D. VAN DAELE, en B. VANGEEBERGEN (ed.), De Wet op de bijzondere 
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onafhankelijk parlementair controleorgaan. Daarbij moet parlementair evenwel begrepen 

worden als ‘gefinancierd door’ en ‘werkend voor’ het parlement. Het Vast Comité I noch 

haar leden maken immers deel uit van het Parlement.
593

 Het Vast Comité I is 

samengesteld uit drie leden en een griffier die door – maar niet uit – de Kamer worden 

aangesteld voor een tweemaal hernieuwbare periode van zes jaar.
594

 De leden worden 

ondersteund door een administratieve dienst waarvan ze de medewerkers zelf benoemt.
595

  

Het Vast Comité I staat in voor het toezicht op de bescherming van de 

(grond)rechten enerzijds en de coördinatie en doelmatigheid van de beide 

inlichtingendiensten anderzijds.
596

 Op grond van deze algemene opdracht kan het Vast 

Comité I uit eigen beweging of op verzoek van de Kamer
597

 of de bevoegde minister
598

 

onderzoeken instellen naar de activiteiten en de werkwijze van de inlichtingendiensten.
599

 

Het behandelt bovendien ook de klachten en aangiften die het van particulieren ontvangt 

over de werking en het optreden van de diensten.
600

  

Sinds de inwerkingtreding van de BIM-Wet staat het Vast Comité I ook in voor de 

a posteriori controle op de specifieke en uitzonderlijke methoden in het bijzonder.
601

 

Aldus kan het Vast Comité I – desgevallend nog tijdens de uitvoering van deze methoden 

– nagaan of hun aanwending wettelijk is. Deze wettelijkheidstoets impliceert overigens 

ook steeds een beoordeling van de proportionaliteit en subsidiariteit van de voorliggende 

methoden.
602

 Wanneer het Vast Comité I aldus een onwettelijkheid vaststelt, beveelt het 

                                                                                                                                                  
inlichtingenmethoden, Antwerpen, Intersentia, 2010, (93) 107 e.v.; F. SCHUERMANS, “Controle op 

politie- en inlichtingendiensten: de krachtlijnen van de Wet van 1 april 1999 houdende wijziging van de 

Wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten”, T.Strafr. 2000, 

dossier 1/2000, (1) 24p.; F. SCHUERMANS, “Nogmaals een Wetswijziging betreffende het Comité P en 

het Comité I: de Wet van 20 juli 2000 tot wijziging van de Wet van 18 juli 1991 tot regeling van het 

toezicht op politie- en inlichtingendiensten”, T.Strafr. 2000, (248) 248 e.v.; W. VAN LAETHEM, “De 

veiligheid van de Staat” in F. GOOSSENS (ed.), Zakboekje politiefunctie, Mechelen, Kluwer, 2008, (149) 

190 e.v.; L. VAN OUTRIVE, “Les services de renseignements et de sécurité”, Courier Hebdomaire 1999, 

n° 1660-1661, (88 p.) 66 e.v. 

In dezelfde wet werd ook een Vast Comité P opgericht dat verantwoordelijk is voor het toezicht op de 

reguliere politiediensten en dat mutatis mutandis op een gelijkaardige wijze functioneert als het Vast 

Comité I.  
593

  Om die redenen kan het Vast Comité I best omschreven worden als een instelling sui generis, die noch tot 

de uitvoerende, noch tot de wetgevende, noch tot de rechterlijke macht behoort (zie in die zin, zij het met 

betrekking tot het Vast Comité P, L. SUETENS, “De regeling van het externe toezicht op de 

politiediensten: een staatsrechtelijke analyse” in C. FIJNAUT en F. HUTSEBAUT (eds.), De nieuwe 

politiewetgeving in België, Arnhem, Gouda Quint, 1993, (65) 75). 
594

  Art. 28, lid 1 juncto art. 30, lid 1 W.Toezicht. De voorzitter is steeds een magistraat, de andere twee leden 

en de griffier zijn juristen (art. 28, lid 3, 5° en art. 29, lid 1, 6° W.Toezicht). Voor elk lid wordt ook een 

plaatsvervanger aangeduid (art. 28, lid 1 W.Toezicht). Allen moeten houder zijn van een 

veiligheidsmachtiging van het hoogste niveau (art. 28, lid 3, 6° en art. 29, lid 1, 8° W.Toezicht). 
595

  Art. 58, lid 1 W.Toezicht. 
596

  Art. 1, lid 1, 1° W.Toezicht. Sinds de oprichting van het OCAD (infra) door de Wet van 10 juli 2006 (BS 20 

juli 2006) is het Vast Comité I, samen met het Vast Comité P, ook verantwoordelijk voor de controle op de 

werking van deze dienst (zie art. 1, lid 1, 2° en 3° W.Toezicht). 
597

  Eigenlijk de vaste begeleidingscommissie van de Kamer (art. 32 juncto art. 66bis § 2, lid 3 W.Toezicht. Zie 

infra). 
598

  Art. 32, lid 1 W.Toezicht. 
599

  Art. 33, lid 1 W.Toezicht. 
600

  Art. 34, lid 1 W.Toezicht. 
601

  Zie hierover PETER DE SMET, “Checks and balances. A priori en a posteriori controle” in W. VAN 

LAETHEM, D. VAN DAELE, en B. VANGEEBERGEN (ed.), De Wet op de bijzondere 

inlichtingenmethoden, Antwerpen, Intersentia, 2010, (93) 111 e.v. 
602

  Art. 43/2, lid 2 W.I&V. Het verricht die controle op eigen initiatief, op verzoek van de Privacycommissie, 

na een klacht van een belanghebbende burger, na een schorsing van een methode door de bestuurlijke 

Commissie en telkens wanneer de minister een beslissing heeft genomen omwille van het uitblijven van een 
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de stopzetting van de betrokken specifieke of uitzonderlijke methode.
603

 De met die 

methode verzamelde gegevens kunnen dan niet meer geëxploiteerd worden en moeten 

worden vernietigd.
604

 Daarbij aansluitend moet er op gewezen worden dat het Vast 

Comité I in bepaalde gevallen door de gerechtelijke autoriteiten gevraagd kan worden om 

een advies te geven over de wettigheid van een bepaalde inlichtingenmethode die aan de 

basis ligt van bepaalde inlichtingen die zij van de VSSE hebben verkregen.
605

 

Om deze controleonderzoeken naar behoren te kunnen uitoefenen, wordt bepaald 

dat de inlichtingendiensten uit eigen beweging alle reglementen en richtlijnen aan het 

Vast Comité I moeten bezorgen. Het Vast Comité I kan bovendien alle door haar relevant 

geachte documenten laten overleggen
606

 en elke persoon die zij wenst te verhoren daartoe 

uitnodigen
607

. De leden van de inlichtingendiensten kunnen indien nodig zelfs gedwongen 

worden om te verschijnen en getuigenis af te leggen door middel van een dagvaarding 

uitgaande van de voorzitter van het Vast Comité I. Zij zijn dan in principe verplicht om 

de geheimen waarvan ze kennis hebben mee te delen, tenzij deze betrekking hebben op 

een lopend opsporings- of gerechtelijk onderzoek.
608

 

Bovendien beschikt het Vast Comité I over een bijzondere dienst belast met het 

uitvoeren van haar onderzoeken; de Dienst Enquêtes. Het Vast Comité I oefent het gezag 

uit over deze dienst
609

 en benoemt het hoofd en de leden er van.
610

 De Dienst Enquêtes 

treedt meestal op in opdracht van het Vast Comité I, maar kan ook uit eigen beweging 

onderzoeken starten. Hij behandelt in ieder geval de klachten van particulieren die 

rechtstreeks betrokken zijn geweest bij het optreden van de inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten.
611

 De leden van de Dienst Enquêtes hebben allen de hoedanigheid 

van officier van gerechtelijke politie
612

 en kunnen in het kader van hun onderzoeken de 

bijstand van de openbare macht vorderen.
613

 Zij kunnen getuigen verhoren
614

 en mogen 

ten allen tijde de plaatsen betreden waar de inlichtingendiensten hun functie uitoefenen 

om er de nodige vaststellingen te doen. Zij kunnen op die plaatsen ook alle voorwerpen 

en documenten in beslag nemen die nuttig zijn voor hun onderzoek
615

 en van hun 

vaststellingen een proces-verbaal opstellen.
616

 

                                                                                                                                                  
beslissing door de bestuurlijke Commissie (art. 43/4, lid 1 W.I&V). 

603
  Het Vast Comité I vervult in deze dus een jurisdictionele functie. 

604
  Zie art. 43/6 § 1 W.I&V. Zie over de consequenties van een dergelijke vernietiging voor de eventueel reeds 

aan andere instanties doorgegeven informatie, infra XVII.4.2.2. 
605

  Zie art. 131bis, 189quater en 279bis Sv. Wij komen op deze regeling uitvoerig terug in titel XVII.4.2. 
606

  Zie art. 33, lid 2 W.Toezicht. 
607

  Art. 48 § 1 W.Toezicht. 
608

  Art. 48 § 2, lid 1 W.Toezicht. In elk ander geval kunnen zij zich dus niet op hun beroepsgeheim beroepen 

om niet op de vragen te antwoorden. Enkel in de mate het meedelen van deze geheimen een persoon fysiek 

in gevaar zou kunnen brengen bestaat de mogelijkheid om de mededeling door tussenkomst van de 

voorzitter van het Vast Comité I te verhinderen (zie art. 48 § 2, lid 2 en 3 W.Toezicht). 
609

  Art. 39, lid 1 W.Toezicht. Wanneer de leden van de Dienst Enquêtes echter een opdracht van gerechtelijke 

politie uitvoeren (infra), staan zij onder het toezicht van de procureur-generaal bij het Hof van Beroep of de 

federale procureur (art. 39, lid 2 W.Toezicht).  
610

  Art. 41, lid 2 en art. 44, lid 1 W.Toezicht. 
611

  Art. 40, lid 1 en 2 W.Toezicht. 
612

  Art. 45, lid 1 W.Toezicht. 
613

  Art. 49 W.Toezicht. 
614

  Zie art. 48 §§ 1 en 2 W.Toezicht (supra). 
615

  Zie art. 51, lid 2 W.Toezicht. In de mate het inbeslagnemen echter de uitoefening van de opdrachten van de 

diensten in het gedrang kan brengen of een gevaar kan inhouden voor de fysieke integriteit van een persoon, 

moet de kwestie naargelang het geval worden voorgelegd aan de voorzitter van het Vast Comité I, dan wel 

aan de voorzitters van de beide Vaste Comités (art. 51, lid 2 W.Toezicht). 
616

  Art. 46, lid 1 W.Toezicht. 
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Naast zijn functie als onderzoeksorgaan voor het Vast Comité I vervult de Dienst 

Enquêtes ook een belangrijke rol in het kader van de opsporings- of gerechtelijke 

onderzoeken naar de misdaden of wanbedrijven die door de leden van een 

inlichtingendienst gepleegd zouden zijn. In de mate een opsporings- of gerechtelijk 

onderzoek naar dergelijke feiten wordt ingesteld
617

 zijn het de leden van de Dienst 

Enquêtes die – uiteraard onder leiding van het openbaar ministerie – bij voorrang op elke 

andere agent of officier van gerechtelijke politie het onderzoek uitvoeren.
618

 De 

gerechtelijke autoriteiten hebben dan ook de plicht om het Vast Comité I op de hoogte 

brengen van elk strafrechtelijk onderzoek en van elke uitspraak of vonnis tegen een lid 

van een inlichtingendienst.
619

  

Van de toezichtsonderzoeken wordt steeds een verslag gestuurd naar de bevoegde 

minister en de Kamer.
620

 Bovendien rapporteert het Vast Comité I jaarlijks, door middel 

van een algemeen activiteitenverslag, aan de Kamer.
621

 Mede daardoor reikt de impact 

van het Vast Comité I verder dan de loutere toezichtsonderzoeken, in die zin dat de 

opeenvolgende jaarverslagen steevast ook verscheidene aanbevelingen bevatten, zowel 

voor de diensten als voor de bevoegde ministers en de wetgever. 

VII.5.2. De overige vormen van controle 

Naast het Vast Comité I kunnen ook verscheidene andere instanties controle uitoefenen 

op (bepaalde aspecten) van de werking van de inlichtingendiensten.  

In de eerste plaats moet daarbij gedacht worden aan de bestuurlijke Commissie die 

in het kader van de BIM-Wet werd opgericht met het oog op de controle op de specifieke 

en uitzonderlijke inlichtingenmethoden.
622

 Deze zogenaamde BIM-Commissie is een 

onafhankelijk orgaan waarvan de drie leden en hun plaatsvervangers worden aangesteld 

door de Koning op voorstel van de ministers van Justitie en Defensie en na overleg in de 

ministerraad. Zij wordt voorgezeten door een onderzoeksrechter en is verder 

samengesteld uit een lid van het openbaar ministerie en een lid van de zetelende 

magistratuur.
623

  

De BIM-Commissie speelt, zoals gezien, een rol bij de machtiging van de 

specifieke of uitzonderlijke methoden
624

, alsook in het kader van de uitvoering van een 

aantal bijzondere methoden
625

. Daarnaast kan dit orgaan gedurende de aanwending van de 

                                                 
617

  Hetzij door een ambtshalve optreden van de Dienst Enquêtes, hetzij op vordering van de bevoegde 

procureur des Konings, federaal procureur of onderzoeksrechter (zie art. 40, lid 2 en 3 W.Toezicht). 
618

  Zie art. 40, lid 3 W.Toezicht.  
619

  Zie art. 38, lid 2 W.Toezicht. Lees ook art. 38, lid 1 en art. 50 W.Toezicht. 
620

  Art. 33, lid 3 W.Toezicht. Eigenlijk wordt in eerste instantie enkel gerapporteerd aan de vaste 

begeleidingscommissie van de Kamer (art. 33 juncto art. 66bis § 2, lid 3 en § 3, 1° W.Toezicht. Zie infra). 
621

  Art. 35, 1° W.Toezicht. De publieke versie van deze jaar- en onderzoeksverslagen is te raadplegen via de 

webstek van het Vast Comité I (www.comiteri.be). 
622

  Zie hierover PETER DE SMET, “Checks and balances. A priori en a posteriori controle” in W. VAN 

LAETHEM, D. VAN DAELE, en B. VANGEEBERGEN (ed.), De Wet op de bijzondere 

inlichtingenmethoden, Antwerpen, Intersentia, 2010, (93) 94 e.v. 
623

  Zie art. 43/1 § 1W.I&V. 
624

  Elke beslissing tot aanwending van een specifieke methode moet aan de Commissie ter kennis worden 

gebracht (art. 18/3 § 1, lid 2 W.I&V). Een machtiging tot aanwending van een uitzonderlijke methode is 

zelfs afhankelijk van het voorafgaand eensluidende advies van de bestuurlijke Commissie (art. 18/9 § 2, lid 

2 W.I&V). Bovendien moet zij ook haar machtiging verlenen voor de toepassing van specifieke methoden 

ten aanzien van advocaten, artsen of journalisten (art. 18/3 § 1, lid 3 W.I&V) en voor het plegen van 

strafbare feiten door agenten van de inlichtingendiensten (art. 13/1 § 2 W.I&V). Zie hierover supra. 
625

  Het gaat in het bijzonder over de bijzondere plichtplegingen bij de oprichting van rechtspersonen (zie art. 

18/13, lid 4 W.I&V) en het onderscheppen van telecommunicatie (art. 18/17 § 7 W.I&V). Zie hierover 

PETER DE SMET, “Checks and balances. A priori en a posteriori controle” in W. VAN LAETHEM, D. 

http://www.comiteri.be/


 131 

concrete inlichtingenmethode op elk ogenblik een controle uitvoeren op de wettigheid 

van de aanwending.
626

 Zij kunnen in dat verband bij de inlichtingendiensten alle nuttige 

stukken opeisen, desgevallend door zelf ter plaatse te gaan, alsook alle leden van de 

diensten horen.
627

 Stelt de BIM-Commissie een onwettigheid vast, dan wordt de verdere 

exploitatie van de aldus verkregen gegevens verboden en wordt de uitvoering van de 

methode geschorst.
628

 Het is dan aan het Vast Comité I om over de vastgestelde 

onwettigheid een definitief oordeel te vellen (supra). Tenslotte speelt de BIM-Commissie 

in bepaalde gevallen ook een belangrijke rol bij doorgeven van gegevens aan de 

politiediensten en het openbaar ministerie in de vorm van een niet-geclassificeerd proces-

verbaal.
629

 

Ten tweede bestaat er in de Kamer een bijzondere begeleidingscommissie, die 

voluit de commissie belast met de begeleiding van het Vast Comité P en het Vast Comité 

I wordt genoemd. Deze commissie wordt voorgezeten door de voorzitter van de Kamer en 

is momenteel samengesteld uit 13 leden die door de Kamer worden benoemd.
630

 De 

overige kamerleden mogen in principe niet deelnemen aan de vergaderingen van de 

begeleidingscommissie die achter gesloten deuren plaatsvinden.
631

 De leden van de 

begeleidingscommissie hebben bovendien een geheimhoudingsplicht ten aanzien van de 

informatie waar zij in het kader van de werkzaamheden van de commissie kennis van 

nemen.
632

  

De opdracht van de begeleidingscommissie strekt zich naast begeleiding ook uit 

tot een daadwerkelijke controle van de werking van het Vast Comité I.
633

 De 

begeleidingscommissie onderzoekt immers het ontwerp van begroting van het Vast 

                                                                                                                                                  
VAN DAELE, en B. VANGEEBERGEN (ed.), De Wet op de bijzondere inlichtingenmethoden, Antwerpen, 

Intersentia, 2010, (93) 102 e.v. 
626

  Ook hier strekt deze controle zich uit tot het toetsen van de proportionaliteit en subsidiariteit van de 

methode in kwestie (zie art. 18/3 § 2, lid 2 en art. 18/10 § 6, lid 1 W.I&V). 
627

  Zie art. 18/3 § 2, lid 3 en art. 18/10 § 6, lid 2 W.I&V. 
628

  Zie art. 18/3 § 2, lid 4 en art. 18/10 § 6, lid 3 en 4 W.I&V. Zie hierover meer in detail PETER DE SMET, 

“Checks and balances. A priori en a posteriori controle” in W. VAN LAETHEM, D. VAN DAELE, en B. 

VANGEEBERGEN (ed.), De Wet op de bijzondere inlichtingenmethoden, Antwerpen, Intersentia, 2010, 

(93) 97 e.v. 
629

  Zie art. 19/1 W.I&V. Wij komen hierop uitgebreid terug titel XII.1.2.2. 
630

  Art. 66bis § 1, lid 2 W.Toezicht juncto art. 149, lid 1 en art. 157 en 158 Reglement van de Kamer van 

volksvertegenwoordigers (te raadplegen op www.dekamer.be). Zie hierover W. VAN LAETHEM, “Alles 

onder controle! Een (ver)nieuw(d)e Kamercommissie die toeziet op de politie- én de inlichtingendiensten”, 

Vigiles 2015, 12 e.v.; W. LAETHEM, “Dan toch geen geheime informatie voor het parlement”, De 

Juristenkrant 2015, nr. 307, 7; en W. VAN LAETHEM, “Nieuwe Kamercommissie ziet toe op geheime 

diensten”, De Juristenkrant 2014, nr. 290, 8. Zie hierover ook, zij het over de situatie voor de zesde 

staatshervorming toen de begeleidingscommissie nog een Senaatscommissie was, F. FRANCEUS, “De 

Belgische regelgeving betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten kort getoetst aan de good 

practices van de human Rights Council van de Verenigde Naties”, TBP 2011, afl. 10, (547) 553. 
631

  Art. 66bis § 1, lid 2 W.Toezicht juncto art. 39 Reglement van de Kamer van volksvertegenwoordigers (te 

raadplegen op www.dekamer.be). 
632

  Het gaat hier evenwel niet om een strafrechtelijk gesanctioneerde geheimhoudingsplicht. Ter zake spelen 

enkel de tuchtrechtelijke sancties op het schenden van de discretieplicht, zoals die bepaald worden in het 

Reglement van de Kamer van volksvertegenwoordigers. Deze omvatten onder andere het verlies, voor de 

rest van de zittingsperiode, van het recht om lid te zijn van en de vergaderingen bij te wonen van ieder 

orgaan van de Kamer waarop de geheimhoudingsplicht van toepassing is. Zie art. 66bis § 5, lid 2 

W.Toezicht juncto art. 67, lid 1 en 2 Reglement van de Kamer van volksvertegenwoordigers (te raadplegen 

op www.dekamer.be). Lees in dit verband ook W. VAN LAETHEM, “Alles onder controle! Een 

(ver)nieuw(d)e Kamercommissie die toeziet op de politie- én de inlichtingendiensten”, Vigiles 2015, 14-16. 
633

  Vergelijk artikel 66bis § 1, lid 1 W.Toezicht waarin sprake is van begeleiding met artikel 66bis § 2, lid 1 

W.Toezicht waar de begeleidingscommissie de opdracht krijgt om de uiteindelijke controle uit te oefenen 

op de werking van het Vast Comité I. 

http://www.dekamer.be/
http://www.dekamer.be/
http://www.dekamer.be/
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Comité I alsook het jaarverslag van het Vast Comité I en controleert in het kader van de 

gezamenlijke vergaderingen
634

 de werking van de Vaste Comités.
635

 Deze 

controlemogelijkheid stelt de begeleidingscommissie van de Kamer in staat om tot op 

zekere hoogte onrechtstreeks controle uit te oefenen op de werking van de 

inlichtingendiensten zelf. Die onrechtstreekse controle wordt nog aangescherpt door de 

mogelijkheid waarover de begeleidingscommissie beschikt om het Vast Comité te 

verzoeken om een toezichtsonderzoek op te starten
636

 of om een advies te schrijven bij 

ontwerpen van reglementaire teksten aangaande de inlichtingendiensten
637

 

Vervolgens moet gewezen worden op het bestaan van het Beroepsorgaan inzake 

veiligheidsmachtigingen, -attesten en -adviezen.
638

 Het Beroepsorgaan wordt voorgezeten 

door de voorzitter van het Vast Comité I en bestaat verder uit de voorzitter van het Vast 

Comité P en de voorzitter van de Commissie tot bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer.
639

 Dit beroepsorgaan is te beschouwen als een bijzonder onafhankelijk 

administratief rechtscollege waar de burger desgevallend tegen het resultaat van een 

betrouwbaarheidsonderzoek
640

 door de inlichtingendiensten kan opkomen. De 

beslissingen van het beroepsorgaan zijn niet vatbaar voor enig beroep.
641

 In die zin kan 

ook het Beroepsorgaan onrechtstreeks toezicht uitoefenen, zij het slechts op een bepaald 

aspect van de werking van de inlichtingendiensten. 

Naast de bestuurlijke BIM-Commissie, de begeleidingscommissie van de Kamer 

en het Beroepsorgaan bestaan er nog verscheidene andere instanties die in bepaalde 

gevallen ten aanzien van de inlichtingendiensten een (onrechtstreekse) controle kunnen 

uitoefenen. Te denken valt in de eerste plaats aan de budgetaire controle zoals die door 

het Rekenhof
642

 wordt uitgevoerd en die zich ook uitstrekt over een deel van de begroting 

van de inlichtingendiensten. Het deel van de begroting van de VSSE dat betrekking heeft 

op de operationele kosten wordt om redenen van confidentialiteit echter niet door het 

Rekenhof gecontroleerd, maar door de kabinetschef van de minister van Justitie.
643

 

Daarnaast beschikt de individuele burger in een aantal gevallen over de 

mogelijkheid om de werking van de inlichtingendiensten aan de controle van enkele 

andere instanties te onderwerpen. Daarbij moet in de eerste plaats gedacht worden aan de 

Commissie tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De wetgever heeft er immers 

voor geopteerd om in het kader van de verwerking van persoonsgegevens, het recht van 

toegang en verbetering ten aanzien van de inlichtingendiensten te laten uitoefenen door 

deze zogenoemde Privacycommissie. Een individuele burger zal zich in dat geval dus tot 

                                                 
634

  Minstens twee maal per jaar houden het Vast Comité P en het Vast Comité I een gezamenlijke vergadering 

onder andere met het oog op de toezichtsonderzoeken die zowel de inlichtingen- als de politiediensten 

aangaan en het toezicht op het OCAD (zie art. 52 tot 55 W.Toezicht). 
635

 Art. 66bis § 3 W.Toezicht. Bij de controle van het jaarverslag kan de begeleidingscommissie overigens ook 

besluiten formuleren die bij het jaarverslag gevoegd worden alvorens het naar de voltallige Kamer gaat. 
636

 Art. 66bis § 2, lid 2 W.Toezicht juncto art. 32, lid 1 W.Toezicht. 
637

  Art. 66bis § 2, lid 2 W.Toezicht juncto art. 33, lid 7 W.Toezicht. 
638

  Wet van 11 december 1998 tot oprichting van een beroepsorgaan inzake veiligheidsmachtigingen, 

veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen, BS 7 mei 1999 (W.Beroepsorg). 
639

  Art. 3 W.Beroepsorg. 
640

  Dergelijke onderzoeken vallen op basis van artikel 7, 2° W.I&V onder de opdrachten van de VSSE (supra). 

Ook de ADIV kan in bepaalde gevallen betrouwbaarheidsonderzoeken uitvoeren (zie art. 11 § j, 4° 

W.I&V). 
641

  Art. 9, lid 4 W.Beroepsorg. 
642

  Het Rekenhof is een instelling van het Parlement die onder meer als opdracht heeft om het parlement inzake 

begrotingsaangelegenheden te informeren zodat het zijn controlefunctie ten volle kan uitoefenen. 
643

  W. VAN LAETHEM, “De veiligheid van de Staat” in F. GOOSSENS (ed.), Zakboekje politiefunctie, 

Mechelen, Kluwer, 2008, (149) 192. 
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de Privacycommissie moeten wenden die in zijn plaats de door de inlichtingendiensten 

verzamelde persoonsgegevens kan controleren.
644

 

Verder is het mogelijk dat een burger een beroep instelt tegen een beslissing die 

(mede) gegrond is op een advies van de inlichtingendiensten. Meestal zal een dergelijk 

advies passen binnen het kader van de Wet op de veiligheidsmachtigingen, -attesten en -

adviezen, zodat een eventueel beroep daartegen enkel door het reeds besproken 

Beroepsorgaan kan worden behandeld. In het andere geval kan een burger echter een 

beroep tot nietigverklaring instellen bij de Raad van State tegen de administratieve 

beslissing die op het advies is gegrond.
645

 In het kader van de verwerving van de 

Belgische nationaliteit kan overigens ook de Rechtbank van eerste aanleg met de 

adviezen van de VSSE geconfronteerd worden.
646

 In beide gevallen beschikt de betrokken 

rechter over de mogelijkheid om de werking van de inlichtingendiensten op basis van de 

adviezen te beoordelen. 

Tenslotte kan een burger zich met eventuele klachten ook wenden tot de federale 

ombudsman
647

, al zal deze laatste dergelijke klachten meestal doorsturen naar het Vast 

Comité I.  

                                                 
644

  Art. 13 WVP. De uitsluiting van het recht op rechtstreekse toegang en verbetering volgt uit art. 3 § 4 juncto 

art. 10 en 12 WVP. Zie hierover W. VAN LAETHEM, “De veiligheid van de Staat” in F. GOOSSENS 

(ed.), Zakboekje politiefunctie, Mechelen, Kluwer, 2008, (149) 191-192. Zie ook F. FRANCEUS, “De 

Belgische regelgeving betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten kort getoetst aan de good 

practices van de human Rights Council van de Verenigde Naties”, TBP 2011, afl. 10, (547) 552; W. VAN 

LAETHEM, “'Daadwerkelijke rechtsmiddelen' na de BIM-Wet” in W. VAN LAETHEM, D. VAN DAELE, 

en B. VANGEEBERGEN (eds.), De Wet op de bijzondere inlichtingenmethoden, Antwerpen, Intersentia, 

2010, (175) 186 e.v. 
645

  Te denken valt bijvoorbeeld aan de adviesfunctie die de VSSE toekomt in het kader van de 

vergunningsplicht voor privédetectives of voor de uitbating van een bewakings- of 

beveiligingsonderneming (supra). Zie hierover W. VAN LAETHEM, “De veiligheid van de Staat” in F. 

GOOSSENS (ed.), Zakboekje politiefunctie, Mechelen, Kluwer, 2008, (149) 190-191. Ook wanneer een 

burger in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur tevergeefs inzage vraagt in bepaalde dossiers van 

de inlichtingendiensten, kan de Raad van State gevat worden. Lees in dat verband, W. VAN LAETHEM, 

“Veiligheidsmachtigingen, veiligheidsadviezen, veiligheidsattesten en andere veiligheidsdocumenten”, 

Private veiligheid 2005, afl. 26, (16) 395 e.v. Zie ook W. VAN LAETHEM, “'Daadwerkelijke 

rechtsmiddelen' na de BIM-Wet” in W. VAN LAETHEM, D. VAN DAELE, en B. VANGEEBERGEN 

(eds.), De Wet op de bijzondere inlichtingenmethoden, Antwerpen, Intersentia, 2010, (175) 181 e.v. 
646

  In het kader van de procedure tot verwerving van de Belgische nationaliteit, beschikt de VSSE immers over 

een adviserende rol ten aanzien van de procureur des Konings (zie supra, art. 11bis § 3; 12bis § 2; 15 § 1; 

en 21 § 3 Wetboek van de Belgische nationaliteit). Bij een negatief advies van de procureur kan de 

betrokkenne de zaak aanhangig maken bij de Rechtbank van eerste aanleg. Zie hierover W. VAN 

LAETHEM, “De veiligheid van de Staat” in F. GOOSSENS (ed.), Zakboekje politiefunctie, Mechelen, 

Kluwer, 2008, (149) 191. 
647

  De inlichtingendiensten worden immers nergens van het toepassingsgebied van de Wet van 22 maart 1995 

tot instelling van federale ombudsmannen (BS 7 april 1995) uitgesloten. Zie hierover W. VAN LAETHEM, 

“De veiligheid van de Staat” in F. GOOSSENS (ed.), Zakboekje politiefunctie, Mechelen, Kluwer, 2008, 

(149) 188-189. Zie ook W. VAN LAETHEM, “'Daadwerkelijke rechtsmiddelen' na de BIM-Wet” in W. 

VAN LAETHEM, D. VAN DAELE, en B. VANGEEBERGEN (eds.), De Wet op de bijzondere 

inlichtingenmethoden, Antwerpen, Intersentia, 2010, (175) 188 e.v. 
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HOOFDSTUK VIII. DE INLICHTINGENDIENSTEN IN NEDERLAND 

VIII.1. DE ORGANISATIE 

De wettelijke regeling van de Nederlandse inlichtingendiensten zit vervat in de Wet op de 

inlichtingen- en veiligheidsdiensten van 7 februari 2002.
648

 Daaruit blijkt dat er in 

Nederland twee inlichtingendiensten zijn. 

De Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) is de inlichtingendienst 

van het leger en is in hoofdzaak belast met het militaire inlichtingenwerk, wat overigens 

ook een duidelijke buitenlandse component in zich draagt.
649

 Daarnaast is de dienst 

verantwoordelijk voor de militaire veiligheidsonderzoeken en voor de bescherming van 

de militaire geheimen en kan hij in het kader van de personenbescherming gevraagd 

worden om dreiginsanalyses op te stellen.
650

 De MIVD valt onder de 

verantwoordelijkheid van de minister van Defensie.
651

 In wat volgt, laten we de militaire 

inlichtingendiensten echter buiten beschouwing. 

Daarnaast vormt de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), als 

opvolger van de voorheen bestaande Binnenlandse Veiligheidsdienst, de burgerlijke 

inlichtingendienst.
652

 De AIVD valt als dusdanig onder de verantwoordelijkheid van de 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.
653

 De interne organisatie van de 

AIVD blijkt uit het Organisatiebesluit BZK 2015 dat de organisatie van het ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties vastlegt.
654

 Aldus is de AIVD samengesteld uit 

4 organisatieonderdelen: de Directie Inlichtingen; de Directie Operatiën; de Directie 

Veiligheidsonderzoeken & Bedrijfsvoering; en de Centrale Staf.
655

 De Centrale Staf staat 

onder leiding van de plaatsvervangend directeur-generaal die samen met de directeur-

generaal de algemene leiding heeft over de AIVD. 

Naast de eigen medewerkers van de AIVD in de aangegeven directies en teams, 

beschikt de dienst op grond van de Wiv 2002 echter ook over de mogelijkheid om 

bepaalde (externe) ambtenaren voor zich te laten werken. In principe gaat het daarbij om 

de korpschef van de Nationale Politie, de politiechef van een regionale eenheid, de 

commandant van de Koninklijke Marechaussee en de directeur-generaal van de 

Rijksbelastingdienst van het ministerie van Financiën.
656

 In overleg met de minister van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties kunnen echter ook ondergeschikten van deze 

ambtenaren worden aangewezen voor de feitelijke uitvoering van en het toezicht op deze 

                                                 
648

  Wet van 7 februari 2002 houdende regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 

alsmede wijziging van enkele Wetten, Stbl. 2002, 148 (hierna aangehaald als Wiv 2002) 
649

  Zie art. 7, lid 2, a), c) en e) Wiv 2002. Lees over de MIVD in het algemeen, E.R. MULLER, “Taken en 

bevoegdheden inlichtingen- en veiligheidsdiensten”, 2011, (37) 42 e.v. Zie ook C. FIJNAUT, Het toezicht 

op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, 2012, 19-20. 
650

  Zie art. 7, lid 2, b), d) en f) Wiv 2002. 
651

  Art. 1, c), 2° Wiv 2002. 
652

  Zie art. 6 Wiv 2002. 
653

  Art. 1, c), 1° juncto art. 2 Wiv 2002.  
654

  Organisatiebesluit BZK 2015 van 21 augustus 2015, Stcrt. 2015, 25792. Voor een – weliswaar gedateerde – 

bespreking van de organisatie van de AIVD, zie ook COMMISSIE BESTUURLIJKE EVALUATIE 

ALGEMENE INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENST, De AIVD in verandering, 2004, 27-28 en 53 

e.v.; E.R. MULLER, “Inlichtingendiensten in Nederland”, 2007, (169) 174-175. Het eindrapport van de 

Commissie Bestuurlijke Evaluatie Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, naar haar voorzitter ook 

wel de Commissie Havermans genoemd, is te raadplegen via 

http://www.minbzk.nl/veiligheid/algemene/parlementaire/de_aivd_in#top. 
655

  Art. 11 Organisatiebesluit BZK 2015. 
656

  Zie art. 60, lid 1 Wiv 2002. 

http://www.minbzk.nl/veiligheid/algemene/parlementaire/de_aivd_in#top
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werkzaamheden.
657

 Deze zogenaamde artikel 60-ambtenaren verrichten naast hun 

eigenlijke opdrachten dan ook werkzaamheden voor de AIVD, al blijven zij formeel 

gezien werkzaam bij hun eigen dienst. Hun werkzaamheden voor de AIVD worden 

evenwel onder de verantwoordelijkheid van de minister van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijkrelaties en conform de aanwijzingen van het hoofd van de AIVD verricht.
658

 

Deze ambtenaren hebben zodoende een enigszins ambigu statuut waarbij zij zich als 

artikel 60-ambtenaar aan de bepalingen van de Wiv 2002 moeten houden, maar 

daarbuiten aan het wettelijke kader van hun eigenlijke werkgever onderworpen blijven.
659

 

Zo wordt uitdrukkelijk bepaald dat deze ambtenaren in het kader van hun artikel 60-

opdracht
660

 geen opsporingsbevoegdheden mogen uitoefenen
661

 en dat zij de verwerking 

van AIVD-gegevens strikt gescheiden moeten houden van de verwerking van gegevens 

voor andere doeleinden.
662

 In de mate zij optreden als artikel 60-ambtenaren zijn 

overigens ook de bepalingen uit de Wiv 2002 in verband met gegevensverwerking op hen 

van toepassing.
663

 

Tot slot dient nog vermeld te worden dat zowel de landelijke als de 10 regionale 

eenheden van de Nationale Politie elk over een eigen inlichtingenwerking beschikken. De 

RID-WIV in elk van de regionale eenheden en de LID-WIV in de landelijke eenheid
664

, 

zijn de opvolgers van de vroegere RID’s in de 25 regionale politiekorpsen
665

 en maken 

formeel gezien deel uit van de regionale of landelijke eenheden van de Nationale Politie. 

De leden van de RID-WIV en LID-WIV hebben het statuut van artikel 60-ambtenaar
666

 

en verrichten aldus AIVD-taken, onder het gezag en de verantwoordelijkheid van de 

AIVD.
667

 Hoewel de RID-WIV en LID-WIV dus geen deel uitmaken van de AIVD, 

                                                 
657

  Art. 60, lid 2 Wiv 2002. Zie in dat verband het Aanwijzingsregeling Koninklijke Marechaussee ex artikel 

60, tweede lid WIV 2002, Stcrt 2013, 26911. Ook deze ondergeschikten dienen beschouwd te worden als 

artikel 60-ambtenaren. 
658

  Art. 60, lid 3 Wiv 2002. 
659

  Zie hierover specifiek met betrekking tot de RID’s, D. VAN DER BEL e.a., Informatie en opsporing, 2009, 

284-285. Zie ook C. FIJNAUT, Het nationale politiekorps. Achtergronden, controverses en 

toekomstplannen, Amsterdam, Bert Bakker, 2012, 144-146. 
660

  Maar dus eventueel wel daarbuiten, bij het uitoefenen van hun eigenlijke opdracht. 
661

  Art. 9, lid 2 Wiv 2002. Dit is uiteraard voornamelijk van belang voor de politieambtenaren die als artikel 

60-ambtenaar werden aangeduid. Zie ook Tweede Kamer 1997-98, 25877, nr. 3, 16. 
662

  Art. 14, lid 2 Wiv 2002. Zie D. VAN DER BEL e.a., Informatie en opsporing, 2009, 282-283. 
663

  Art. 14, lid 1 Wiv 2002. 
664

  Voluit respectievelijk de Afdeling Regionale Informatiedienst en Wet op de Inlichtingen- en 

Veiligheidsdiensten en de Afdeling Landelijke Informatiedienst en Wet op de Inlichtingen- en 

Veiligheidsdiensten. 
665

  Lees over de RID’s van vóór de politiehervorming in 2012, COMMISSIE BESTUURLIJKE EVALUATIE 

ALGEMENE INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENST, De AIVD in verandering, 2004, 96; 

COMMISSIE VAN TOEZICHT, Jaarverslag 2007-2008, 2008, 217; E.J.A.M. KESSELS, “De regionale 

inlichtingendiensten: geschiedenis, huidige organisatie en toekomstige ontwikkelingen” in B. DE 

GRAAFF, E.R. MULLER, en J. VAN REIJN (ed.), Inlichtingen- en veiligheidsdiensten, s.l., Kluwer, 2011, 

(95) 106; D. VAN DER BEL e.a., Informatie en opsporing, 2009, 279-280. Zie evenwel ook B. 

HOOGENBOOM, Spelers op zoek naar regels en scheidsrechters. Informatie Inwinning Openbare Orde 

door de Regionale Inlichtingendienst, Apeldoorn, 2009, 27. 
666

  B. HOOGENBOOM, Spelers op zoek naar regels en scheidsrechters. Informatie Inwinning Openbare Orde 

door de Regionale Inlichtingendienst, Apeldoorn, 2009, 17-18; E.J.A.M. KESSELS, “De regionale 

inlichtingendiensten: geschiedenis, huidige organisatie en toekomstige ontwikkelingen” in B. DE 

GRAAFF, E.R. MULLER, en J. VAN REIJN (ed.), Inlichtingen- en veiligheidsdiensten, s.l., Kluwer, 2011, 

(95) 102; E.R. MULLER, “Inlichtingendiensten in Nederland”, 2007, (169) 178-179; D. VAN DER BEL 

e.a., Informatie en opsporing, 2009, 280. 
667

  Aldus kunnen de afdelingen RID-WIV en LID-WIV mee ingeschakeld worden in de A-, B-, C-, D- of E-

taak van de AIVD. Vóór de politiehervorming in 2012, voerden bepaalde RID’s de veiligheidsonderzoeken 

binnen hun regiokorps zelfs eigenhandig uit – zij het onder mandaat van de AIVD. (zie E.J.A.M. 

KESSELS, “De regionale inlichtingendiensten: geschiedenis, huidige organisatie en toekomstige 
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bestaat er tussen beide wel een intensieve samenwerking en zelfs een zekere vorm van 

hiërarchisch gezag. De RID-WIV en LID-WIV vormen in die zin, zoals voorheen de 

RID’s, het verlengstuk van de AIVD in de regio’s.
668,

 
669

 

VIII.2. DE OPDRACHTEN 

VIII.2.1. De inlichtingentaak 

De Wiv 2002 kent de AIVD vijf kerntaken toe, die over het algemeen worden aangeduid 

met de letter waaronder de desbetreffende taak in het tweede lid van artikel 6 van de Wiv 

2002 wordt omschreven. Aldus wordt de eigenlijke inlichtingenopdracht van de AIVD 

aangeduid als de A-taak. Deze A-taak wordt in de Wiv 2002 relatief bondig omschreven 

als ‘het verrichten van onderzoek met betrekking tot organisaties en personen die door de 

doelen die zij nastreven, dan wel door hun activiteiten aanleiding geven tot het ernstige 

vermoeden dat zij een gevaar vormen voor [de nationale veiligheid]’.
670

  

Het begrip ‘onderzoek’ wordt in de Wiv 2002 niet nader gedefinieerd, maar er 

bestaat geen twijfel over dat het ruim geïnterpreteerd moet worden. Zo omvat het naast 

het louter verzamelen van gegevens in ieder geval ook het verdere verwerken en 

gebruiken ervan.
671

 Wel duidelijk is dat een onderzoek in het kader van de A-taak enkel 

mogelijk is indien er sprake is van een ernstig vermoeden van gevaar voor de nationale 

veiligheid, al lijkt dat niet te betekenen dat de AIVD bij afwezigheid van een ernstig 

vermoeden niet zou kunnen optreden. De regering gaat immers uit van een onderscheid 

tussen ‘onderzoek’ en ‘naslag’, waarbij het optreden van de AIVD in dat laatste geval 

beperkt blijft tot het verstrekken van informatie die reeds bij de dienst aanwezig is. Het 

uitvoeren van een dergelijke ‘naslag’ impliceert dus geen daadwerkelijk onderzoek en 

vereist dan ook geen ernstig vermoeden.
672

  

                                                                                                                                                  
ontwikkelingen” in B. DE GRAAFF, E.R. MULLER, en J. VAN REIJN (ed.), Inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten, s.l., Kluwer, 2011, (95) 106; E.R. MULLER, “Inlichtingendiensten in Nederland”, 

2007, (169) 179; D. VAN DER BEL e.a., Informatie en opsporing, 2009, 280-282). 
668

  Zie hierover COMMISSIE DESSENS, Evaluatie Wiv 2002, 2013, 119 e.v.; COMMISSIE VAN 

TOEZICHT, Jaarverslag 2007-2008, 2008, 217 e.v.; E.J.A.M. KESSELS, “De regionale 

inlichtingendiensten: geschiedenis, huidige organisatie en toekomstige ontwikkelingen” in B. DE 

GRAAFF, E.R. MULLER, en J. VAN REIJN (ed.), Inlichtingen- en veiligheidsdiensten, s.l., Kluwer, 2011, 

(95) 95; D. VAN DER BEL e.a., Informatie en opsporing, 2009, 280. Lees in dat verband ook BURO 

JANSEN EN JANSSEN, De snuffelstaat. Nederland en de BVD, Amsterdam, Uitgeverij Fagel, 2002, 44 

e.v. en 65-68; A. ELLIAN, “De scheiding tussen inlichtingen en opsporing: van spionage en contraspionage 

naar contraterrorisme” in B. DE GRAAFF, E.R. MULLER, en J. VAN REIJN (ed.), Inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten, s.l., Kluwer, 2011, (111) 122. 
669

  Naast het uitoefenen van de AIVD-taken verzamelden de RID’s van voor de politiehervorming echter  

onder het gezag van de burgemeester  ook informatie met het oog op de handhaving van de openbare orde. 

Blijkens het inrichtingsplan van de Nationale Politie wordt de openbare orde-taak voortaan organisatorisch 

gescheiden van de RID-WIV, zij het dat beiden worden ondergebracht in dezelfde dienst Regionale 

Informatie Organisatie (COMMISSIE DESSENS, Evaluatie Wiv 2002, 2013, 120-121). Zie over deze 

RID’s oude stijl, B. HOOGENBOOM, Spelers op zoek naar regels en scheidsrechters. Informatie 

Inwinning Openbare Orde door de Regionale Inlichtingendienst, Apeldoorn, 2009, 18 e.v.; E.J.A.M. 

KESSELS, “De regionale inlichtingendiensten: geschiedenis, huidige organisatie en toekomstige 

ontwikkelingen” in B. DE GRAAFF, E.R. MULLER, en J. VAN REIJN (ed.), Inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten, s.l., Kluwer, 2011, (95) 102-103; E.R. MULLER, “Inlichtingendiensten in Nederland”, 

2007, (169) 179-180; D. VAN DER BEL e.a., Informatie en opsporing, 2009, 283-284. 
670

  Art. 6, lid 2, a) Wiv 2002. 
671

  Tweede Kamer 1999-2000, 25877, nr. 3, 9-10. Zie ook  G. RAAIJMAKERS, Wet op de inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten 2002, 2004, 37. 
672

  Het onderscheid tussen ‘onderzoek’ en ‘naslag’ vindt in de Wiv 2002 geen uitdrukkelijke grondslag, maar 

gaat terug op een brief van de regering aan de Tweede Kamer d.d. 20 oktober 2003 (Tweede Kamer 2003-

04, 29241, nr. 5, 20. Zie hierover ALGEMENE INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENST, 
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Wat hierboven kortweg aangeduid werd als een gevaar voor de nationale 

veiligheid wordt in de Wiv 2002 tot op zekere hoogte wel nader geconcretiseerd. In 

artikel 6, lid 2, a) Wiv 2002 wordt gesproken van een gevaar voor het voortbestaan van de 

democratische rechtsorde, dan wel voor de veiligheid of voor andere gewichtige belangen 

van de staat.
673

 Een meer omvattende omschrijving van de gewichtige belangen van de 

staat werd in de Wiv 2002 echter bewust achterwege gelaten om een al te statische 

omschrijving van de taakstelling van de AIVD te vermijden.
674

 Niettemin kan worden 

aangenomen dat de primaire aandachtsgebieden in het kader van de A-taak minstens het 

contra-terrorisme; de radicaliseringstendensen; het gewelddadig politiek activisme; de 

contra-inmenging; de contra-proliferatie; en de internationale organisaties omvatten.
675

  

De in essentie op de binnenlandse veiligheid gerichtte A-taak wordt in artikel 6, 

lid 2, d) Wiv 2002 expliciet aangevuld met een buitenlandtaak waardoor ook het 

verrichten van onderzoek betreffende andere landen tot de taken van de AIVD behoort. 

Deze zogenaamde D-taak werd pas met de Wiv 2002 aan de AIVD toegekend.
676

 De 

onderwerpen ten aanzien waarvan in het buitenland informatie dient te worden vergaard, 

worden aangewezen door de Minister-President in overeenstemming met de minister van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.
677

 Aldus kunnen politieke intenties, 

activiteiten en opinies van regeringen, instellingen of inwoners van welbepaalde landen 

worden onderzocht. Bovendien wordt van de AIVD verwacht dat hij fungeert als early 

warning-systeem ten aanzien van ontwikkelingen in andere landen die een mogelijke 

bedreiging vormen voor de nationale veiligheid.
678

 

In het kader van dit onderzoek is evenwel voornamelijk de A-taak relevant. Het is 

duidelijk dat de informatie die in het kader van de A-taak wordt verzameld niet zelden 

ook voor de opsporing en vervolging van strafbare feiten van belang kan zijn. Dergelijke 

informatie kan dus in aanmerking komen om met de politiediensten te worden gedeeld.  

                                                                                                                                                  
Jaarverslag, Den Haag, Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijkrelaties, 2003, 88-89; 

COMMISSIE BESTUURLIJKE EVALUATIE ALGEMENE INLICHTINGEN- EN 

VEILIGHEIDSDIENST, De AIVD in verandering, 2004, 122-123; E.R. MULLER, E.T. BRAINICH, 

E.E.T. ROGIER en T.A. DE ROOS (ed.), Tekst en Commentaar. Openbare orde en veiligheid, Kluwer 

(online versie via navigator), 2011, Wiv 2002, art. 6, aant. 2; E.R. MULLER, “Taken en bevoegdheden 

inlichtingen- en veiligheidsdiensten”, 2011, (37) 41;  G. RAAIJMAKERS, Wet op de inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten 2002, 2004, 123). 
673

  Art. 6, lid 2, a) in fine Wiv 2002.  
674

  Tweede Kamer 1999-2000, 25877, nr. 8, 33. Zie ook  G. RAAIJMAKERS, Wet op de inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten 2002, 2004, 29. 
675

  Zie in dat verband www.aivd.nl/onderwerpen/over-de-aivd/aandachtsgebieden alsook de rapportage in de 

opeenvolgende jaarverslagen van de dienst (te raadplegen via www.aivd.nl/actueel/aivd-publicaties). Zie 

ook COMMISSIE BESTUURLIJKE EVALUATIE ALGEMENE INLICHTINGEN- EN 

VEILIGHEIDSDIENST, De AIVD in verandering, 2004, 128 e.v.;  G. RAAIJMAKERS, Wet op de 

inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002, 2004, 33 e.v. Lees ook E.J. FRINKING en J.G.M. 

RADEMAKER, “Nationale veiligheid en inlichtingen” in B. DE GRAAFF, E.R. MULLER, en J. VAN 

REIJN (ed.), Inlichtingen- en veiligheidsdiensten, s.l., Kluwer, 2011, (189) 193 e.v. 
676

  Voorheen werd de buitenlandtaak uitgeoefend door de Inlichtingendienst Buitenland (IDB) die evenwel op 

1 januari 1994 werd opgeheven. Van 1994 tot 2002 was er in Nederland dus geen enkele dienst die de 

buitenlandtaak op zich nam. Lees in verband met de D-taak ook  G. RAAIJMAKERS, Wet op de 

inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002, 2004, 39 e.v. 
677

  Art. 6, lid 2, d) juncto art. 1, c), 1° Wiv 2002.  
678

  Zie Besluit aanwijzing onderwerpen ex artikel 6, tweede lid, onder d, en 7, tweede lid, onder e, Wet op de 

inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 van 1 juni 2015, Stcrt. 2015, 21612. Zie ook COMMISSIE VAN 

TOEZICHT, Jaarverslag 2008-2009, 2009, 144-145. 

https://www.aivd.nl/onderwerpen/over-de-aivd/aandachtsgebieden
https://www.aivd.nl/actueel/aivd-publicaties
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VIII.2.2. De overige opdrachten 

Naast de zonet omschreven binnen- en buitenlandse inlichtingenopdracht kent de Wiv 

2002 nog een aantal andere taken toe aan de AIVD. Zo is de dienst verantwoordelijk voor 

het verrichten van de veiligheidsonderzoeken naar kandidaten voor 

vertrouwensfuncties.
679

 Deze zogenaamde B-taak wordt nader geregeld in de Wet 

Veiligheidsonderzoeken
680

, op grond waarvan elke minister binnen zijn eigen 

beleidsdomein de functies die de mogelijkheid bieden om de nationale veiligheid te 

schaden, kan aanduiden als vertrouwensfunctie.
681

 Een dergelijke functie kan pas worden 

toegekend aan een persoon ten aanzien waarvan de minister van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijkrelaties op basis van een veiligheidsonderzoek door de AIVD
682

 een 

‘verklaring van geen bezwaar’ (VGB) heeft afgeleverd.
683

 De Wet 

Veiligheidsonderzoeken bepaalt in dat verband slechts de maximale omvang van een 

veiligheidsonderzoek.
684

 Intern hanteert de AIVD evenwel, al naargelang de omvang en 

het ingrijpende karakter van het veiligheidsonderzoek, een onderscheid tussen A-, B- en 

C-onderzoeken. Dit onderscheid sluit aan op het gelijkaardig onderscheid tussen A-, B- 

en C-vertrouwensfuncties, afhankelijk van de kwetsbaarheid van de functie.
685

  

                                                 
679

  Art. 6, lid 2, b) Wiv 2002. 
680

  Wet Veiligheidsonderzoeken van 10 oktober 1996, Stb 1996, 525. Zie hierover E.R. MULLER, E.T. 

BRAINICH, E.E.T. ROGIER, en T.A. DE ROOS (ed.), Tekst en Commentaar. Openbare orde en 

veiligheid, Kluwer (online versie via navigator), 2011, Wiv 2002, inleidende opmerkingen bij de Wet 

veiligheidsonderzoeken;  G. RAAIJMAKERS, Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002, 2004, 

227 e.v. Zie ook COMMISSIE DESSENS, Evaluatie Wiv 2002, 2013; 33; COMMISSIE VAN TOEZICHT, 

Jaarverslag 2007-2008, 2008, 39 e.v.; COMMISSIE VAN TOEZICHT, Jaarverslag 2006-2007, 2007, 167 

e.v. 
681

  Art. 3, lid 1 juncto art. 1, lid 1, c) Wet Veiligheidsonderzoeken. Over de criteria die in acht genomen 

worden om te bepalen of een functie al dan niet een vertrouwensfunctie is, zie de Leidraad Aanwijzing 

Vertrouwensfuncties van 1 oktober 2006, te raadplegen op www.aivd.nl/onderwerpen/item-118817. Lees 

hierover ook D. BIJL en D.J. BIJL, “Vertrouwensfuncties en veiligheidsonderzoeken” in B. DE GRAAFF, 

E.R. MULLER, en J. VAN REIJN (ed.), Inlichtingen- en veiligheidsdiensten, s.l., Kluwer, 2011, (319) 321 

e.v. en 328 
682

  Zie art. 7, lid 1 Wet Veiligheidsonderzoeken. Zie hierover D. BIJL en D.J. BIJL, “Vertrouwensfuncties en 

veiligheidsonderzoeken” in B. DE GRAAFF, E.R. MULLER, en J. VAN REIJN (ed.), Inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten, s.l., Kluwer, 2011, (319) 333 e.v. 
683

  Zie art. 6 juncto art. 1, lid 1, b) Wet Veiligheidsonderzoeken. Het afleveren of intrekken van een VGB – 

alsook het aanduiden van vertrouwensfuncties – kan evenwel gedelegeerd worden aan het hoofd van de 

AIVD (zie art. 2, lid 1 Besluit tekenbevoegdheid vertrouwensfuncties en veiligheidsonderzoeken BZK 2007 

van 20 juni 2007, Stcrt. 2007, 138), quod plerumque fit. Met betrekking tot vertrouwensfuncties bij de 

KLPD of de regionale politieeenheden, kan het hoofd van de AIVD zijn bevoegdheid tot het afleveren van 

een VGB bovendien verder delegeren aan de betrokken korpschefs (zie Mandaatbesluit 

veiligheidsonderzoeken Korps Landelijke Politiediensten van 2 november 2001, Stcrt. 2001, 228 en 

Mandaatbesluit veiligheidsonderzoeken regionale politiekorpsen van 2 november 2001, Stcrt. 2001, 228). 
684

  Zie art. 7, lid 2 Wet Veiligheidsonderzoeken. Zie hierover D. BIJL en D.J. BIJL, “Vertrouwensfuncties en 

veiligheidsonderzoeken” in B. DE GRAAFF, E.R. MULLER, en J. VAN REIJN (ed.), Inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten, s.l., Kluwer, 2011, (319) 325 e.v. en 329 
685

  Zie Leidraad Aanwijzing Vertrouwensfuncties van 1 oktober 2006, te raadplegen op 

www.aivd.nl/onderwerpen/item-118817. Zie ook D. BIJL en D.J. BIJL, “Vertrouwensfuncties en 

veiligheidsonderzoeken” in B. DE GRAAFF, E.R. MULLER, en J. VAN REIJN (ed.), Inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten, s.l., Kluwer, 2011, (319) 333; E.R. MULLER, E.T. BRAINICH, E.E.T. ROGIER, en 

T.A. DE ROOS (ed.), Tekst en Commentaar. Openbare orde en veiligheid, Kluwer (online versie via 

navigator), 2011, Wiv 2002, art. 7, aant. 1 en 2;  G. RAAIJMAKERS, Wet op de inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten 2002, 2004, 239-240. Lees ook COMMISSIE VAN TOEZICHT, Jaarverslag 2007-

2008, 2008, 51-53. Deze drie functieniveaus sluiten ook aan op de drie hoogste niveaus van classificatie of 

rubricering (infra). Het gebruik van documenten die zijn aangemerkt als ‘Stg. ZEER GEHEIM’ vereist een 

A-functie; ‘Stg. GEHEIM’ een B-functie; en ‘CONFIDENTIEEL’ een C-functie (zie Bijlage III bij Besluit 

voorschrift informatiebeveiliging rijksdienst – bijzondere informatie, 1 maart 2004, Stcrt. 2004, 47). 

http://www.aivd.nl/onderwerpen/item-118817
http://www.aivd.nl/onderwerpen/item-118817
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In het kader van de C-taak heeft de AIVD vervolgens de opdracht om in te staan 

voor de bevordering van de maatregelen ter beveiliging van de gewichtige belangen van 

de staat, zoals die in het kader van de A-taak zijn omschreven.
686

 Dit omvat onder andere 

de maatregelen ter beveiliging van gegevens waarvan de geheimhouding in het licht van 

de nationale veiligheid geboden is.
687

 Daarbij moet in de eerste plaats gedacht worden aan 

de bescherming van geclassificeerde – of zoals in Nederland wordt gezegd, gerubriceerde 

– documenten.
688

 Daarnaast omvat de C-taak ook de beveiliging van de 

overheidsinstellingen en van de vitale sectoren van het bedrijfsleven.
689

 De AIVD kan de 

verantwoordelijken van deze instellingen en sectoren bijstaan bij de beveiliging door hen 

te informeren over mogelijke dreigingen, te adviseren over beveiligingsmaatregelen en te 

ondersteunen bij de ontwikkeling van beveiligingsinstrumenten.
690

  

Vervolgens speelt de AIVD ook een rol in het stelsel bewaken en beveiligen.
691

 

Binnen dit stelsel worden beslissingen genomen over bewakings- en 

beveiligingsmaatregelen voor personen, objecten en diensten. De eigenlijke 

beveiligingsmaatregelen worden onder het gezag van de officier van Justitie
692

 of de 

burgemeester
693

 door de politiediensten uitgevoerd
694

 maar de AIVD kan in het kader van 

dergelijke maatregelen wel gevraagd worden om een dreigings- en risicoanalyse op te 

                                                 
686

  Lees hierover in het algemeen, P. KOEDIJK, “Van beveiligingsbevordering naar veiligheidsbevordering: 

hoe een onopvallend taakgebied naar de voorgrond schoof” in B. DE GRAAFF, E.R. MULLER, en J. VAN 

REIJN (ed.), Inlichtingen- en veiligheidsdiensten, s.l., Kluwer, 2011, (295) 295 e.v. Zie ook COMMISSIE 

DESSENS, Evaluatie Wiv 2002, 2013, 32-33. 
687

  Art. 6, lid 2, c) Wiv 2002. Zie hierover P. KOEDIJK, “Van beveiligingsbevordering naar 

veiligheidsbevordering: hoe een onopvallend taakgebied naar de voorgrond schoof” in B. DE GRAAFF, 

E.R. MULLER, en J. VAN REIJN (ed.), Inlichtingen- en veiligheidsdiensten, s.l., Kluwer, 2011, (295) 303 

e.v. 
688

  In Nederland worden staatsgeheimen naargelang hun belang gerubriceerd als Stg. ZEER GEHEIM; Stg. 

GEHEIM; CONFIDENTIEEL; dan wel Dep. VERTROUWELIJK (zie art. 5, lid 1 en 2 Besluit voorschrift 

informatiebeveiliging rijksdienst – bijzondere informatie, 1 maart 2004, Stcrt. 2004, 47). Zie hierover 

COMMISSIE VAN TOEZICHT, Jaarverslag 2012-2013, 2013, 161 e.v. 
689

  Art. 6, lid 2, c) Wiv 2002.  
690

  Zie hierover COMMISSIE BESTUURLIJKE EVALUATIE ALGEMENE INLICHTINGEN- EN 

VEILIGHEIDSDIENST, De AIVD in verandering, 2004, 163 e.v.; P. KOEDIJK, “Van 

beveiligingsbevordering naar veiligheidsbevordering: hoe een onopvallend taakgebied naar de voorgrond 

schoof” in B. DE GRAAFF, E.R. MULLER, en J. VAN REIJN (ed.), Inlichtingen- en veiligheidsdiensten, 

s.l., Kluwer, 2011, (295) 306 e.v.;  G. RAAIJMAKERS, Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 

2002, 2004, 38-39. Zie ook ALGEMENE INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENST, Jaarverslag, 

Den Haag, Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijkrelaties, 2004, 61; VAST COMITÉ I, 

Activiteitenverslag 2005, (www.comiteri.be), 2006, 120-122. 
691

  Zie COMMISSIE BESTUURLIJKE EVALUATIE ALGEMENE INLICHTINGEN- EN 

VEILIGHEIDSDIENST, De AIVD in verandering, 2004, 181 e.v.; COMMISSIE DESSENS, Evaluatie Wiv 

2002, 2013, 34-35; P. KOEDIJK, “Van beveiligingsbevordering naar veiligheidsbevordering: hoe een 

onopvallend taakgebied naar de voorgrond schoof” in B. DE GRAAFF, E.R. MULLER, en J. VAN REIJN 

(ed.), Inlichtingen- en veiligheidsdiensten, s.l., Kluwer, 2011, (295) 309 e.v.; E.R. MULLER, “Taken en 

bevoegdheden inlichtingen- en veiligheidsdiensten”, 2011, (37) 42. 
692

  Op grond van artikel 1, lid 2 Politiewet 2012 is het waken over de veiligheid van personen te beschouwen 

als een onderdeel van de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde waarover de officier van Justitie het 

gezag uitoefent.  
693

  De burgemeester is op grond van zijn verantwoordelijkheid voor de openbare orde (art. 172 Gemeentewet) 

primair verantwoordelijk voor de bewaking en beveiliging van objecten en diensten. 
694

  De concrete uitoefening van de beveiligingsmaatregelen gebeurt door de reguliere politiediensten op grond 

van de artikelen 4, lid 3, b) en art. 42, lid 1, a) van de Politiewet 2012. Zie hierover ook de Circulaire 

bewaking en beveiliging personen, objecten en diensten van 23 september 2008, Stcrt. 2009, 44 en de 

Aanwijzing beveiliging van personen, objecten en diensten van het College van Procureurs-Generaal van 13 

oktober 2008, Stcrt. 2008, 209. Zie ook, zij het deels historisch, COMMISSIE FEITENONDERZOEK 

VEILIGHEID EN BEVEILIGING PIM FORTUYN, De veiligheid en de beveiliging van Pim Fortuyn, Den 

Haag, Sdu, 2002, 39 e.v. 
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stellen. Deze zogenaamde E-taak werd in december 2006 onder meer naar aanleiding van 

de moord op Pim Fortuyn toegevoegd aan de opdrachten van de AIVD.
695

 

 Tenslotte wordt in de Wiv 2002 uitdrukkelijk bepaald dat de ambtenaren van de 

inlichtingendiensten geen bevoegdheid bezitten tot het opsporen van strafbare feiten.
696

 

Aldus wou de wetgever beklemtonen dat de taakstelling van de AIVD een andere is dan 

deze van de politiediensten en het openbaar ministerie.  

VIII.3. DE STURING EN HET BELEID 

De AIVD is een functioneel directoraat-generaal van het ministerie van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) en valt als dusdanig dus onder de ministeriële 

verantwoordelijkheid van de minister van BZK.
697

 De minister van BZK oefent het gezag 

uit over de dienst en kan nadere regels stellen met betrekking tot de organisatie, de 

werkwijze en het beheer ervan.
698

 De dagelijkse contacten tussen de AIVD en het 

ministerie worden evenwel verzorgd door de secretaris-generaal die als hoofd van het 

dienstonderdeel Algemene Leiding verantwoordelijk is voor de ambtelijk sturing van het 

ministerie.
699

 De minister van BZK en zijn secretaris-generaal sturen zo in belangrijke 

mate het beleid van de AIVD.
700

 Wel stelt de AIVD zelf zijn prioriteiten en onderzoeken 

voor in een jaarplan, dat vervolgens in overleg met het ministerie wordt goedgekeurd.
701

 

De minister en zijn secretaris-generaal worden door middel van geheime 

driemaandelijkse rapportages en wekelijkse overzichten door de AIVD op de hoogte 

gehouden van eventuele dreigingen en lopende onderzoeken. 

Naast het ministerie van BZK is ook het ministerie van Algemene Zaken 

betrokken bij de politieke sturing van de AIVD. Dit ministerie en in het bijzonder de 

Minister-President stelt immers jaarlijks de aandachtsgebieden vast waarop de AIVD zich 

dient te richten in het kader van haar zogenaamde D-taak.
702

 Met het oog hierop heeft de 

Minister-President ook inzage in de driemaandelijkse rapportages van de AIVD.
703

 

                                                 
695

  Zie art. 6, lid 2, e) Wiv 2002. Tot eind 2006 kon de AIVD in deze enkel optreden in de mate dat paste 

binnen de uitvoering van een onderzoek naar potentiële dreigingen in het kader van de A-taak. Wanneer er 

echter geen sprake was van een ernstig vermoeden zoals dat in het kader van de A-taak wordt vereist, moest 

de AIVD evenwel afzijdig blijven (zie hierover COMMISSIE BESTUURLIJKE EVALUATIE 

ALGEMENE INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENST, De AIVD in verandering, 2004, 183-184; 

COMMISSIE FEITENONDERZOEK VEILIGHEID EN BEVEILIGING PIM FORTUYN, De veiligheid 

en de beveiliging van Pim Fortuyn, Den Haag, Sdu, 2002, 86 e.v. en 353-355; P. KOEDIJK, “Van 

beveiligingsbevordering naar veiligheidsbevordering: hoe een onopvallend taakgebied naar de voorgrond 

schoof” in B. DE GRAAFF, E.R. MULLER, en J. VAN REIJN (ed.), Inlichtingen- en veiligheidsdiensten, 

s.l., Kluwer, 2011, (295) 309 e.v.; E.R. MULLER, “Taken en bevoegdheden inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten”, 2011, (37) 42). 
696

  Art. 9, lid 1 Wiv 2002. 
697

  Zie art. 2 Wiv 2002. Zie ook art. 2.1, lid 1, f) Organisatiebesluit BZK 2009. Zie hierover ook COMMISSIE 

DESSENS, Evaluatie Wiv 2002, 2013, 48 e.v.; E.R. MULLER, “Taken en bevoegdheden inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten”, 2011, (37) 39;  G. RAAIJMAKERS, Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 

2002, 2004, 24. 
698

  Zie art. 11 Wiv 2002. 
699

  Zie art 3.1, lid 1 en 2 en art. 2.1, lid 2 en 3 Organisatiebesluit BZK 2009. 
700

  Niettemin heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties in secundaire orde ook een 

impact op de werking en het beleid ten aanzien van de AIVD door toedoen van het directoraat-generaal 

Veiligheid (zie art. 3.38 en 3.39 Organisatiebesluit BZK 2009). 
701

  COMMISSIE BESTUURLIJKE EVALUATIE ALGEMENE INLICHTINGEN- EN 

VEILIGHEIDSDIENST, De AIVD in verandering, 2004, 78-79. 
702

  Infra. 
703

  Zie art. 11.3 Convenant tussen de Minister-President, minister van Algemene Zaken, de minister van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en de minister van Defensie inzake de samenwerking tussen de 

Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, Stcrt. 15 
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Bovendien zijn ook de ministers van Justitie
704

, Defensie
705

, Buitenlandse Zaken
706

 (BZ) 

en van Integratie en Vreemdelingenzaken
707

 nauw betrokken bij de werking van de 

AIVD. 

De betrokken ministers plegen op regelmatige tijdstippen overleg over hun beleid 

ten aanzien van zowel de AIVD als de MIVD enerzijds en over de onderlinge coördinatie 

van dat beleid anderzijds.
708

 Dit overleg vindt plaats binnen de Raad voor de Inlichtingen- 

en Veiligheidsdiensten (RIV), een onderraad van de Ministerraad.
709

 De RIV wordt 

voorgetzeten door de Minister-President en omvat verder de ministers van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties, van Defensie, van Buitenlandse Zaken en van Veiligheid en 

Justitie. De vergaderingen van de RIV worden voorbereid door het Comité Verenigde 

Inlichtingendiensten Nederland (CVIN), dat als het ware het ambtelijk voorportaal vormt 

van de RIV. In het CVIN zetelen de Nationaal Coördinator Inlichtingen- en 

Veiligheidsdiensten
710

, vertegenwoordigers van de ministeries van Justitie, BZK en BZ en 

de hoofden van de AIVD en de MIVD.
711

 

De Nationaal Coördinator Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten wordt 

uitdrukkelijk vernoemd in de Wiv 2002 en heeft een dubbele taak. Enerzijds staat hij als 

voorzitter van het CVIN in voor de voorbereiding van het ministerieel overleg in de 

RIV.
712

 Hierbij wordt hij bovendien geacht de betrokken ministers in te lichten van al 

hetgeen van belang kan zijn.
713

 Anderzijds is hij verantwoordelijk voor de coördinatie van 

de uitvoering van de taken van de AIVD en de MIVD, waardoor hij als het ware een 

                                                                                                                                                  
juli 2005, nr. 135, 8. 

704
  De minister van Justitie is coördinerend bewindspersoon inzake terrorismebestrijding en moet op grond van 

deze taak nauw samenwerken met de AIVD. 
705

  De minister van Defensie is de politiek verantwoordelijke voor de MIVD en als dusdanig ook betrokken bij 

de werking van de AIVD, voornamelijk dan met betrekking tot de D-taak. 
706

  De minister van BZ wordt mede geconsulteerd inzake de aandachtsgebieden met betrekking tot de D-taak 

van de AIVD. 
707

  De Immigratie- en Naturalisatiedienst die onder andere instaat voor het verstrekken van visa en 

verblijfsvergunningen valt onder de verantwoordelijkheid van dit ministerie. Samenwerking tussen deze 

dienst en de AIVD is om evidente redenen gewenst. 
708

  Art. 3 Wiv 2002. 
709

  De in 2010 opgerichte RIV is de opvolger van de in 2004 opgerichte Raad voor Nationale Veiligheid 

(RNV) die op zijn beurt de opvolger was van de na de Wiv 2002 opgerichte Ministeriële Commissie voor 

de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (MICIV). Na zijn oprichting in 2010 ging de RIV echter 

kortstondig weer als RNV door het leven (C. FIJNAUT, Het toezicht op de inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten, 2012, 3). Zie hierover ook COMMISSIE DESSENS, Evaluatie Wiv 2002, 2013, 48 

e.v.; COMMISSIE BESTUURLIJKE EVALUATIE ALGEMENE INLICHTINGEN- EN 

VEILIGHEIDSDIENST, De AIVD in verandering, 2004, 83; E.R. MULLER, “Inlichtingendiensten in 

Nederland”, 2007, (169) 176; E.R. MULLER, E.T. BRAINICH, E.E.T. ROGIER, en T.A. DE ROOS (ed.), 

Tekst en Commentaar. Openbare orde en veiligheid, Kluwer (online versie via navigator), 2011, Wiv 2002, 

art. 3, aant. 1; E.R. MULLER, “Taken en bevoegdheden inlichtingen- en veiligheidsdiensten”, 2011, (37) 

39;  G. RAAIJMAKERS, Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002, 2004, 25. Lees ook A.D.V.J. 

BEKKE, U bent herkend. Aantreden en optreden van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding 

NCTb, Apeldoorn, 2007, 20-21. 
710

  Zie art. 4 Wiv 2002. 
711

  COMMISSIE BESTUURLIJKE EVALUATIE ALGEMENE INLICHTINGEN- EN 

VEILIGHEIDSDIENST, De AIVD in verandering, 2004, 84. Zie ook F.A.C. KLUITERS, De Nederlandse 

inlichtingen- en veiligheidsdienten, 1993, 170-172;  G. RAAIJMAKERS, Wet op de inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten 2002, 2004, 25. 
712

  Art. 4, lid 3, a) Wiv 2002. Zie hierover COMMISSIE DESSENS, Evaluatie Wiv 2002, 2013, 52 e.v.; 

A.D.V.J. BEKKE, U bent herkend. Aantreden en optreden van de Nationaal Coördinator 

Terrorismebestrijding NCTb, Apeldoorn, 2007, 20-21; E.R. MULLER, “Taken en bevoegdheden 

inlichtingen- en veiligheidsdiensten”, 2011, (37) 40. 
713

  Art. 4, lid 4 Wiv 2002. 
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brugfunctie tussen beide diensten vervult.
714

 De hoofden van deze diensten verlenen 

medewerking aan de coördinator voor de uitoefening van zijn taak en verschaffen hem 

daartoe ook alle nodige inlichtingen.
715

 Een eigen inlichtingentaak heeft de coördinator 

evenwel niet, al kan hij – voor zover een goede vervulling van zijn taak dat vereist – bij 

derden gegevens inwinnen.
716

 De Nationaal Coördinator Inlichtingen- en 

Veiligheidsdiensten staat onder het hiërarchisch gezag van de Minister-President.
717, 718

 

VIII.4. DE BEVOEGDHEDEN 

VIII.4.1. De algemene bevoegdheid tot het verzamelen en verwerken van gegevens 

VIII.4.1.1. DE INHOUDELIJKE DRAAGWIJDTE 

Zoals we hoger reeds zagen omvat het verrichten van onderzoek in het kader van de A- of 

D-taak – i.e. de eigenlijke inlichtingenopdracht van de AIVD – zowel het inzamelen 

alsook het verder gebruiken en verwerken van informatie. Aldus zit de algemene 

bevoegdheid tot het verzamelen en verwerken van gegevens enigszins verscholen in de 

omschrijving van de inlichtingenopdracht van de AIVD. In artikel 2 Wiv 2002 wordt 

evenwel uitdrukkelijk bepaald dat de AIVD bij de uitoefening van haar taken steeds aan 

de Wet gebonden blijft. De dienst is aldus onderworpen aan het legaliteitsbeginsel en kan 

slechts die bevoegdheden uitoefenen die wettelijk werden geregeld.
719

 

Specifiek wat betreft het inzamelen van gegevens worden de bevoegdheden van 

de AIVD geregeld in paragraaf 3.2 van de Wiv 2002, onder de titel ‘de verzameling van 

gegevens’. Aldus wordt als uitgangspunt gesteld dat de AIVD zich voor het verzamelen 

van gegevens kan wenden tot bestuursorganen, ambtenaren, de verantwoordelijken voor 

een gegevensverwerking alsook tot iedereen die wordt geacht de benodigde gegevens te 

kunnen verstrekken.
720

 Deze algemene bevoegdheid omvat evenwel geenszins een 

verplichting om de gevraagde gegevens aan de AIVD te verschaffen
721

 en crëert voor de 

AIVD aldus slechts een grond om de medewerking van personen en instanties te 

                                                 
714

  Art. 4, lid 3, b) Wiv 2002. 
715

  Art. 5 Wiv 2002. 
716

  Hierop ziet het vijfde lid van artikel 4 Wiv 2002 zodat de verwerking van deze gegevens ook geregeld is. 

Paragraaf 3.2.2 is van deze regeling uitgezonderd aangezien het hier gaat om de bijzondere bevoegdheden 

van de diensten en de coördinator deze bevoegdheden niet zelfstandig kan uitoefenen (art. 4, lid 5 juncto 

art. 17 Wiv 2002. Zie hierover ookE.R. MULLER, E.T. BRAINICH, E.E.T. ROGIER, en T.A. DE ROOS 

(ed.), Tekst en Commentaar. Openbare orde en veiligheid, Kluwer (online versie via navigator), 2011, Wiv 

2002, art. 4 Wiv 2002, aant. 2; E.R. MULLER, “Taken en bevoegdheden inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten”, 2011, (37) 40;  G. RAAIJMAKERS, Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 

2002, 2004, 26-27). 
717

  Art. 2 juncto art 1, c, 3
°
 Wiv 2002. De functie van Nationaal Coördinator Inlichtingen- en 

Veiligheidsdiensten wordt momenteel uitgeoefend door de secretaris-generaal van het Ministerie van 

Algemene Zaken (zie hierover E.R. MULLER, E.T. BRAINICH, E.E.T. ROGIER, en T.A. DE ROOS (ed.), 

Tekst en Commentaar. Openbare orde en veiligheid, Kluwer (online versie via navigator), 2011, Wiv 2002, 

art. 4, aant. 1; E.R. MULLER, “Taken en bevoegdheden inlichtingen- en veiligheidsdiensten”, 2011, (37) 

39-40;  G. RAAIJMAKERS, Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002, 2004, 26-27). 
718

  Daarnaast komt de AIVD bij de uitvoering van zijn taken nog in aanraking met twee andere specifieke 

coördinatoren: de Nationaal Coördinator Bewaken en Beveiligen die toeziet op de werking van de 

zogenaamde E-taak en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding. Zie hierover COMMISSIE 

BESTUURLIJKE EVALUATIE ALGEMENE INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENST, De AIVD 

in verandering, 2004, 84-87. 
719

  Zie ook E.R. MULLER, E.T. BRAINICH, E.E.T. ROGIER, en T.A. DE ROOS (ed.), Tekst en 

Commentaar. Openbare orde en veiligheid, Kluwer (online versie via navigator), 2011, Wiv 2002, art. 2. 
720

  Art. 17, lid 1 Wiv 2002. 
721

  Tweede Kamer 1999-2000, 2587, nr. 8, 43. 
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vragen.
722

 In dat opzicht is het ook opvallend dat de bevoegdheid om open bronnen te 

consulteren niet uitdrukkelijk werd opgenomen in de Wiv 2002, al kan er uiteraard geen 

twijfel over bestaan dat de dienst wel over deze mogelijkheid beschikt.
723

  

In het kader van de bijzondere bevoegdheden wordt niettemin afgeweken van dit 

uitgangspunt van vrijwillige medewerking van derden en wordt in bepaalde gevallen aan 

bepaalde personen een verplichting tot medewerking opgelegd. Bovendien worden een 

aantal overheidsinstanties – ook buiten de regeling van de Wiv 2002 om – verplicht om 

bepaalde gegevens aan de AIVD te verstrekken ten behoeve van een goede taakuitvoering 

van de dienst.
724

 Zo moet een gemeente de AIVD op verzoek alle gegevens uit de 

gemeentelijke basisadministratie verstrekken
725

 en moeten de rechtbanken en het 

openbaar ministerie op vraag van het hoofd van de AIVD ook justitiële gegevens aan de 

dienst bezorgen.
726

 Specifiek ten aanzien van het openbaar ministerie en de 

politiediensten moet tenslotte ook rekening gehouden worden met de artikelen 61 en 62 

Wiv 2002 (infra). 

Bovendien gelden er voor de verdere verwerking
727

 van de ingezamelde gegevens 

bijkomende voorwaarden. De verwerking van de gegevens moet in de eerste plaats steeds 

geschieden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze.
728

 De 

verwerking mag niet willekeurig zijn, maar moet een afgebakend doel hebben en 

noodzakelijk zijn voor de goede uitvoering van de Wiv 2002 of de Wet 

Veiligheidsonderzoeken.
729

 In dat verband wordt overigens ook bepaald dat de gegevens 

die – in het licht van het doel waarvoor zij werden ingezameld – niet langer van betekenis 

zijn of ten onrechte werden verwerkt, moeten worden vernietigd.
730

 Het hoofd van de 

AIVD moet bovendien zorg dragen voor de nodige maatregelen ter bevordering van de 

juistheid en volledigheid van de gegevensverwerking.
731

 Onjuiste gegevens moeten 

                                                 
722

  Wel verschaft artikel 17 Wiv 2002 een grond voor het achterwege laten van de eventuele wettelijke 

voorschriften die in hoofde van de bevraagde persoon of instantie normaal gesproken aan een mededeling 

van gegevens zijn verbonden. Te denken valt bijvoorbeeld aan de verplichtingen vervat in de Wet 

bescherming persoonsgegevens (zie E.R. MULLER, “Inlichtingendiensten in Nederland”, 2007, (169) 173; 

E.R. MULLER, E.T. BRAINICH, E.E.T. ROGIER, en T.A. DE ROOS (ed.), Tekst en Commentaar. 

Openbare orde en veiligheid, Kluwer (online versie via navigator), 2011, Wiv 2002, art. 17, aant. 2; E.R. 

MULLER, “Taken en bevoegdheden inlichtingen- en veiligheidsdiensten”, 2011, (37) 46-47;  G. 

RAAIJMAKERS, Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002, 2004, 66-67; D. VAN DER BEL 

e.a., Informatie en opsporing, 2009, 267-268). 
723

  De mogelijkheid om open bronnen te consulteren, volgt overigens impliciet uit artikel 31, lid 1 Wiv 2002.  
724

  Lees Tweede Kamer 2000-2001, 25877, nr. 14, 37.  
725

  Zie art. 88 juncto art. 1 Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van 9 juni 1994,  Stbl. 

1994, 494.  
726

  Zie art. 14 Besluit justitiële gegevens van 25 maart 2004,  Stbl. 2004, 130. 
727

  Gegevensverwerking moet hier ruim begrepen worden als elke handeling of elk geheel van handelingen met 

betrekking tot gegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, 

bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, 

verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband 

brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens (art. 1, f) Wiv 2002). Zie hierover 

ook  G. RAAIJMAKERS, Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002, 2004, 23. 
728

  Art. 12, lid 3 Wiv 2002. 
729

  Art. 12, lid 2 Wiv 2002. Zie ook E.R. MULLER, E.T. BRAINICH, E.E.T. ROGIER, en T.A. DE ROOS 

(ed.), Tekst en Commentaar. Openbare orde en veiligheid, Kluwer (online versie via navigator), 2011, Wiv 

2002, art. 12, aant. 3; E.R. MULLER, “Taken en bevoegdheden inlichtingen- en veiligheidsdiensten”, 2011, 

(37) 44;  G. RAAIJMAKERS, Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002, 2004, 56-57. 
730

  Art. 43, lid 1 en 2 Wiv 2002. 
731

  Zie art. 16, a) Wiv 2002. Zie ook E.R. MULLER, E.T. BRAINICH, E.E.T. ROGIER, en T.A. DE ROOS 

(ed.), Tekst en Commentaar. Openbare orde en veiligheid, Kluwer (online versie via navigator), 2011, Wiv 

2002, art. 16, aant. 1. De verwerkte gegevens moeten in dat verband steeds worden voorzien van een 

aanduiding van hun betrouwbaarheid dan wel van een verwijzing naar de bron of het document waar zij op 
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worden verbeterd.
732

 In dat verband beschikt elke betrokkene in principe overigens over 

de mogelijkheid om inzage te krijgen in de gegevens die in het kader van een bestuurlijke 

aangelegenheid werden verwerkt
733

, al zijn de weigeringsgronden voor een dergelijke 

aanvraag dermate ruim dat dit in de praktijk meestal zal worden geweigerd.
734

 Tot slot 

legt de Wiv 2002 nog een aantal verplichtingen op die in voorkomend geval de 

geheimhouding van de gegevens(verwerking) moeten garanderen.
735

 

VIII.4.1.2. DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS 

In de mate de te verwerken gegevens als persoonsgegevens beschouwd moeten worden, 

gelden bovendien een aantal bijzondere regels. Deze zijn geheel en al terug te vinden in 

de Wiv 2002.
736

  

Op grond van artikel 13, lid 1 Wiv 2002 is de verwerking van persoonsgegevens 

enkel mogelijk met betrekking tot bepaalde – limitatief opgesomde – categorieën van 

personen. De voor dit onderzoek meest relevante categorie over wie gegevens kunnen 

worden verwerkt is de groep van personen ten aanzien waarvan een ernstig vermoeden 

bestaat dat zij een gevaar vormen voor de democratische rechtsorde, de veiligheid of 

andere gewichtige belangen van de staat.
737

 Deze omschrijving sluit nauw aan bij de A-

taak van de AIVD. Ook met betrekking tot de andere categorieën geldt overigens de 

vaststelling dat de personen ten aanzien waarvan een verwerking van persoonsgegevens 

wordt aanvaard, goeddeels overeenstemt met de groep van personen die in het kader van 

de opdrachten van de AIVD in beeld kunnen komen.
738

 Bovendien moet de 

gegevensverwerking niet beperkt blijven tot de personen die omwille van hun activiteiten 

zelf rechtstreeks binnen de opdrachten van de AIVD vallen, maar kan zij indien dat 

noodzakelijk is ook betrekking hebben op verwanten, woordvoerders of anderszins 

betrokkenen.
739

 

Daarnaast wordt de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot iemands 

godsdienst c.q. levensovertuiging, ras, gezondheid of seksuele leven in principe 

verboden.
740

 Dergelijke gevoelige gegevens kunnen enkel verwerkt worden in aanvulling 

op de verwerking van andere gegevens en voor zover dat voor het doel van de 

                                                                                                                                                  
steunen (zie art. 12, lid 4 Wiv 2002). 

732
  Art. 43, lid 2 Wiv 2002. 

733
  Zie art. 51 Wiv 2002. Zie hierover  G. RAAIJMAKERS, Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 

2002, 2004, 140-141. In de mate het daarbij gaat om persoonsgegevens geldt evenwel een specifieke 

regeling voor de kennisname (infra).  
734

  Zie art. 55 en 56 Wiv 2002. Zie  G. RAAIJMAKERS, Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002, 

2004, 146-148. Tegen een weigering tot kennisname staat niettemin een beroep open bij de rechtbank (zie 

art. 57 Wiv 2002). 
735

  Zie art. 15 en art. 16, b) en c) Wiv 2002. Zie ook art. 85 e.v. Wiv 2002. 
736

  De verwerking van persoonsgegevens door de AIVD valt immers buiten het toepassingsgebied van de Wet 

bescherming persoonsgegevens (zie art. 2, lid 2, b) Wet bescherming persoonsgegevens van 6 juli 2009,  

Stbl. 2000, 302). 
737

  Art. 13, lid 1, a) Wiv 2002.  
738

  De andere personen ten aanzien van wie gegevens kunnen worden verwerkt zijn: de personen die 

toestemming hebben verleend voor een veiligheidsonderzoek; de personen ten aanzien van wie zulks 

noodzakelijk is in het kader van de D-taak; de personen over wie door een andere inlichtingendienst 

gegevens zijn ingewonnen; de personen ten aanzien waarvan de gegevensverwerking noodzakelijk is ter 

ondersteuning van de goede taakuitvoering van de dienst; de personen die werkzaam zijn of geweest zijn 

voor de AIVD of MIVD; en de personen ten aanzien waarvan de gegevensverwerking noodzakelijk is in het 

kader van de E-taak (art. 13, lid 1, b) tot g) Wiv 2002). 
739

  Zie art 13, lid 1, c) Wiv 2002 dat spreekt over de personen ten aanzien waarvan de gegevensverwerking 

noodzakelijk is ter ondersteuning van de goede taakuitvoering van de dienst. 
740

  Art. 13, lid 3 Wiv 2002. 
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gegevensverwerking onvermijdelijk is.
741

 De geformuleerde uitzondering blijft evenwel 

betrekkelijk ruim.
742

 

In artikel 47 e.v. Wiv 2002 wordt verder voorzien in een uitgebreide regeling van 

het recht op kennisneming van persoonsgegevens. In principe deelt de minister van BZK 

elke aanvrager uiterlijk binnen de drie maanden mee of, en zo ja welke, 

persoonsgegevens door de AIVD over hem werden verwerkt.
743, 744

 Over een werkelijk 

verbeterrecht beschikt de betrokkene daarbij niet maar hij kan zijn opmerkingen wel laten 

hechten aan de betreffende gegevens.
745

 De mogelijkheden om een dergelijke aanvraag te 

weigeren zijn evenwel zeer ruim.
746

 

Tenslotte wordt een aantal voorwaarden omtrent het gebruik van 

persoonsgegevens specifiek verbonden aan de mededeling van dergelijke gegevens aan 

andere instanties.
747

  

VIII.4.2. De bijzondere bevoegdheden  

VIII.4.2.1. DE ALGEMENE VOORWAARDEN 

In paragraaf 3.2.2. worden een aantal zogenaamde bijzondere – lees heimelijke
748

 – 

bevoegdheden van de inlichtingendiensten geregeld. De toepassingsvoorwaarden zijn 

voor al deze bevoegdheden grotendeels dezelfde. 

In de eerste plaats kan een bijzondere bevoegdheid slechts worden aangewend 

voor zover dat noodzakelijk
749

 is voor de goede uitvoering van de A- of de D-taak van de 

AIVD.
750

 De aanwending van bijzondere bevoegdheden in het kader van de B- of de C-

taak is bijgevolg uitgesloten.
751

 Bij de inzet van bijzondere bevoegdheden in het kader 

                                                 
741

  Art. 13, lid 4 Wiv 2002. Onvermijdelijk is daarbij zwaarder dan noodzakelijk (zie Tweede Kamer 1999-

2000, 25877, nr. 3, 20. Zie ook E.R. MULLER, E.T. BRAINICH, E.E.T. ROGIER, en T.A. DE ROOS 

(ed.), Tekst en Commentaar. Openbare orde en veiligheid, Kluwer (online versie via navigator), 2011, Wiv 

2002, art. 13, aant. 2; E.R. MULLER, “Taken en bevoegdheden inlichtingen- en veiligheidsdiensten”, 2011, 

(37) 46;  G. RAAIJMAKERS, Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002, 2004, 59-60; D. VAN 

DER BEL e.a., Informatie en opsporing, 2009, 265). 
742

  Zie hierover E.R. MULLER, E.T. BRAINICH, E.E.T. ROGIER, en T.A. DE ROOS (ed.), Tekst en 

Commentaar. Openbare orde en veiligheid, Kluwer (online versie via navigator), 2011, Wiv 2002, art. 13, 

aant. 2; E.R. MULLER, “Taken en bevoegdheden inlichtingen- en veiligheidsdiensten”, 2011, (37) 46. 
743

  Art. 47 Wiv 2002. Zie hierover  G. RAAIJMAKERS, Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002, 

2004, 136 e.v. 
744

  Hetzelfde geldt in de mate de aanvraag gericht is op persoonsgegevens van een overleden echtgenoot, 

partner, kind of ouder van de aanvrager (art. 50 Wiv 2002). Specifiek voor het geval de aanvrager 

werkzaam is of geweest is bij of ten behoeve van de AIVD voorziet artikel 49 Wiv 2002 in een bijzondere 

regeling. 
745

  Zie art. 48 Wiv 2002. 
746

  Zie art. 55, lid 4 juncto art. 53 Wiv 2002. Zie  G. RAAIJMAKERS, Wet op de inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten 2002, 2004, 141-145. Tegen een weigering tot kennisname staat niettemin een beroep 

open bij de rechtbank (zie art. 57 Wiv 2002). 
747

  Deze worden in titel XIII.1.1.3 nader besproken. 
748

  Zie E.R. MULLER, E.T. BRAINICH, E.E.T. ROGIER, en T.A. DE ROOS (ed.), Tekst en Commentaar. 

Openbare orde en veiligheid, Kluwer (online versie via navigator), 2011, Wiv 2002, art. 18, aant. 2; E.R. 

MULLER, “Taken en bevoegdheden inlichtingen- en veiligheidsdiensten”, 2011, (37) 47;  G. 

RAAIJMAKERS, Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002, 2004, 68. 
749

  Over de concrete invulling van deze noodzakelijkheid, zie COMMISSIE VAN TOEZICHT, Jaarverslag 

2008-2009, 2009, 149-151. 
750

  Art. 18 Wiv 2002. Zie ook E.R. MULLER, E.T. BRAINICH, E.E.T. ROGIER, en T.A. DE ROOS (ed.), 

Tekst en Commentaar. Openbare orde en veiligheid, Kluwer (online versie via navigator), 2011, Wiv 2002, 

art. 18, aant. 3. 
751

  Zie Tweede Kamer 1999-2000, 25877, nr. 8, 51. De algemene bevoegdheid tot het verzamelen en 

verwerken van gegevens geldt uiteraard wel voor alle taken van de AIVD. 
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van de A-taak zal het aldus noodzakelijk zijn dat er sprake is van een ernstig vermoeden 

dat één of meerdere gewichtige belangen van de staat in gevaar zijn.
752

 In het kader van 

de D-taak of buitenlandtaak geldt een dergelijke drempel niet.  

De aanwending van een bijzondere bevoegdheid wordt bovendien uitdrukkelijk 

onderworpen aan de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit. De aanwending is in die 

optiek slechts geoorloofd indien de daarmee beoogde gegevensverzameling niet of niet 

tijdig kan geschieden op een andere wijze. Daarbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan 

de raadpleging van open bronnen of het inzamelen, van gegevens op grond van de 

algemene bevoegdheid tot het verzamelen van gegevens.
753

 En zelfs indien de inzet van 

een bijzondere bevoegdheid op zich geoorloofd is, moet steeds geopteerd worden voor de 

minst ingrijpende bevoegdheid.
754

 Het aanwenden van een bijzondere bevoegdheid moet 

overigens geheel achterwege blijven indien dit voor de betrokkene – in vergelijking met 

het door de bevoegdheid na te streven doel – een onevenredig nadeel zou opleveren.
755

 

De uitoefening van een bijzondere bevoegdheid dient tot slot steeds evenredig te zijn met 

het daarmee beoogde doel.
756

 Wanneer het beoogde doel is bereikt of met de inzet van 

een minder ingrijpende bevoegdheid kan worden bereikt, dient de uitoefening van de 

bijzondere bevoegdheid dan ook onmiddellijk te worden gestaakt.
757

 Van de uitoefening 

van een bijzondere bevoegdheid moet bovendien een verslag worden opgemaakt.
758

 

Daarnaast voorziet artikel 19 Wiv 2002 ook in een algemene 

toestemmingsregeling die evenwel slechts geldt in de mate de regeling van de concrete 

bevoegdheden niet in een andere toestemmingsregeling voorzien. Conform deze 

algemene regeling is de inzet van een bijzondere bevoegdheid door de AIVD slechts 

mogelijk na toestemming van de minister van BZK. De bevoegdheid om de toestemming 

te verlenen kan echter aan het hoofd van de AIVD gedelegeerd worden
759

, die dan op zijn 

beurt een aan hem ondergeschikt ambtenaar kan aanduiden om de toestemming te 

verlenen.
760

 De facto ligt de toestemmingsbevoegdheid daardoor meestal bij de AIVD 

                                                 
752

  Zie COMMISSIE VAN TOEZICHT, Jaarverslag 2008-2009, 2009, 141-143. Lees in dat verband ook 

Tweede Kamer 1999-2000, 25877, nr. 8, 20. Zie ook  G. RAAIJMAKERS, Wet op de inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten 2002, 2004, 37-38. 
753

  Art. 31, lid 1 Wiv 2002. Zie Tweede Kamer 1997-98, 25877, nr. 3, 51-52 en nr. 8, 73. Zie ook E.R. 

MULLER, E.T. BRAINICH, E.E.T. ROGIER, en T.A. DE ROOS (ed.), Tekst en Commentaar. Openbare 

orde en veiligheid, Kluwer (online versie via navigator), 2011, Wiv 2002, art. 32, aant. 2; E.R. MULLER, 

“Taken en bevoegdheden inlichtingen- en veiligheidsdiensten”, 2011, (37) 49;  G. RAAIJMAKERS, Wet 

op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002, 2004, 111-112; D. VAN DER BEL e.a., Informatie en 

opsporing, 2009, 270-272. Lees ook COMMISSIE VAN TOEZICHT, Jaarverslag 2008-2009, 2009, 151-

154. 
754

  Dit is de bijzondere bevoegdheid die in vergelijking met de andere bijzondere bevoegdheden en gelet op de 

omstandigheden van het geval – waaronder de ernst van de bedreiging van de door de dienst te beschermen 

belangen – de betrokkene het minste nadeel oplevert (art. 31, lid 2 Wiv 2002). 
755

  Art. 31, lid 3 Wiv 2002. 
756

  Art. 31, lid 4 Wiv 2002. 
757

  Art. 32 Wiv 2002. 
758

  Art. 33 Wiv 2002. Zie ook  G. RAAIJMAKERS, Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002, 2004, 

113. 
759

  Art. 19, lid 1 Wiv 2002. 
760

  Art. 19, lid 2 Wiv 2002. De woorden ‘aan hem ondergeschikte ambtenaren’ maken dat het hoofd van de 

AIVD geen submandaat kan geven aan een artikel 60-ambtenaar: ‘Mandaat moet – overigens mede in 

verband met het zogeheten ‘need-to-know’-principe – alleen mogelijk zijn aan personen die in een 

functionele relatie staan tot de betrokken dienst. [… Artikel 60-ambtenaren] verrichten ten behoeve (en 

onder verantwoordelijkheid) van de dienst alleen feitelijke werkzaamheden.’ (Tweede Kamer 1997-98, 

25877, nr. 3, 27. Zie ook E.R. MULLER, E.T. BRAINICH, E.E.T. ROGIER, en T.A. DE ROOS (ed.), 

Tekst en Commentaar. Openbare orde en veiligheid, Kluwer (online versie via navigator), 2011, Wiv 2002, 

art. 19, aant. 1; E.R. MULLER, “Taken en bevoegdheden inlichtingen- en veiligheidsdiensten”, 2011, (37) 

47-48; A. NIEUWENHUIS, “De AIVD in de democratische rechtsstaat: Quis custodiet ipsos custodes?”, 
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zelf, al blijft de minister als mandaatgever uiteraard verantwoordelijk. De toestemming 

geldt voor een periode van ten hoogste drie maanden, maar kan op verzoek steeds worden 

verlengd voor eenzelfde periode.
761

  

 Tenslotte wordt in artikel 34 Wiv 2002 nog voorzien in een bijzondere 

mededelingsplicht aan de betrokkene wiens post of telecommunicatie werd onderschept; 

wiens gegevens gehanteerd zijn als selectiecriteria bij het ongericht aftappen van 

telecommunicatie; of wiens woning op grond van artikel 30 Wiv 2002 heimelijk werd 

betreden. De minister van BZK moet vanaf het vijfde jaar na de beëindiging van die 

bevoegdheid jaarlijks onderzoeken of daarvan verslag kan worden gedaan aan de 

betrokkene.
762

 Indien dat niet mogelijk blijkt te zijn, moet dat gemotiveerd worden en 

gemeld aan de Commissie van Toezicht.
763

 De inhoudelijke betekenis van een dergelijk 

verslag blijft echter beperkt.
764

 Bovendien kan het onderzoek van de minister achterwege 

blijven indien dat nadelig zou zijn voor de bronnen of medewerkers van de AIVD.
765

 Het 

handhaven van deze mededelingsplicht staat om die reden ook ter discussie.
766

 

VIII.4.2.2. HET OBSERVEREN VAN PERSONEN EN ZAKEN 

In de eerste plaats beschikt de AIVD in het kader van de bijzondere bevoegdheden over 

de mogelijkheid om personen of zaken te observeren en in het kader daarvan ook 

gegevens vast te leggen betreffende de gedragingen van deze personen of zaken. In artikel 

20, lid 1 Wiv 2002 wordt daarbij een onderscheid gemaakt tussen het observeren (sub a) 

en volgen (sub b) van personen of zaken, wat overeenstemt met het onderscheid tussen 

een statische en dynamische observatie.
767

  

Zowel bij het observeren als bij het volgen is het steeds toegestaan om technische 

observatie-, registratie- of volgmiddelen aan te wenden.
768

 Voor zover dat redelijkerwijs 

nodig is om dergelijke middelen te kunnen aanbrengen heeft de AIVD bovendien de 

toegang tot elke plaats.
769

 Voor het betreden van plaatsen op grond van deze bevoegdheid 

is geen (aparte) toestemming vereist. De toestemming tot observatie omvat met andere 

woorden meteen ook de toestemming om een plaats te betreden om er technische 

hulpmiddelen te plaatsen.
770

 

                                                                                                                                                  
TBP 2014, 557;  G. RAAIJMAKERS, Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002, 2004, 72). 

761
  Art. 19, lid 3 Wiv 2002. 

762
  Zie art. 34, lid 1 Wiv 2002. Zie hierover in extenso COMMISSIE VAN TOEZICHT, Jaarverslag 2009-

2010, 2010, 189 e.v. Zie ook A. NIEUWENHUIS, “De AIVD in de democratische rechtsstaat: Quis 

custodiet ipsos custodes?”, TBP 2014, 558;  G. RAAIJMAKERS, Wet op de inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten 2002, 2004, 115 e.v.  
763

  Art. 34, lid 2 Wiv 2002. 
764

  Een dergelijk verslag omvat immers enkel een aanduiding van de gehanteerde bevoegdheden, de 

vermelding van de persoon of instantie die de bevoegdheid machtigde alsook de periode gedurende dewelke 

de bevoegdheid werd aangewend (zie art. 34, lid 3 Wiv 2002). 
765

  Lees in dat verband art. 34, lid 7 Wiv 2002. 
766

  Zie in dat verband COMMISSIE DESSENS, Evaluatie Wiv 2002, 2013, 142 e.v.; COMMISSIE VAN 

TOEZICHT, Jaarverslag 2013-2014, 2014, 41 e.v.; COMMISSIE VAN TOEZICHT, Toezichtsrapport nr. 

24 inzake de rechtmatigheid van de uitvoering van de notificatieplicht door de AIVD, 2010, (www.ctivd.nl). 

Zie ook R.J.I. DIELEMANS, Lexplicatie. Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002, Kluwer 

[online via navigator], 2010, Inleiding, aant. 5.3. 
767

  Art. 20, lid 1, a) en b) Wiv 2002. Zie ook E.R. MULLER, E.T. BRAINICH, E.E.T. ROGIER, en T.A. DE 

ROOS (ed.), Tekst en Commentaar. Openbare orde en veiligheid, Kluwer (online versie via navigator), 

2011, Wiv 2002, art. 20, aant. 1 en 2; E.R. MULLER, “Taken en bevoegdheden inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten”, 2011, (37) 50. 
768

  Zie art. 20, lid 1, a) en b) Wiv 2002. Te denken valt aan telescopen, camera’s, plaatsbepalingsapparatuur 

etc… (zie Tweede Kamer 1997-98, 25877, nr. 3, 30). 
769

  Art 30, lid 1, a) en b) Wiv 2002. 
770

  Art. 30, lid 2 Wiv 2002. Zie E.R. MULLER, E.T. BRAINICH, E.E.T. ROGIER, en T.A. DE ROOS (ed.), 

http://www.ctivd.nl/
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De toestemming tot observatie wordt gegeven overeenkomstig artikel 19 Wiv 

2002, behalve indien er in het kader van een statische observatie technische middelen 

worden toegepast binnen woningen.
771

 In dat geval moet de minister van BZK zijn 

schriftelijke toestemming verlenen aan het hoofd van de AIVD.
772

 Deze laatste richt 

daartoe een verzoek aan de minister waarin de omstandigheden en de noodzakelijkheid 

van het gebruik van dat technisch middel worden omschreven.
773

 

Wordt naar aanleiding van de observatie binnengetreden in een woning, dan moet 

er bovendien ook rekening gehouden worden met de Algemene Wet op het 

Binnentreden
774

 die voor het binnentreden in een woning een machtiging vereist.
775

 In dat 

verband bepaalt de Wiv 2002 dat indien de toestemming tot observatie werd gegeven 

door de minister van BZK of – in zijn opdracht – door het hoofd van de AIVD, deze 

toestemming meteen ook kan gelden als machtiging tot binnentreden.
776

 Daarnaast blijven 

in principe ook de andere toepassingsvoorwaarden en procedures uit de Algemene Wet op 

het Binnentreden onverkort van toepassing op de AIVD.
777

 Zo kan er tussen middernacht 

en 6 uur ’s morgens zonder toestemming van de bewoner slechts worden binnengetreden, 

voor zover dit dringend noodzakelijk is en indien de machtiging dit uitdrukkelijk 

bepaalt.
778

 Ook moet er van het binnentreden in principe steeds een verslag worden 

opgemaakt.
779

 

VIII.4.2.3. DE INZET VAN NATUURLIJKE PERSONEN EN RECHTSPERSONEN 

De AIVD kan vervolgens ook natuurlijke personen inzetten om gericht gegevens te 

verzamelen over personen en organisaties die voor de taakuitvoering van de dienst van 

belang kunnen zijn.
780

 De natuurlijke persoon, ook wel ‘agent’ genoemd, hoeft niet 

                                                                                                                                                  
Tekst en Commentaar. Openbare orde en veiligheid, Kluwer (online versie via navigator), 2011, Wiv 2002, 

art. 30, aant. 1. 
771

  Art. 20, lid 3 Wiv 2002 verwijst enkel naar de in lid 1, sub a) omschreven statische observatie. Aldus lijkt 

de hier omschreven strengere toestemmingsvereiste niet te gelden wanneer een – buiten een woning 

opgestarte – dynamische observatie in een woning wordt verdergezet. Bovendien lijkt hier ook uit te volgen 

dat een statische observatie in een woning waarbij geen observatie- en registratiemiddelen worden ingezet, 

niet onderworpen is aan de toestemming van de minister van BZK. Te denken valt bijvoorbeeld aan het – 

zonder technische hulpmiddelen – binnenkijken door het raam van een woning.  
772

  Art. 20, lid 3 Wiv 2002. Een submandaat is in dit geval dus niet mogelijk (vergelijk Tweede Kamer 1997-

98, 25877, nr. 3, 36). 
773

  Art. 20, lid 4 Wiv 2002. 
774

  Algemene Wet op het binnentreden van 22 juni 1994,  Stbl. 1994, 572 (hierna aangehaald als Awob). Deze 

wet formuleert in het algemeen een aantal voorwaarden waaraan voldaan moet zijn telkens een persoon die 

door de wet belast is met de opsporing van strafbare feiten of met enig ander onderzoek een woning 

betreedt.  
775

  Zie Tweede Kamer 1997-98, 25877, nr. 3, 49. 
776

  Zie art. 30, lid 4 Wiv 2002. Zie ook Tweede Kamer 1997-98, 25877, nr. 3, 48. 
777

  In principe is deze wet gelet op haar algemene karakter onverkort van toepassing op de ambtenaren van de 

AIVD die in het kader van hun ambtsuitoefening een woning betreden. Een aantal bepalingen van de 

Algemene Wet op het binnentreden worden door artikel 30, lid 4 Wiv 2002 evenwel buiten werking gesteld. 

Aldus zijn de binnentredende ambtenaren van de AIVD niet onderworpen aan de legitimatieplicht van 

artikel 1, lid 1 tot 3 Awob en moeten zij hun machtiging tot binnentreden niet tonen aan de bewoner. Zie 

hierover E.R. MULLER, E.T. BRAINICH, E.E.T. ROGIER, en T.A. DE ROOS (ed.), Tekst en 

Commentaar. Openbare orde en veiligheid, Kluwer (online versie via navigator), 2011, Wiv 2002, art. 30, 

aant. 3; E.R. MULLER, “Taken en bevoegdheden inlichtingen- en veiligheidsdiensten”, 2011, (37) 56-57. 
778

  Zie art. 7, lid 1 Awob. 
779

  Zie art. 10 Awob. De inhoud van dat verslag blijft evenwel zeer beperkt in de mate er heimelijk wordt 

binnengetreden in een woning (zie art. 34, lid 4 Wiv 2002). In de mate het opstellen van een verslag 

redelijkerwijs niet mogelijk is, kan het zelfs geheel achterwege blijven (zie art. 34, lid 5 Wiv 2002). Lees in 

dat verband ook artikel 34, lid 6 Wiv 2002. 
780

  Art. 21, lid 1, a), 1° Wiv 2002.  
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noodzakelijk werkzaam te zijn bij de AIVD en kan dus ook een burger zijn, quod 

plerumque fit.
781

 Hoewel dat niet noodzakelijk is zullen dergelijke agenten hun informatie 

meestal onder dekmantel vergaren.
782

 

De modaliteiten van de samenwerking tussen de AIVD en de agent worden steeds 

schriftelijk vastgelegd in een instructie.
783

 Op grond van die instructie kunnen agenten – 

dus eventueel ook burgers – overigens ook belast worden met het verrichten van 

handelingen die tot gevolg kunnen hebben dat medewerking wordt verleend aan het 

plegen van een strafbaar feit, dan wel dat een strafbaar feit wordt gepleegd.
784

 Een 

dergelijke instructie kan echter enkel worden gegeven indien dit noodzakelijk is voor de 

goede taakuitvoering van de dienst, dan wel voor de veiligheid van de natuurlijke persoon 

in kwestie.
785

 Bovendien dient de instructie uitdrukkelijk te bepalen onder welke 

omstandigheden medewerking aan het strafbaar feit kan worden verleend, en over welke 

strafbare feiten het in casu gaat, althans voorzover deze te voorzien zijn bij het geven van 

de instructie.
786

 In geen geval echter mag de agent in kwestie door zijn optreden een 

persoon brengen tot andere daden dan diegene waarop diens opzet reeds tevoren was 

gericht.
787

  

Naast het gericht verzamelen van gegevens, en onder dezelfde voorwaarden kan 

een agent bovendien ook de instructie krijgen om ter bescherming van door de dienst te 

behartigen belangen bepaalde maatregelen te bevorderen of te treffen.
788

 Op grond van 

deze op het eerste gezicht vage bevoegdheidsomschrijving kan de AIVD bepaalde 

                                                 
781

  Tweede Kamer 1997-98, 25877, nr. 3, 31. Zie hierover ook  G. RAAIJMAKERS, Wet op de inlichtingen- 

en veiligheidsdiensten 2002, 2004, 79 e.v.; D. VAN DER BEL e.a., Informatie en opsporing, 2009, 273. 

Lees ook COMMISSIE VAN TOEZICHT, Jaarverslag 2006-2007, 2007, 47 e.v. en 75 e.v.  

Het onderscheid tussen deze ‘gestuurde’ agenten en de ‘niet-gestuurde’ informanten waarmee de AIVD op 

basis van het algemene artikel 17 Wiv 2002 kan werken, is niet altijd scherp te maken (zie Tweede Kamer 

1997-98, 25877, nr. 3, 31 en nr. 8, 59). Om die reden wordt de regeling van artikel 21 Wiv 2002 door de 

diensten ruim ingevuld en bij twijfel ook toegepast op informanten (zie COMMISSIE VAN TOEZICHT, 

Jaarverslag 2006-2007, 2007, 76. Zie ook E.R. MULLER, E.T. BRAINICH, E.E.T. ROGIER, en T.A. DE 

ROOS (ed.), Tekst en Commentaar. Openbare orde en veiligheid, Kluwer (online versie via navigator), 

2011, Wiv 2002, art. 21, aant. 6; E.R. MULLER, “Taken en bevoegdheden inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten”, 2011, (37) 50; D. VAN DER BEL e.a., Informatie en opsporing, 2009, 260-261). 
782

  Om een geloofwaardige dekmantel te kunnen creëren, kan de minister van BZK overigens de medewerking 

eisen van de daarvoor in aanmerking komende bestuursorganen (zie art. 21, lid 2 Wiv 2002. Zie ook E.R. 

MULLER, E.T. BRAINICH, E.E.T. ROGIER, en T.A. DE ROOS (ed.), Tekst en Commentaar. Openbare 

orde en veiligheid, Kluwer (online versie via navigator), 2011, Wiv 2002, art. 21, aant. 2;  G. 

RAAIJMAKERS, Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002, 2004, 82-83). 
783

  Art. 21, lid 1, a) juncto lid 6 Wiv 2002. 
784

  In de wet is geen lijst opgenomen van mogelijke strafbare feiten om te vermijden dat deze door het milieu 

gebruikt zou kunnen worden als checklist voor de betrouwbaarheid van de agent. Bepaalde ernstige 

strafbare feiten als moord blijven niettemin uitgesloten (zie E.R. MULLER, E.T. BRAINICH, E.E.T. 

ROGIER, en T.A. DE ROOS (ed.), Tekst en Commentaar. Openbare orde en veiligheid, Kluwer (online 

versie via navigator), 2011, Wiv 2002, art. 21, aant. 3; E.R. MULLER, “Taken en bevoegdheden 

inlichtingen- en veiligheidsdiensten”, 2011, (37) 51;  G. RAAIJMAKERS, Wet op de inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten 2002, 2004, 83-84. Zie ook COMMISSIE VAN TOEZICHT, Jaarverslag 2005-2006, 

2006, 95
 
e.v. en 106 e.v.).  

785
  Art. 21, lid 3 Wiv 2002.  

786
  Art. 21, lid 5 Wiv 2002. Zie hierover ook Tweede Kamer 1997-98, 25877, nr. 3, 33-34. 

787
  Art. 21, lid 4 Wiv 2002. Daarmee wordt het strafrechtelijke provocatieverbod – in Nederland verwoord in 

het zogenaamde Tallon-criterium – mutatis mutandis ook van toepassing verklaard op het optreden van de 

AIVD (zie hierover E.R. MULLER, E.T. BRAINICH, E.E.T. ROGIER, en T.A. DE ROOS (ed.), Tekst en 

Commentaar. Openbare orde en veiligheid, Kluwer (online versie via navigator), 2011, Wiv 2002, art. 21, 

aant. 3; E.R. MULLER, “Taken en bevoegdheden inlichtingen- en veiligheidsdiensten”, 2011, (37) 51; D. 

VAN DER BEL e.a., Informatie en opsporing, 2009, 274-276. Zie ook COMMISSIE VAN TOEZICHT, 

Jaarverslag 2005-2006, 2006, 109 e.v.). 
788

  Art. 21, lid 1, a), 2° Wiv 2002. 
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personen of organisaties ‘frustreren’ in hun activiteiten wanneer deze een gevaar zouden 

kunnen opleveren voor de gewichtige belangen van de staat. Bij het bevorderen of nemen 

van maatregelen – meestal omschreven als het ‘verstoren’ – gaat het er steeds om een van 

de in de Wiv 2002 genoemde bedreigingen te ontmoedigen of in de kiem te smoren met 

als uiteindelijke doel te voorkomen dat de ermee gepaard gaande risico’s werkelijkheid 

worden.
789

 

 Tenslotte is de AIVD op grond van artikel 21 Wiv 2002 eveneens bevoegd om 

rechtspersonen op te richten en in te zetten ter ondersteuning van operationele 

activiteiten.
790

 

VIII.4.2.4. HET DOORZOEKEN EN ONDERZOEKEN VAN PLAATSEN EN 

VOORWERPEN 

In artikel 22 Wiv 2002 krijgt de AIVD de bevoegdheid om, al dan niet met behulp van 

een technisch middel, besloten plaatsen te doorzoeken.
791

 Indien dit redelijkerwijs nodig 

is voor het uitoefenen van deze bevoegdheid heeft de dienst toegang tot elke plaats.
792

 De 

toestemming tot doorzoeking wordt gegeven overeenkomstig artikel 19 Wiv 2002, 

behalve indien de te doorzoeken plaats een woning is. In dat geval mag van deze 

bevoegdheid slechts gebruik gemaakt worden indien de minister van BZK daarvoor zijn 

schriftelijke toestemming heeft gegeven aan het hoofd van de AIVD en dit op diens 

gemotiveerd verzoek.
793

 Deze toestemming is ten hoogste drie dagen geldig.
794

 Wordt 

naar aanleiding van de doorzoeking binnengetreden in een woning, dan moet er ook 

rekening gehouden worden met de Algemene Wet op het Binnentreden.
795

 

Bovendien is de AIVD bevoegd om gesloten voorwerpen te doorzoeken
796

, hetzij 

door middel van technische hulpmiddelen, hetzij door deze voorwerpen met geweld te 

openen.
797

 De AIVD is verder ook gerechtigd om onderzoek te verrichten aan 

voorwerpen, gericht op het vaststellen van de identiteit van een persoon.
798

 Meestal zal 

                                                 
789

  Zie Tweede Kamer 1997-98, 25877, nr. 3, 34. Zie ook E.R. MULLER, “Inlichtingendiensten in Nederland”, 

2007, (169) 174; E.R. MULLER, E.T. BRAINICH, E.E.T. ROGIER, en T.A. DE ROOS (ed.), Tekst en 

Commentaar. Openbare orde en veiligheid, Kluwer (online versie via navigator), 2011, Wiv 2002, art. 21, 

aant. 4; E.R. MULLER, “Taken en bevoegdheden inlichtingen- en veiligheidsdiensten”, 2011, (37) 51;  G. 

RAAIJMAKERS, Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002, 2004, 81; D. VAN DER BEL e.a., 

Informatie en opsporing, 2009, 273. Te denken valt bijvoorbeeld aan het verspreiden van desinformatie of 

aan het hinderlijk opvalend observeren dan wel aanspreken van targets. 
790

  Art. 21, lid 1, b) Wiv 2002. 
791

  Art. 22, lid 1, a) Wiv 2002. 
792

  Art. 30, lid 1, c) Wiv 2002. Het betreden van plaatsen is ook hier gegrond op artikel 30 Wiv 2002 zodat in 

deze exact dezelfde regeling geldt als in het kader van de observatie. Voor het betreden van plaatsen op 

grond van deze bevoegdheid is aldus geen (aparte) toestemming vereist. De toestemming tot doorzoeken 

omvat met andere woorden meteen ook de toestemming om een plaats te betreden om er technische 

hulpmiddelen te plaatsen (art. 30, lid 2 Wiv 2002). 
793

  Art. 22, lid 4 en 6 Wiv 2002. Een submandaat is in dit geval dus niet mogelijk (zie Tweede Kamer 1997-98, 

25877, nr. 3, 36). 
794

  Art. 22, lid 5 Wiv 2002. 
795

  Wat wij hierboven in het kader van de bevoegdheid tot observeren en volgen over de Awob uiteenzetten, 

geldt mutatis mutandis ook hier onverkort. 
796

  Art. 22, lid 1, b) Wiv 2002. 
797

  Er kan worden gedacht aan het scannen of daadwerkelijk openen en vervolgens feitelijk doorzoeken van 

bijvoorbeeld koffers, containers e.d. (Tweede Kamer 1997-98, 25877, nr. 3, 35. Zie ook E.R. MULLER, 

E.T. BRAINICH, E.E.T. ROGIER, en T.A. DE ROOS (ed.), Tekst en Commentaar. Openbare orde en 

veiligheid, Kluwer (online versie via navigator), 2011, Wiv 2002, art. 22, aant. 1; E.R. MULLER, “Taken 

en bevoegdheden inlichtingen- en veiligheidsdiensten”, 2011, (37) 52;  G. RAAIJMAKERS, Wet op de 

inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002, 2004, 86). 
798

  Art. 22, lid 1, c) Wiv 2002. Er moet worden gedacht aan bijvoorbeeld het onderzoek naar vingerafdrukken 



 151 

het daarbij gaan om voorwerpen die naar aanleiding van een doorzoeking door de AIVD 

zijn gevonden. Wanneer de doorzoeking of het onderzoek van deze voorwerpen op de 

plaats van de doorzoeking onmogelijk blijkt, en de beoogde verzameling van gegevens 

niet op een andere, minder ingrijpende manier kan geschieden, kunnen deze voorwerpen 

ook voor een beperkte tijd worden meegenomen door de AIVD.
799

 

VIII.4.2.5. HET OPENEN VAN POST 

Verder kan de AIVD brieven en andere geadresseerde zendingen openen en kennisnemen 

van de inhoud, zelfs zonder goedvinden van de afzender of de geadresseerde.
800

 De 

instellingen van post of vervoer zijn desgevallend
801

 verplicht om daaraan hun 

medewerking te verlenen en de betreffende zendingen te overhandigen aan de daartoe 

aangewezen amtenaar van de AIVD die zich alsdusdanig legitimeert.
802

 Na onderzoek 

dient de brief of geadresseerde zending in kwestie onverwijld aan de desbetreffende 

instelling ter verzending terug te worden gegeven.
803

  

Het openen van post of andere geadresseerde zendingen is evenwel slechts 

mogelijk in de mate de rechtbank te Den Haag daartoe een last heeft afgegeven.
804

 Het 

hoofd van de AIVD richt daartoe een verzoek aan de rechtbank waarin de 

omstandigheden alsook de motivering voor de aanwending van de bevoegdheid worden 

opgenomen.
805

 Een dergelijke last wordt slechts afgegeven indien dit noodzakelijk is voor 

de uitoefening van de aan de dienst opgedragen inlichtingentaak.
806

  

VIII.4.2.6. HET BINNENDRINGEN IN EEN GEAUTOMATISEERD WERK 

Ook het zogenaamde binnendringen in een geautomatiseerd werk behoort tot de 

bevoegdheden van de AIVD.
807

 De dienst kan daarbij desgevallend gebruik maken van 

                                                                                                                                                  
(Tweede Kamer 1997-98, 25877, nr. 3, 35). 

799
  De voorwerpen dienen dan wel zo spoedig mogelijk te worden teruggeplaatst, tenzij het belang van een 

goede taakuitoefening van de dienst zich daartegen verzet of met de terugplaatsing geen redelijk doel wordt 

gediend (art. 22, lid 3 Wiv 2002). Zie hierover Tweede Kamer 1997-98, 25877, nr. 3, 35. Zie ook E.R. 

MULLER, E.T. BRAINICH, E.E.T. ROGIER, en T.A. DE ROOS (ed.), Tekst en Commentaar. Openbare 

orde en veiligheid, Kluwer (online versie via navigator), 2011, Wiv 2002, art. 22, aant. 3; E.R. MULLER, 

“Taken en bevoegdheden inlichtingen- en veiligheidsdiensten”, 2011, (37) 52-53. 
800

  Art. 23, lid 1 Wiv 2002. 
801

  De bevoegdheid heeft immers ook betrekking op de post die naar aanleiding van een doorzoeking wordt 

aangetroffen en dus niet in handen is van een postinstelling (zie Tweede Kamer 1997-98, 25877, nr. 3, 38. 

Zie ook E.R. MULLER, E.T. BRAINICH, E.E.T. ROGIER, en T.A. DE ROOS (ed.), Tekst en 

Commentaar. Openbare orde en veiligheid, Kluwer (online versie via navigator), 2011, Wiv 2002, art. 23, 

aant. 4; E.R. MULLER, “Taken en bevoegdheden inlichtingen- en veiligheidsdiensten”, 2011, (37) 53;  G. 

RAAIJMAKERS, Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002, 2004, 90). 
802

  Art. 23, lid 7 en 8 Wiv 2002. Op het niet verlenen van medewerking zijn straffen gesteld (zie art. 89, lid 1 

Wiv 2002). 
803

  Art. 23, lid 9 Wiv 2002. 
804

  Art. 23, lid 1 Wiv 2002. Zie hierover Tweede Kamer 1997-98, 25877, nr. 3, 37. De last van de rechtbank te 

Den Haag maakt een toestemming zoals bedoeld in artikel 19 Wiv 2002 overbodig (art. 23, lid 2 Wiv 

2002). 
805

  Art. 23, lid 4 Wiv 2002. 
806

  Art. 23, lid 5 juncto art. 18 Wiv 2002. Voor zover de brief of andere geadresseerde zending reeds in het 

bezit van de AIVD is, wordt een geïndividualiseerde last per brief of zending gegeven. Gaat het 

daarentegen meer algemeen om het openen van brieven of zendingen die aan instelling van post of vervoer 

zijn of worden toevertrouwd, dan wordt de last afgegeven voor een te bepalen periode van maximaal drie 

maanden (art. 23, lid 6 juncto lid 4, a) Wiv 2002). 
807

  Deze bevoegdheid sluit nauw aan op het verbod op computervredebreuk van artikel 138ab Nederlands 

Wetboek van Strafrecht (zie E.R. MULLER, E.T. BRAINICH, E.E.T. ROGIER, en T.A. DE ROOS (ed.), 

Tekst en Commentaar. Openbare orde en veiligheid, Kluwer (online versie via navigator), 2011, Wiv 2002, 
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technische hulpmiddelen, valse signalen, valse sleutels of een valse hoedanigheid. De 

bevoegdheid omvat eveneens het doorbreken van eventuele beveiligingen, Het 

aanbrengen van technische voorzieningen met het oog op decryptie van de gegevens in 

kwestie en het kopiëren ervan.
808

 Deze ruime omschrijving lijkt zodoende ook een basis 

te bieden voor het hacken van een computer op afstand. Indien dit redelijkerwijze nodig is 

voor de uitoefening van deze bevoegdheid, heeft de AIVD niettemin toegang tot elke 

plaats.
809

 Wordt evenwel binnengetreden in een woning, dan moet er ook hier rekening 

gehouden worden met de Algemene Wet op het Binnentreden.
810

 

Omwille van het ontbreken van een bijzondere bepaling geldt de algemene 

toestemmingsvereiste van artikel 19 Wiv 2002 waardoor desgevallend ook een daartoe 

aangewezen ambtenaar van de AIVD over de aanwending van deze bevoedheid kan 

beslissen. Verder is iedereen die kan bijdragen tot de decryptie van de gegevens in 

kwestie verplicht zijn medewerking te verlenen. Daartoe is dan wel een verzoek van het 

hoofd van de AIVD vereist.
811

  

VIII.4.2.7. HET ONDERZOEK VAN COMMUNICATIE 

VIII.4.2.7.1. Het opvragen van abonneegegevens 

Op grond van artikel 29 Wiv 2002 beschikt de AIVD over de mogelijkheid om bij een 

aanbieder van een openbaar telecommunicatienetwerk of van een openbare 

telecommunicatiedienst
812

 bepaalde abonneegegevens op te vorderen.
813

 Daarbij worden 

in de eerste plaats uiteraard de directe klanten van een aanbieder van een 

telecommunicatienetwerk of -dienst als gebruiker beschouwd. Maar ook van de feitelijke 

gebruikers die met de aanbieder zelf geen overeenkomst hebben, kunnen de 

gebruikersgegevens worden opgevraagd.
814

 

De aanbieders van openbare telecommunicatienetwerken en -diensten die hierom 

verzocht worden, zijn verplicht de gevraagde gegevens te verstrekken.
815

 De AIVD kan 

                                                                                                                                                  
art. 24, aant. 1; E.R. MULLER, “Taken en bevoegdheden inlichtingen- en veiligheidsdiensten”, 2011, (37) 

54;  G. RAAIJMAKERS, Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002, 2004, 91-92). Zie ook 

COMMISSIE VAN TOEZICHT, Jaarverslag 2013-2014, 2014, 161 e.v. 
808

  Art. 24, lid 1 Wiv 2002. 
809

  Art. 30, lid 1, d) Wiv 2002. Deze regeling is identiek aan onze bespreking van artikel 30 Wiv 2002 in het 

kader van de bevoegdheid tot observatie (supra). De toestemming tot het binnendringen in een 

geautomatiseerd werk omvat ook hier de toestemming om plaatsen te betreden (art. 30, lid 2 Wiv 2002).  
810

  Wat wij hierboven in het kader van de bevoegdheid tot observeren en volgen over de Awob uiteenzetten, 

geldt ook hier onverkort. 
811

  Art. 24, lid 3 Wiv 2002. Op het niet verlenen van medewerking zijn straffen gesteld (zie art. 89 Wiv 2002). 
812

  Voor de definitie van een aanbieder van een openbaar telecommunicatienetwerk of van een openbare 

telecommunicatiedienst verwijst de wet naar de Telecommunicatiewet van 19 oktober 1998,  Stbl. 1998, 

610 (hierna aangehaald als Telecommunicatiewet). Zie art. 29, lid 1 Wiv 2002 juncto art. 1.1, e) tot i) 

Telecommunicatiewet. 
813

  Het gaat meer bepaald om de naam, het adres, de postcode, de woonplaats, het nummer en het soort dienst 

van een gebruiker van telecommunicatie (art. 29, lid 1 Wiv 2002). Zie hierover Tweede Kamer 1997-98, 

25877, nr. 3, 48. Zie ook E.R. MULLER, E.T. BRAINICH, E.E.T. ROGIER, en T.A. DE ROOS (ed.), 

Tekst en Commentaar. Openbare orde en veiligheid, Kluwer (online versie via navigator), 2011, Wiv 2002, 

art. 29, aant. 1; E.R. MULLER, “Taken en bevoegdheden inlichtingen- en veiligheidsdiensten”, 2011, (37) 

55-56. Zie ook COMMISSIE VAN TOEZICHT, Jaarverslag 2013-2014, 2014, 166 e.v. 
814

  Zie art. 29, lid 2 Wiv 2002. 
815

  Artikel 29, lid 1 Wiv 2002 spreekt weliswaar enkel van een verzoek, maar de verplichting tot medewerking 

blijkt ontegensprekelijk uit de artikelen 13.4, lid 2 en 3 juncto art. 15.1, lid 1, e) juncto art. 15.2, lid 1 

Telecommunicatiewet. In de mate de aanbieder niet over de gevraagde gegevens beschikt kan hem zelfs 

gevraagd worden om deze zelf te achterhalen. Voorwaarde is dan wel dat de gevraagde gegevens nodig zijn 

om verkeersgegevens te kunnen opvragen, dan wel om telecommunicatie te kunnen onderscheppen (zie art. 
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echter ook zelf een technisch hulpmiddel aanwenden om het nummer te achterhalen.
816

 

Voor de uitoefening van deze bevoegdheid geldt de algemene toestemmingsregeling van 

artikel 19 Wiv 2002 niet.
817

 Wel moet het eventuele verzoek aan de 

telecommunicatieaanbieder worden gedaan door het hoofd van de AIVD of namens hem 

door een medewerker van de dienst.
818

 

VIII.4.2.7.2. Het opvragen van verkeersgegevens 

Daarnaast is de AIVD eveneens bevoegd om bij een aanbieder van een openbaar 

telecommunicatienetwerk of van een openbare telecommunicatiedienst
819

 bepaalde 

verkeersgegevens
820

 over de telecommunicatie van een gebruiker
821

 op te vragen.
822

 Het 

verzoek kan zowel gericht zijn op historische gegevens als op de gegevens die na het 

tijdstip van het verzoek worden verwerkt.
823

 Een verzoek om verkeersgegevens omvat 

bovendien ook steeds een verzoek om de relevante gebruikersgegevens.
824

  

De aanbieders van openbare telecommunicatienetwerken en -diensten die hierom 

worden verzocht zijn verplicht de verlangde gegevens te verstrekken.
825

 Voor de 

uitoefening van deze bevoegdheid geldt de algemene toestemmingsregeling van artikel 19 

Wiv 2002 niet.
826

 Wel moet het hoofd van de AIVD
827

 een schriftelijk verzoek richten 

aan de telecommunicatieaanbieder dat precies aangeeft welke gegevens worden gevraagd 

alsook de periode waarover de verkeersgegevens gevraagd worden.
828

 

                                                                                                                                                  
29, lid 3 Wiv 2002). 

816
  Art. 29, lid 5 Wiv 2002. 

817
  Art. 29, lid 3 Wiv 2002. 

818
  Art. 29, lid 4 Wiv 2002. 

819
  Voor de definitie van een aanbieder van een openbaar telecommunicatienetwerk, zie supra over de 

opvraging van gebruikersgegevens. 
820

  Daarbij moet gedacht worden aan de naam, het adres, de woonplaats en de aansluitingsnummers van de 

gebruiker alsook van de personen met wie hij in verbinding treedt; de datum, het tijdstip en de duur van die 

verbinding; de locatiegegevens op het ogenblik van de verbinding; de soort diensten waarvan de gebruiker 

gebruik maakt; en de naam, het adres en de woonplaats van degene die de rekening betaalt evenals het 

daartoe gebruikte bankrekeningnummer (art. 28, lid 1 juncto art. 2 Besluit ex artikel 28 Wiv 2002 i.e. 

Besluit van 19 mei 2005 tot aanwijzing van de gegevens op de verstrekking waarvan een verzoek aan een 

aanbieder van een openbaar telecommunicatienetwerk of een openbare telecommunicatiedienst betrekking 

kan hebben,  Stbl. 2005, 289). 
821

  Voor de definitie van een gebruiker, zie artikel 28, lid 2 Wiv 2002. Deze definitie is identiek aan deze in 

artikel 29, lid 2 Wiv 2002 (supra). 
822

  Art. 28, lid 1 Wiv 2002. Zie hierover E.R. MULLER, E.T. BRAINICH, E.E.T. ROGIER, en T.A. DE 

ROOS (ed.), Tekst en Commentaar. Openbare orde en veiligheid, Kluwer (online versie via navigator), 

2011, Wiv 2002, art. 28, aant. 1; E.R. MULLER, “Taken en bevoegdheden inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten”, 2011, (37) 55-56;  G. RAAIJMAKERS, Wet op de inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten 2002, 2004, 104-105. Zie ook COMMISSIE VAN TOEZICHT, Jaarverslag 2013-2014, 

2014, 166 e.v. 
823

  Art. 28, lid 1 in fine Wiv 2002. In dat laatste geval wordt de AIVD in realtime op de hoogte gehouden van 

de verkeersgegevens maar niet van de inhoud van de communicatie. Om die reden spreekt men wel eens 

van een ‘stomme tap’ (zie specifiek hierover COMMISSIE VAN TOEZICHT, Jaarverslag 2008-2009, 

2009, 136 e.v.). 
824

  Lees art. 28, lid 1, eerste zin Wiv 2002. 
825

  Artikel 28, lid 1 Wiv 2002 spreekt weliswaar enkel van een verzoek, maar de verplichting tot medewerking 

blijkt ontegensprekelijk uit de artikel 13.4, lid 1 juncto art. 15.1, lid 1, e) juncto art. 15.2, lid 1 

Telecommunicatiewet. 
826

  Art. 28, lid 3 Wiv 2002. 
827

  Art. 29, lid 4 Wiv 2002. Merk op dat in tegenstelling tot de regeling in artikel 29, lid 4 Wiv 2002, er hier 

geen mogelijkheid is tot delegatie aan een medewerker van de AIVD. 
828

  Art. 29, lid 4 Wiv 2002. Van een beperking van deze periode lijkt er evenwel geen sprake te zijn, al moet er 

uiteraard rekening gehouden worden met de eerder reeds genoemde beginselen van proportionaliteit en 

subsidiariteit. 
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VIII.4.2.7.3. Het gericht aftappen 

Vervolgens is de AIVD onder bepaalde voorwaarden bevoegd om met een technisch 

hulpmiddel over te gaan tot het aftappen, ontvangen, opnemen en afluisteren van elke 

vorm van gesprek, telecommunicatie of gegevensoverdracht door middel van een 

geautomatiseerd werk. Hieronder is tevens begrepen de bevoegdheid om een eventuele 

versleuteling van de telecommunicatie ongedaan te maken.
829

 Artikel 25 Wiv 2002 

spreekt daarbij van het gericht aftappen wat impliceert dat het steeds moet gaan om de 

(tele)communicatie die aan een vooraf aan te duiden persoon kan worden gelinkt.
830

 In de 

mate het aansluitingsnummer van die persoon niet gekend is door de AIVD, kunnen de 

diensten de nodige technische middelen inzetten om dit zelf te achterhalen.
831

 Bovendien 

heeft de AIVD – indien dit voor de uitoefening van deze bevoegdheid redelijkerwijze 

nodig is – de toegang tot elke plaats.
832

 Wordt aldus binnengetreden in een woning, dan 

moet er ook rekening gehouden worden met de Algemene Wet op het Binnentreden.
833

 

De aanbieders van openbare telecommunicatienetwerken en -diensten die hierom 

worden verzocht zijn tot medewerking verplicht.
834

 Overigens wordt ook eenieder die 

kennis heeft over het opheffen van de versleuteling verplicht om op verzoek van het 

hoofd van de AIVD daartoe alle noodzakelijke medewerking te verlenen.
835

 Het gericht 

aftappen is wel enkel mogelijk indien de minister van BZK daarvoor zijn toestemming 

heeft verleend aan het hoofd van de AIVD.
836

 Deze laatste moet daartoe aan de minister 

een verzoek richten waarin de af te tappen aansluitingsnummers en de identiteitsgegevens 

van de geviseerde persoon worden vermeld, alsook de redenen waarom het aanwenden 

van de bevoegdheid nodig is.
837

 

VIII.4.2.7.4. Het ongericht aftappen en ‘searchen’ 

Tot slot beschikt de AIVD inzake telecommunicatie nog over twee bijzondere 

bevoegdheden die (in eerste instantie) niet rechtstreeks tegen een bepaalde persoon of 

organisatie zijn gericht. 

                                                 
829

  Art. 25, lid 1 Wiv 2002. Lees over deze bevoegdheid Zie ook COMMISSIE VAN TOEZICHT, Jaarverslag 

2013-2014, 2014, 149 e.v.; COMMISSIE VAN TOEZICHT, Jaarverslag 2008-2009, 2009, 132 e.v. 
830

  Zie ook art. 25, lid 4, b) Wiv 2002. Zie ook E.R. MULLER, “Taken en bevoegdheden inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten”, 2011, (37) 54. 
831

  Zie art. 25, lid 5, tweede zin Wiv 2002. Voor zover de AIVD omgekeerd wel over een aansluitingsnummer 

beschikt, maar daar nog geen identificeerbare persoon aan kan koppelen, wordt de toestemming slechts 

verleend onder de voorwaarde de ontbrekende gegevens zo spoedig mogelijk aan te vullen (zie art. 25, lid 6 

Wiv 2002). Zie over dergelijke zogenaamde NN-taps ook E.R. MULLER, E.T. BRAINICH, E.E.T. 

ROGIER, en T.A. DE ROOS (ed.), Tekst en Commentaar. Openbare orde en veiligheid, Kluwer (online 

versie via navigator), 2011, Wiv 2002, art. 25, aant. 2; E.R. MULLER, “Taken en bevoegdheden 

inlichtingen- en veiligheidsdiensten”, 2011, (37) 54;  G. RAAIJMAKERS, Wet op de inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten 2002, 2004, 95. 
832

  Art. 30, lid 1, e) en f) Wiv 2002. Deze regeling is identiek aan onze bespreking van artikel 30 Wiv 2002 in 

het kader van de bevoegdheid tot observatie (supra). De toestemming tot het binnendringen in een 

geautomatiseerd werk omvat ook hier de toestemming om plaatsen te betreden (art. 30, lid 2 Wiv 2002. Zie 

evenwel  G. RAAIJMAKERS, Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002, 2004, 109-110). 
833

  Wat wij hierboven in het kader van de bevoegdheid tot observeren en volgen over de Awob uiteenzetten, 

geldt ook hier onverkort. 
834

  Zie art. 13.2 juncto art. 15.1, lid 1, e) juncto art. 15.2, lid 1 Telecommunicatiewet. 
835

  Art. 25, lid 7 Wiv 2002. Het niet verlenen van medewerking wordt zelfs strafbaar gesteld (art. 89, lid 1 Wiv 

2002). 
836

  Art. 25, lid 2 Wiv 2002. Hoewel dat hier niet uitdrukkelijk wordt bepaald, wordt daarmee afgeweken van de 

algemene regeling van artikel 19 Wiv 2002, waardoor een delegatie aan het hoofd van de AIVD of aan een 

ondergeschikte ambtenaar niet mogelijk is. 
837

  Zie art. 25, lid 4 Wiv 2002. Zie ook COMMISSIE VAN TOEZICHT, Jaarverslag 2008-2009, 2009, 156 

e.v. 
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Op grond van artikel 27 Wiv 2002 is de AIVD bevoegd tot het ongericht 

ontvangen en opnemen van niet-kabelgebonden telecommunicatie met een technisch 

hulpmiddel.
838

 Hieronder is begrepen de bevoegdheid om een eventuele versleuteling van 

de telecommunicatie ongedaan te maken.
839

 De algemene toestemmingsvereiste uit artikel 

19 Wiv 2002 geldt niet voor een dergelijke interceptie
840

 omdat er in deze fase nog geen 

kennis wordt genomen van de eigenlijke inhoud van de communicatie.
841

 De aldus 

verzamelde gegevens vormen echter de basis voor een nader onderzoek door de AIVD 

dat wel een bijzondere toestemming behoeft en in essentie twee vormen kan aannemen. In 

de eerste plaats kan de AIVD een selectie doorvoeren op basis van identificerende 

gegevens zoals aansluitingsnummers of daadwerkelijke identiteitsgegevens.
842

 Enkel de 

minister van BZK kan daarvoor op verzoek van het hoofd van de AIVD de toestemming 

verlenen voor een – weliswaar hernieuwbare – periode van maximaal 3 maanden.
843

 

Daarnaast kan de AIVD de verzamelde gegevens ook selecteren aan de hand van 

bepaalde trefwoorden.
844

 Ook dan moet de minister van BZK op verzoek van het hoofd 

van de AIVD zijn toestemming verlenen. In dat geval kan dit echter slechts voor een niet 

hernieuwbare termijn van ten hoogste één jaar.
845

 De niet geselecteerd gegevens kunnen 

onder bepaalde voorwaarden eveneens bewaard worden, maar nooit langer dan 1 jaar.
846

 

Daarnaast is de AIVD eveneens bevoegd tot het ontvangen en opnemen van niet-

kabelgebonden telecommunicatie die zijn oorsprong of bestemming heeft in andere 

landen, en dit met name aan de hand van een technisch kenmerk ter verkenning van de 

communicatie.
847 

Dit zogenaamde ‘searchen’ houdt een verkenning in van de niet-

kabelgebonden telecommunicatie die in de praktijk noodzakelijk is ter ondersteuning van 

zowel de gerichte als de ongerichte interceptie van telecommunicatie.
848

 De algemene 

toestemmingsvereiste als bedoeld in artikel 19 Wiv 2002 geldt in dit geval niet.
849

 Van 

                                                 
838

  Zie hierover E.R. MULLER, E.T. BRAINICH, E.E.T. ROGIER, en T.A. DE ROOS (ed.), Tekst en 

Commentaar. Openbare orde en veiligheid, Kluwer (online versie via navigator), 2011, Wiv 2002, art. 27, 

aant. 1 en 2; E.R. MULLER, “Taken en bevoegdheden inlichtingen- en veiligheidsdiensten”, 2011, (37) 55; 

A. NIEUWENHUIS, “De AIVD in de democratische rechtsstaat: Quis custodiet ipsos custodes?”, TBP 

2014, 560; D. VAN DER BEL e.a., Informatie en opsporing, 2009, 270. Zie ook COMMISSIE VAN 

TOEZICHT, Jaarverslag 2013-2014, 2014, 71 e.v. en 151 e.v.; COMMISSIE VAN TOEZICHT, 

Jaarverslag 2008-2009, 2009, 133 e.v. 
839

  Art. 27, lid 1 Wiv 2002. 
840

  Art. 27, lid 2 Wiv 2002. Merk op dat door het buiten werking stellen van de algemene 

toestemmingsregeling in artikel 19 Wiv 2002, iedere AIVD-medewerker autonoom kan beslissen deze 

bevoegdheid uit te oefenen. 
841

  De aldus in bulk verzamelde informatie wordt in eerste instantie immers enkel in een computerbestand 

opgeslaan met het oog op een latere verwerking in de vorm van een selectie (zie COMMISSIE VAN 

TOEZICHT, Jaarverslag 2008-2009, 2009, 134; E.R. MULLER, “Taken en bevoegdheden inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten”, 2011, (37) 55). 
842

  Zie art. 27, lid 3, a) en b) Wiv 2002. 
843

  Zie art. 27, lid 4 Wiv 2002. 
844

  Zie art. 27, lid 3, c) Wiv 2002. 
845

  Zie art. 27, lid 5 Wiv 2002. Zie in dat verband ook art. 27, lid 6 en 7 Wiv 2002. 
846

  Art. 27, lid 9 en 10 Wiv 2002. Lees hierover ook Tweede Kamer 1997-98, 25877, nr. 9, 26. 
847

  Hieronder is begrepen de bevoegdheid om een eventuele versleuteling van de telecommunicatie ongedaan 

te maken (art. 26, lid 1 Wiv 2002). 
848

  Tweede Kamer 1997-98, 25877, nr. 3, 32. Het ‘searchen’ onderscheidt zich van het daadwerkelijk 

afluisteren. Zij is voor wat betreft het radioverkeer veeleer te vergelijken met het draaien aan een radioknop 

om te achterhalen welke organisatie op welke frequentie uitzendt (zie Tweede Kamer 2000-01, 25877, nr. 

14, 30. Zie ook  G. RAAIJMAKERS, Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002, 2004, 97-98; D. 

VAN DER BEL e.a., Informatie en opsporing, 2009, 269-270). 
849

  Art. 26, lid 2 Wiv 2002. Merk op dat door het buiten werking stellen van de algemene 

toestemmingsregeling in artikel 19 Wiv 2002, iedere AIVD-medewerker autonoom kan beslissen deze 

bevoegdheid uit te oefenen. 
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zodra evenwel door toepassing van deze bevoegdheid de identiteit van een persoon of 

organisatie van wie, c.q. waarvan de telecommunicatie afkomstig is, is vastgesteld, kan 

daarvan aantekening worden gemaakt.
850

 Indien het ontvangen en opnemen van de 

telecommunicatie van die persoon of organisatie noodzakelijk blijkt voor de dienst, moet 

daartoe binnen de twee dagen een verzoek worden ingediend tot het gericht aftappen.
851

  

VIII.5. DE CONTROLE 

VIII.5.1. De Commissie van Toezicht 

Het ontstaan van een specifiek controle-orgaan voor de inlichtingendiensten is in 

Nederland van relatief recente datum. Met de invoering van de Wiv 2002 werd de 

Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) 

opgericht als sui generis orgaan, onafhankelijk van parlement en regering.
852

 De 

Commissie van Toezicht bestaat uit drie leden waaronder een voorzitter die allen op 

gezamenlijke voordracht van de minister BZK, de minister van Defensie en de Minister-

President voor een termijn van zes jaar worden benoemd door de Koningin.
853

 Hun 

onafhankelijkheid ten aanzien van de betrokken ministers wordt door deze zware 

benoemingsprocedure alsook door een vrij strikte ontslagregeling gegarandeerd.
854

 Ter 

ondersteuning van haar werkzaamheden kan de Commissie van Toezicht bovendien 

beschikken over een eigen secretariaat.
855

  

De Commissie van Toezicht heeft als voornaamste opdracht om toezicht te 

houden op de rechtmatigheid van de uitvoering van hetgeen in de Wiv 2002 of de Wet 

Veiligheidsonderzoeken is gesteld.
856

 Het toetsen van de doelmatigheid of wenselijkheid 

                                                 
850

  Art. 26, lid 3 Wiv 2002. 
851

  Art. 26, lid 4 Wiv 2002. 
852

  Art. 64 e.v. Wiv 2002. Zie ook COMMISSIE DESSENS, Evaluatie Wiv 2002, 2013, 57-58; C. FIJNAUT, 

Het toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, 2012, 23-24; A. NIEUWENHUIS, “De AIVD in de 

democratische rechtsstaat: Quis custodiet ipsos custodes?”, TBP 2014, 558; G. RAAIJMAKERS, Wet op de 

inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002, 2004, 161; N. VERHOEVEN, “Toezicht op inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten” in B. DE GRAAFF, E.R. MULLER, en J. VAN REIJN (ed.), Inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten, s.l., Kluwer, 2011, (143) 151-152. 
853

  De voordracht van de minister is daarbij gebaseerd op een voordracht van de Tweede Kamer van telkens 

drie namen per vacature. Deze laatste voordracht is op haar beurt gebaseerd op een aanbevelingslijst die 

wordt opgesteld door de vice-president van de Raad van State, de president van de Hoge Raad der 

Nederlanden en de Nationale Ombudsman (art. 65, lid 1 en 2 Wiv 2002). Zie hierover ook Tweede Kamer 

1997-98, 25877, nr. 59, 18-19; N. VERHOEVEN, “Toezicht op inlichtingen- en veiligheidsdiensten” in B. 

DE GRAAFF, E.R. MULLER, en J. VAN REIJN (ed.), Inlichtingen- en veiligheidsdiensten, s.l., Kluwer, 

2011, (143) 152. 
854

  Zie art. 66 Wiv 2002. Zie ook art. 65, lid 7 en art. 67 Wiv 2002. Zie E.R. MULLER, E.T. BRAINICH, 

E.E.T. ROGIER, en T.A. DE ROOS (ed.), Tekst en Commentaar. Openbare orde en veiligheid, Kluwer 

(online versie via navigator), 2011, Wiv 2002, art. 65, aant. 1;  G. RAAIJMAKERS, Wet op de 

inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002, 2004, 167 e.v.; N. VERHOEVEN, “Toezicht op inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten” in B. DE GRAAFF, E.R. MULLER, en J. VAN REIJN (ed.), Inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten, s.l., Kluwer, 2011, (143) 152. Minstens twee van de drie leden moeten een 

masterdiploma of doctoraatstitel op het gebied van het recht hebben (art. 65, lid 4 Wiv 2002). Hoewel dit in 

de Wiv 2002 niet uidrukkelijk wordt bepaald, behoren de leden van de CTIVD in principe nooit tot een van 

beide Kamers. 
855

  Zie art. 69 Wiv 2002. De leden van het secretariaat worden in principe benoemd bij Koninklijk Besluit (art. 

69, lid 2 Wiv 2002). Maar voor de minder belangrijke functies kan de voorzitter van de commissie zelf tot 

benoeming of ontslag over gaan (art. 69, lid 3 Wiv 2002. Zie ook art. 1 Besluit benoeming, schorsing en 

ontslag personeel commissie van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten van 14 mei 2003,  Stbl. 

2003, 258). 
856

  Zie art. 64, lid 2, a) Wiv 2002. Strikt genomen is het toezicht van de commissie dus niet rechtstreeks op de 

AIVD (en MIVD) gericht, maar omvat het ook het optreden van andere personen en instanties in de mate 
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van het optreden van de AIVD of van de minister valt in principe dus buiten de opdracht 

van de Commissie van Toezicht.
857

 Anderzijds impliceert het toetsen van de 

rechtmatigheid tot op zekere hoogte ook steeds een opportuniteitsoordeel.
858

 In het kader 

van die opdracht kan de Commissie van Toezicht ook onderzoek verrichten naar de wijze 

waarop uitvoering wordt gegeven aan het wettelijke kader. Zij kan dit ambtshalve of op 

verzoek van de beide kamers van het parlement.
859

 Daarnaast kan de Commissie van 

Toezicht de betrokken ministers over een aantal kwesties adviseren. Die adviesfunctie is 

in de eerste plaats uiteraard aan haar toezichtstaak gekoppeld.
860

 Daarnaast kan de 

Commissie van Toezicht de ministers echter ook ongevraagd adviseren over de 

bijzondere mededelingsplicht die gekoppeld is aan de uitvoering van bepaalde bijzondere 

bevoegdheden.
861

 Tenslotte vervult zij ten aanzien van de minister een adviserende rol 

naar aanleiding van het onderzoeken en beoordelen van klachten.
862

  

In het kader van haar toezichtsfunctie heeft de Commissie van Toezicht toegang 

tot alle inlichtingen. Alle bij de uitvoering van de Wiv 2002 betrokken partijen moeten 

haar daartoe de nodige medewerking verlenen.
863

 De Commissie kan deze of andere 

personen oproepen als getuige of als deskundige aanstellen en hen verplichten in persoon 

voor haar te verschijnen. Ook deze zijn dan verplicht om de Commissie alle inlichtingen 

te verschaffen die zij noodzakelijk acht.
864

 Bovendien kan zij alle plaatsen betreden – met 

uitzondering van een woning zonder toestemming van de bewoner –, althans voor zover 

dat redelijkerwijze nodig zou zijn voor de uitvoering van haar opdrachten.
865

 

                                                                                                                                                  
die bij de uitvoering van de Wiv 2002 zijn betrokken.  

857
  Zie Tweede Kamer 1997-98, 25877, nr. 3, 79. Zie ook C. FIJNAUT, Het toezicht op de inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten, 2012, 21-22; E.R. MULLER, E.T. BRAINICH, E.E.T. ROGIER, en T.A. DE ROOS 

(ed.), Tekst en Commentaar. Openbare orde en veiligheid, Kluwer (online versie via navigator), 2011, Wiv 

2002, art. 64, aant. 1; N. VERHOEVEN, “Toezicht op inlichtingen- en veiligheidsdiensten” in B. DE 

GRAAFF, E.R. MULLER, en J. VAN REIJN (ed.), Inlichtingen- en veiligheidsdiensten, s.l., Kluwer, 2011, 

(143) 152. 
858

  Al was het maar omdat de Wiv 2002 ook de proportionaliteit en subsidiariteit als uitdrukkelijke wettelijke 

voorwaarden noemt. Zie hierover o.a. COMMISSIE DESSENS, Evaluatie Wiv 2002, 2013, 62 e.v.; 

COMMISSIE VAN TOEZICHT, Jaarverslag 2006-2007, 2007, 40-41; COMMISSIE VAN TOEZICHT, 

Jaarverslag 2005-2006, 2006, 13-15; COMMISSIE VAN TOEZICHT, Jaarverslag 2003-2004, 2004, 6 en 

21. Lees ook Tweede Kamer 1997-98, 25877, nr. 8, 110 en 129. Zie hieover C. FIJNAUT, Het toezicht op 

de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, 2012, 27-29; N. VERHOEVEN, “Toezicht op inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten” in B. DE GRAAFF, E.R. MULLER, en J. VAN REIJN (ed.), Inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten, s.l., Kluwer, 2011, (143) 154-155 en 158-159. 
859

  Art. 78, lid 1 en 2 Wiv 2002. Zie hierover in het algemeen, C. FIJNAUT, Het toezicht op de inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten, 2012, 30 e.v.; N. VERHOEVEN, “Toezicht op inlichtingen- en veiligheidsdiensten” in 

B. DE GRAAFF, E.R. MULLER, en J. VAN REIJN (ed.), Inlichtingen- en veiligheidsdiensten, s.l., 

Kluwer, 2011, (143) 154-157.  
860

  Art. 64, lid 2, b) Wiv 2002. Zie ook C. FIJNAUT, Het toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, 

2012, 38. 
861

  Art. 64, lid 2, d) Wiv 2002. Zie ook supra over art. 34 Wiv 2002. 
862

  Art. 64, lid 2, c) Wiv 2002. Zie infra. 
863

  Art. 73, lid 1 Wiv 2002. Zie E.R. MULLER, E.T. BRAINICH, E.E.T. ROGIER, en T.A. DE ROOS (ed.), 

Tekst en Commentaar. Openbare orde en veiligheid, Kluwer (online versie via navigator), 2011, Wiv 2002, 

art. 73, aant. 1.;  G. RAAIJMAKERS, Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002, 2004, 171; D. 

VAN DER BEL e.a., Informatie en opsporing, 2009, 262-263; N. VERHOEVEN, “Toezicht op 

inlichtingen- en veiligheidsdiensten” in B. DE GRAAFF, E.R. MULLER, en J. VAN REIJN (ed.), 

Inlichtingen- en veiligheidsdiensten, s.l., Kluwer, 2011, (143) 153. Zie o.a. ook COMMISSIE VAN 

TOEZICHT, Jaarverslag 2003-2004, 2004, 5. 
864

  Zie art. 74 tot 76 Wiv 2002. Zie o.a. COMMISSIE VAN TOEZICHT, Jaarverslag 2003-2004, 2004, 5. 
865

  Art. 77 Wiv 2002. Zie E.R. MULLER, E.T. BRAINICH, E.E.T. ROGIER, en T.A. DE ROOS (ed.), Tekst 

en Commentaar. Openbare orde en veiligheid, Kluwer (online versie via navigator), 2011, Wiv 2002, art. 

77, aant. 1. 
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Van elk toezichtsonderzoek moet de Commissie van Toezicht een openbaar
866

 

toezichtsrapport opstellen dat via de minister van BZK aan de beide kamers van het 

parlement wordt bezorgd.
867

 De Commissie brengt daarenboven jaarlijks over al haar 

werkzaamheden een openbaar verslag uit dat aan de beide kamers van het parlement en 

aan de betrokken ministers wordt bezorgd.
868

 

VIII.5.2. De overige vormen van controle 

Ten behoeve van de parlementaire controle op de inlichtingendiensten werd er door de 

Tweede Kamer een Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CIVD) in 

het leven geroepen. Deze CIVD is samengesteld uit alle fractievoorzitters in de Tweede 

Kamer
869

 en brengt jaarlijks verslag uit over haar werkzaamheden. Deze parlementaire 

controle leunt in belangrijke mate op de openbare jaarverslagen over de activiteiten van 

de AIVD die door de minister van BZK jaarlijks ter kennis worden gebracht van de beide 

Kamers.
870

 De CIVD krijgt daarbij bovendien ook inzage in het geheime deel van die 

jaarverslagen. Zij wordt daarnaast door de minister van BZK en de ambtenaren van de 

AIVD ook geïnformeerd over de (geheime) bezigheden van de AIVD telkens daartoe 

aanleiding bestaat.
871

 

Naast de algemene parlementaire controle door de CIVD vervult ook de Nationale 

Ombudsman een belangrijke controlefunctie. Elke burger heeft immers het recht om bij 

deze instantie een klacht in te dienen over het (vermeende) optreden van de 

inlichtingendiensten, de betrokken ministers of de nationale coördinator Inlichtingen- en 

Veiligheidsdiensten.
872

 Eventuele klachten over de AIVD vallen dus onder de algemene 

                                                 
866

  Zij het dat de bepalingen die zicht verschaffen op de bronnen, het optreden of de actuele informatiepositie 

van de AIVD er uit geweerd moeten worden (art. 79, lid 1 juncto art. 8, lid 3 Wiv 2002). 
867

  Zie art. 79 Wiv 2002. Zie N. VERHOEVEN, “Toezicht op inlichtingen- en veiligheidsdiensten” in B. DE 

GRAAFF, E.R. MULLER, en J. VAN REIJN (ed.), Inlichtingen- en veiligheidsdiensten, s.l., Kluwer, 2011, 

(143) 153. 
868

  Art. 80 Wiv 20002. Zie N. VERHOEVEN, “Toezicht op inlichtingen- en veiligheidsdiensten” in B. DE 

GRAAFF, E.R. MULLER, en J. VAN REIJN (ed.), Inlichtingen- en veiligheidsdiensten, s.l., Kluwer, 2011, 

(143) 153-154. 
869

  De fractievoorzitter van de SP deed in het verleden echter afstand van zijn recht om zitting te nemen in de 

commissie (E.R. MULLER, “Inlichtingendiensten in Nederland”, 2007, (169) 177). Sedert lang echter heeft 

deze partij zijn bezwaren laten varen zodat er nu sprake is van een feitelijke vertegenwoordiging van alle 

partijen uit het parlement (zie N. VERHOEVEN, “Toezicht op inlichtingen- en veiligheidsdiensten” in B. 

DE GRAAFF, E.R. MULLER, en J. VAN REIJN (ed.), Inlichtingen- en veiligheidsdiensten, s.l., Kluwer, 

2011, (143) 151). 
870

  Zie art. 8 Wiv 2002. Zie ook  G. RAAIJMAKERS, Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002, 

2004, 49-51; N. VERHOEVEN, “Toezicht op inlichtingen- en veiligheidsdiensten” in B. DE GRAAFF, 

E.R. MULLER, en J. VAN REIJN (ed.), Inlichtingen- en veiligheidsdiensten, s.l., Kluwer, 2011, (143) 150. 
871

  Zie art. 8, lid 5 Wiv 2002. Zie ook COMMISSIE DESSENS, Evaluatie Wiv 2002, 2013, 59-60; 

COMMISSIE BESTUURLIJKE EVALUATIE ALGEMENE INLICHTINGEN- EN 

VEILIGHEIDSDIENST, De AIVD in verandering, 2004, 87-88; E.R. MULLER, “Inlichtingendiensten in 

Nederland”, 2007, (169) 177; E.R. MULLER, E.T. BRAINICH, E.E.T. ROGIER, en T.A. DE ROOS (ed.), 

Tekst en Commentaar. Openbare orde en veiligheid, Kluwer (online versie via navigator), 2011, Wiv 2002, 

art. 8, aant. 2; A. NIEUWENHUIS, “De AIVD in de democratische rechtsstaat: Quis custodiet ipsos 

custodes?”, TBP 2014, 557; G. RAAIJMAKERS, Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002, 

2004, 175-176; D. VAN DER BEL e.a., Informatie en opsporing, 2009, 261; N. VERHOEVEN, “Toezicht 

op inlichtingen- en veiligheidsdiensten” in B. DE GRAAFF, E.R. MULLER, en J. VAN REIJN (ed.), 

Inlichtingen- en veiligheidsdiensten, s.l., Kluwer, 2011, (143) 150-151. Lees ook Tweede Kamer 1997-98, 

25877, nr. 58a, 17. 
872

  Art. 83, lid 1 Wiv 2002. Zie hierover COMMISSIE DESSENS, Evaluatie Wiv 2002, 2013, 145 e.v.; C. 

FIJNAUT, Het toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, 2012, 25-26 en 42; E.R. MULLER, E.T. 

BRAINICH, E.E.T. ROGIER, en T.A. DE ROOS (ed.), Tekst en Commentaar. Openbare orde en 

veiligheid, Kluwer (online versie via navigator), 2011, Wiv 2002, art. 83, aant. 1;  G. RAAIJMAKERS, Wet 
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klachtbehandeling door de Nationale Ombudsman zoals die in de Algemene Wet 

Bestuursrecht wordt geregeld.
873

 Aldus dient een burger zich met een klacht in de eerste 

plaats tot de AIVD zelf te wenden.
874

 Bovendien moet de klager alvorens naar de 

ombudsman te kunnen, de betrokken minister – in het geval van de AIVD dus de minister 

van BZK – hiervan op de hoogte brengen om hem de kans te geven te geven op de klacht 

te reageren.
875

 Deze laatste moet daartoe het advies van de Commissie van Toezicht 

inwinnen die met het oog hierop de klager kan horen.
876

 Deze complexe procedure lijkt er 

echter toe te leiden dat klachten in de praktijk zelden door de ombudsman worden 

behandeld.
877

 In de mate de ombudsman uiteindelijk oordeelt dat er sprake is van een 

onbehoorlijk optreden kan hij aan de betrokken instanties bovenien enkel de nodige 

aanbevelingen doen.
878

  

Tenslotte voorziet de Algemene Rekenkamer in een bijzondere controle van de 

financiële aspecten van het functioneren van beide inlichtingendiensten. Zij heeft daartoe 

inzage in alle stukken van de AIVD en de MIVD. De controle op de geheime uitgaven 

geschiedt evenwel enkel door de president van de Algemene Rekenkamer, die hiervan 

verslag doet in een geheim rapport.
879

  

                                                                                                                                                  
op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002, 2004, 179-180.  

873
  Zie art. 9:1 e.v. Algemene Wet Bestuursrecht van 4 juni 1992,  Stbl. 1992, 315 (hierna aangehaald als 

Awb). Wel wordt de verplichting om aan de ombudsman informatie te verstrekken aanzienlijk ingeperkt 

(zie art. 83, lid 4 en 5 Wiv 2002 juncto art. 9:31, lid 5 en 6 Awb). 
874

  Zie art. 9:20, lid 1 Awb. 
875

  Art. 83, lid 2 Wiv 2002.  
876

  Art. 83, lid 3 Wiv 2002 juncto art. 9:15, lid 2 Awb. De minister zal het advies van de Commissie van 

Toezicht echter pas inwinnen nadat hij de AIVD in staat heeft gesteld om de klacht informeel af te doen 

(zie Tweede Kamer 1997-98, 25837, nr. 3, 7. Zie o.a. ook COMMISSIE VAN TOEZICHT, Jaarverslag 

2008-2009, 2009, 26; COMMISSIE VAN TOEZICHT, Jaarverslag 2007-2008, 2008, 22; COMMISSIE 

VAN TOEZICHT, Jaarverslag 2006-2007, 2007, 25; COMMISSIE VAN TOEZICHT, Jaarverslag 2005-

2006, 2006, 23; COMMISSIE VAN TOEZICHT, Jaarverslag 2004-2005, 2005, 16; N. VERHOEVEN, 

“Toezicht op inlichtingen- en veiligheidsdiensten” in B. DE GRAAFF, E.R. MULLER, en J. VAN REIJN 

(ed.), Inlichtingen- en veiligheidsdiensten, s.l., Kluwer, 2011, (143) 150). 
877

  Zie COMMISSIE BESTUURLIJKE EVALUATIE ALGEMENE INLICHTINGEN- EN 

VEILIGHEIDSDIENST, De AIVD in verandering, 2004, 92-93. Zie ook COMMISSIE VAN TOEZICHT, 

Jaarverslag 2008-2009, 2009, 27-29; COMMISSIE VAN TOEZICHT, Jaarverslag 2007-2008, 2008, 23-

24; COMMISSIE VAN TOEZICHT, Jaarverslag 2006-2007, 2007, 26; COMMISSIE VAN TOEZICHT, 

Jaarverslag 2005-2006, 2006, 25-26; COMMISSIE VAN TOEZICHT, Jaarverslag 2004-2005, 2005, 18. 

Lees in dit verband ook de kritische opmerkingen van COMMISSIE DESSENS, Evaluatie Wiv 2002, 2013, 

149-151. 
878

  Zie art 9:27, lid 1 en 3 Awb.  
879

  Zie COMMISSIE DESSENS, Evaluatie Wiv 2002, 2013, 61-62; COMMISSIE BESTUURLIJKE 

EVALUATIE ALGEMENE INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENST, De AIVD in verandering, 

2004, 91-92; C. FIJNAUT, Het toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, 2012, 25 en 41; E.R. 

MULLER, “Inlichtingendiensten in Nederland”, 2007, (169) 177, N. VERHOEVEN, “Toezicht op 

inlichtingen- en veiligheidsdiensten” in B. DE GRAAFF, E.R. MULLER, en J. VAN REIJN (ed.), 

Inlichtingen- en veiligheidsdiensten, s.l., Kluwer, 2011, (143) 150. 
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HOOFDSTUK IX. DE INLICHTINGENDIENSTEN IN DUITSLAND  

IX.1. DE ORGANISATIE 

IX.1.1. Het uitgangspunt 

Uit het vorige deel kwam reeds naar voor dat er in Duitsland naast het BfV, de MAD en de 

BND op bondsniveau ook in elk van de deelstaten (Länder) een inlichtingendienst sensu 

lato actief is. Deze op het eerste gezicht ingewikkelde organisatie van de Duitse 

inlichtingengemeenschap, alsook de onderlinge verhoudingen tussen de verschillende 

diensten, kunnen maar ten volle begrepen worden in het licht van de (historische 

totstandkoming van) de bevoegdheidsverdeling inzake het politie- en inlichtingenwerk in 

het federale Duitsland.  

De gestage centralisering die zich ten aanzien van de (politieke) politie in 

Duitsland in de 19
de

 en de eerste helft van de 20
ste

 eeuw voltrok, bereikte onder het 

naziregime zijn ‘hoogtepunt’. Er ontstond op centraal niveau een sterk hiërarchisch 

politie- en inlichtingenapparaat waarin de Länder geen rol speelden. Bij de heropbouw 

van het politieapparaat na de Tweede Wereldoorlog werd door de Länder dan ook veel 

nadruk gelegd op een verschuiving van de verantwoordelijkheid voor het politie- en 

inlichtingenwerk naar het deelstatelijk niveau. Zij werden daarin overigens gesteund door 

de geallieerden die in een decentralisering een waarborg zagen tegen de wederopstanding 

van een machtige centrale politiedienst zoals de Gestapo. Toen de geallieerden dan toch 

instemden met de oprichting van een centrale inlichtingendienst op bondsniveau 

stipuleerden zij in de reeds genoemde Polizeibrief uitdrukkelijk dat deze geen ‘command 

authority’ mocht hebben over de deelstaten. 

Aldus kreeg de Bond in 1949 in de Duitse Grondwet weliswaar de mogelijkheid 

om ter bescherming van de Bund op zich
880

 een eigen binnenlandse inlichtingendienst op 

te richten maar werd de bevoegdheid inzake Verfassungsschutz nagenoeg exclusief aan de 

Länder toebedeeld. De Bond beschikte enkel met het oog op de samenwerking tussen de 

Bond en de Länder inzake Verfassungsschutz over een exclusieve bevoegdheid.
881

 Tegen 

die achtergrond werd in 1950 het BfV opgericht door het Gesetz über die Zusammenarbeit 

des Bundes und der Länder in Angelegenheiten des Verfassungsschutzes und über das 

Bundesamt für Verfassungsschutz.
882

 Het BfV kreeg daarin een beperkte eigen 

bevoegdheid ter bescherming van de belangen van de Bund maar stond geenszins in een 

hiërarchische verhouding met de deelstaten. Het was (slechts) verantwoordelijk voor de 

samenwerking met en tussen de door de verschillende Länder autonoom in te richten 

Landesbehörden fur Verfassungsschutz. Het zwaartepunt van de (binnenlandse) 

inlichtingenwerking kwam na de Tweede Wereldoorlog zo – minstens theoretisch – 

(opnieuw) bij de deelstaten te liggen.  

IX.1.2. De verhouding tussen de Bund en de Länder  

In overeenstemming met dit uitgangspunt werd in alle Länder een instantie belast met de 

Verfassungsschutz in het leven geroepen. De oprichting van dergelijke instanties werd 

                                                 
880

  Zie § 87 I GG. 
881

  Zie § 73 I, 10, b) en c) GG. Zie over de draagwijdte van deze grondwetsbepalingen o.a. M. BRENNER, 

Bundesnachrichtendienst im Rechtsstaat, 1990, 14 e.v.; CH. GRÖPL, Die Nachrichtendienste, 1993, 133 

e.v. Zie ook H. BORGS-MACIEJEWSKI, Das Recht der Geheimdienste, 1986, 26-27; H. ROEWER, 

Nachrichtendienstrecht, 1987, 11-12. 
882

  Dit is het eerder reeds genoemde Bundesverfassungsschutzgesetz of BVerfSchG van 20 december 1990, 

BGBl I 1990, 2954. 
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overigens door het BVerfSchG verplicht.
883

 Deze Landesbehörden fur Verfassungsschutz 

(LfV)
884

 zijn als het ware de deelstatelijke evenknie van het BfV. Ten aanzien van de BND 

en de MAD bestaan er geen vergelijkbare deelstatelijke instanties wat uiteraard verklaard 

wordt door het feit dat de individuele Länder los van de Bond geen eigen buitenlands 

beleid kunnen voeren, noch over een eigen leger beschikken. 

De LfV zijn volledig autonoom en kunnen in geen geval beschouwd worden als 

afdelingen van het BfV.
885

 De Länder beschikken inzake de organisatie – dus ook wat 

betreft de verhouding van deze diensten met de reguliere politiediensten
886

 – over een 

grote vrijheid ten aanzien van de Bond.
887

 Daardoor bestaan er tussen de 16 deelstatelijke 

diensten soms aanzienlijke verschillen. In sommige Länder werd naar het voorbeeld van 

het BfV een zelfstandige dienst opgericht; in andere werd de Verfassungsschutz 

toevertrouwd aan een bijzondere afdeling binnen het deelstatelijke ministerie van 

Binnenlandse Zaken.
888

 

Wat betreft de werking – met inbegrip van de bevoegdheden – en de prioriteiten 

wordt de autonomie van de Länder echter in belangrijke mate begrensd door het 

wetgevende kader van de Bond. De LfV worden door het BVerfSchG verplicht om met de 

Bond en met elkaar samen te werken
889

 en hoewel de bevoegdheid van de Bond in 

principe tot de regeling van die samenwerking beperkt moet blijven, wordt zij ruim 

ingevuld. Zo gaat men er in het BVerfSchG van uit dat een regeling van de samenwerking 

ook het voorwerp van die samenwerking dient te preciseren. Aldus bepaalt § 3 

BVerfSchG – zowel voor het BfV als voor de LfV – wat de opdrachten zijn en dus wat 

minimaal onder Verfassungsschutz moet worden begrepen. De aldus gecreëerde 

Aufgabenparallellität verkleint de marge van de Länder om eigen prioriteiten naar voor te 

                                                 
883

  Zie § 2 II BVerfSchG. Zie ook B. DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 46; CH. 

GRÖPL, Die Nachrichtendienste, 1993, 86-88. 
884

  De verschillende met de Verfassungsschutz belaste intanties van de deelstaten worden – niettegenstaande 

hun uiteenlopende organisatie en benaming – in wat volgt allen aangeduid met de verzamelterm 

Landesbehörden fur Verfassungsschutz (LfV). 
885

  Weliswaar wordt in § 7 BVerfSchG voor de Bondsregering – en dus niet voor het BfV – de mogelijkheid 

gecreerd om bij een bedreiging van de staatsveiligheid de oberste Landesbehörden van de deelstaten – en 

dus niet rechtstreeks de LfV – bepaalde opdrachten te geven. Het gaat hier evenwel enkel om een politiek 

instructierecht dat geen hiërarchische band creëert tussen het BfV en de LfV en dat bovendien geacht wordt 

enkel van toepassing te zijn in geval uiterste nood (zie hierover H. BORGS-MACIEJEWSKI, Das Recht 

der Geheimdienste, 1986, 132-135; B. DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 82-85; CH. 

GRÖPL, Die Nachrichtendienste, 1993, 104-110; H. ROEWER, Nachrichtendienstrecht, 1987, 165; H.J. 

SCHWAGERL, Verfassungsschutz, 1985, 115-117). Lees ook H. BORGS-MACIEJEWSKI, Das Recht der 

Geheimdienste, 1986, 131-132. 
886

  Zo geldt het Trennungsgebot in principe enkel op het niveau van de Bond (infra). 
887

  Zie B. DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 45-46. 
888

  Dat laatste is bijvoorbeeld het geval in Berlijn, Brandenburg, Mecklenburg-Voor-Pommeren, Noord-

Rijnland-Westfalen, Rijnland-Palts, Saksen-Anhalt en Sleeswijk-Holstein (zie hierover B. DROSTE, 

Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 46. Lees ook H. BORGS-MACIEJEWSKI, Das Recht der 

Geheimdienste, 1986, 38-39; CH. GRÖPL, Die Nachrichtendienste, 1993, 212-213; H. ROEWER, 

Nachrichtendienstrecht, 1987, 291 e.v.; H.J. SCHWAGERL, Verfassungsschutz, 1985, 42 e.v.;  C. STREIß, 

Das Trennungsgebot, 2011, 59-60). 
889

  In het kader van de verplichte samenwerking tussen de Bund en de Länder op het vlak van de 

Verfassungsschutz moeten de LfV de informatie en inlichtingen die zij ter vervulling van hun opdracht 

verzamelen, meedelen aan het BfV en de overige LfV, voor zover dit althans met het oog op de uitoefening 

van hun opdrachten vereist is (§ 5 I BVerfSchG). Omgekeerd is ook het BfV verplicht om de 

Landesbehörden alle informatie mee te delen die vereist is met het oog op de Verfassungsschutz van de 

betrokken deelstaat (§ 5 III BVerfSchG). Zie hierover o.a. H. BORGS-MACIEJEWSKI, Das Recht der 

Geheimdienste, 1986, 127 e.v.; CH. GRÖPL, Die Nachrichtendienste, 1993, 169 e.v.; H. ROEWER, 

Nachrichtendienstrecht, 1987, 14 e.v. Om deze uitwisseling van informatie in goede banen te leiden zijn de 

LfV en het BfV verplicht met een gemeenschappelijke gegevensbank te werken (zie § 6 BVerfSchG). 
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schuiven aanzienlijk. Het BfV kan bovendien – weliswaar in overleg met de 

Landesbehörden en slechts onder bepaalde voorwaarden – ook zelf informatie inzamelen 

in een deelstaat. Het is daarbij voldoende dat de activiteiten – Bestrebungen of 

Tätigkeiten
890

 – waarover informatie wordt verzameld zich minstens gedeeltelijk tegen de 

Bund richten; zich over het grondgebied van meerdere deelstaten uitstrekken; of de 

buitenlandse belangen van Duitsland aantasten.
891

 De grote autonomie van de deelstaten 

bij de organisatie van hun LfV kan aldus niet verhullen dat de invloed van de Bond op de 

deelstaten inzake Verfassungsschutz groot is.
892

 

Deze uitermate beknopte schets van de LfV en hun verhouding met de 

inlichtingendiensten op bondsniveau verschaft ons zodoende twee krachtige argumenten 

om de LfV in het kader van dit onderzoek niet aan een verdere bespreking te 

onderwerpen. Ten eerste levert de groepsfoto van de LfV wat betreft de organisatie, maar 

tot op zekere hoogte ook wat betreft de werking een heterogeen beeld op. Een bespreking 

van elk van deze LfV lijkt in die zin interessant maar zou ons ontegensprekelijk te ver 

leiden. De gemeenschappelijke elementen tussen de verschillende LfV die een 

vergelijking – of minstens het kiezen van een representatief voorbeeld – zouden kunnen 

schragen, zitten bovendien vervat in het wettelijke kader van de Bond, meer bepaald in 

het BVerfSchG. Aldus – en dat is het tweede argument – kan het belang van (het 

wettelijke kader van) de Bond moeilijk onderschat worden. Het gewicht van de Bond zal 

in de toekomst naar alle waarschijnlijkheid zelfs nog toenemen. Ook vanuit die optiek 

lijkt het dus gerechtvaardigd om ons onderzoek tot het bondsniveau te beperken en de 

organisatie en werking van de LfV hier verder buiten beschouwing te laten. 

IX.1.3. De inlichtingendiensten op het niveau van de Bund 

Ook op bondsniveau echter bestaan er in Duitsland meerdere inlichtingendiensten. De 

militärischen Abschirmdienst (MAD) is de militaire inlichtingendienst en ressorteert 

onder het gezag van de minister van Defensie.
893

 De MAD is aldus verantwoordelijk voor 

het inzamelen van informatie over Bestrebungen en Tätigkeiten die zich tegen de militaire 

belangen richten en moet zijn medewerking verlenen aan de militaire 

betrouwbaarheidsonderzoeken.
894

 Deze dienst blijft in het verdere verloop van dit 

                                                 
890

  Zie infra. 
891

  Zie § 5 II BVerfSchG. Zie hierover CH. GRÖPL, Die Nachrichtendienste, 1993, 179-186.  
892

  Er bestaat bij de Bond bovendien de tendens om haar invloed nog te versterken, wat mag blijken uit de 

discussie die bestaat omtrent de draagwijdte van de autonomie van de Länder. Zo wordt gewezen op de 

problemen die kunnen rijzen omdat in bepaalde Länder de LfV naast de opdrachten van § 3 BVerfSchG ook 

aandacht en capaciteit besteden aan lokale prioriteiten die niet noodzakelijk overeenstemmen met of soms 

zelfs ingaan tegen de prioriteiten van de Bond of de andere Länder. Ook het feit dat de LfV in bepaalde 

Länder niet – of slechts onder strengere voorwaarden – over dezelfde operationele bevoegdheden 

beschikken als het BfV kan volgens de Bond de samenwerking hypothekeren (zie hierover B. DROSTE, 

Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 48-60. Lees over de verhouding tussen Bund en Länder 

inzake Verfassungsschutz ook M. BALDUS, “Präventive Wohnraumüberwachungen durch 

Verfassungsschutzbehörden der Länder - Ein gesetzestechnisch unausgegorenes und verfassungsrechtlich 

zweifelhaftes Mittel zur Terrorismusbekämpfung?”, NVwZ 2003, (1289) 1289 e.v.; H. BORGS-

MACIEJEWSKI, Das Recht der Geheimdienste, 1986, 26-27, 32-35 en 50; B. DROSTE, Handbuch des 

Verfassungsschutzrechts, 2007, 63 en 85-86; CH. GRÖPL, Die Nachrichtendienste, 1993, 92 e.v. en 193; 

M. KUTSCHA, “Neue Grenzmarken des Polizeiverfassungsrechts”, NVwZ 2005, (1231) 1231 e.v.; H.J. 

SCHWAGERL, Verfassungsschutz, 1985, 56 e.v. en 113 e.v.). 
893

  Zijn werking wordt geregeld in het Gesetz über den militärischen Abschirmdienst (MADG) van 20 

december 1990, BGBl I 1990, 2954. Zie hierover o.a. B. DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 

2007, 647 e.v.; CH. GRÖPL, Die Nachrichtendienste, 1993, 230 e.v.; CH. GUSY, “Die Rechtsstellung der 

Nachrichtendienste”, Jura 1986, (296) 297; CH. GUSY, “Die Militärische Abschirmdienst”, D.Ö.V. 1983, 

(60) 60 e.v.;  C. STREIß, Das Trennungsgebot, 2011, 62-64. 
894

  Zie § 1 I tot III MADG. Abstractie makend van de militaire oriëntatie van de dienst is de formulering van de 
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onderzoek – dat zoals gezegd op de civiele inlichtingendiensten focust – buiten 

beschouwing.  

Daarnaast vermeldden we eerder ook reeds de Bundesnachrichtendienst (BND), 

die in 1990 samen met de MAD voor het eerst een wettelijke basis kreeg.
895

 De BND is 

een civiele inlichtingendienst waarvan de taakstelling voornamelijk gericht is op het 

verzamelen en verwerken van informatie over het buitenland en dit met name met het oog 

op het buitenlands beleid en de nationale veiligheid van de Bondsrepubliek Duitsland.
896

 

De BND valt onder de bevoegdheid van de Bondskanselier en wordt intern geleid door 

een präsident, bijgestaan door twee vice-präsidenten en ondersteund door een dienst 

kwaliteitsmanagement. De BND is verder ingedeeld in acht afdelingen met elk een 

duidelijk omschreven opdracht, hetzij van inhoudelijke, hetzij van ondersteunende 

aard.
897

 

De derde federale inlichtingendienst tenslotte is het Bundesamt für 

Verfassungsschutz (BfV)
898

 dat net als de BND een civiele inlichtingendienst is, zij het 

gericht op de binnenlandse veiligheid van de Bund.
899

 Het BfV ressorteert als 

Bundesoberbehörde onder de bevoegdheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken 

(Bundesministerium des Innern) en functioneert als Zentralstelle ten aanzien van de LfV. 

Intern is het BfV georganiseerd in één centrale en zes gespecialiseerde afdelingen. Vier 

van deze afdelingen vormen de afspiegeling van de inhoudelijke opdrachten van het BfV. 

Deze afdelingen worden meestal verder opgedeeld in een analysedienst en een 

operationele dienst. Daarnaast bestaat er nog een afdeling die instaat voor de operationele 

ondersteuning en een afdeling die belast is met het personeels- en middelenbeleid. De 

dagelijkse leiding over het BfV is in handen van een präsident en een vice-präsident.
900

 

In het kader van dit onderzoek zullen wij ons in hoofdzaak concentreren op het 

BfV. Naast de MAD blijft zo ook de BND grotendeels buiten beschouwing. De eerste en 

meest doorslaggevende reden hiervoor is dat het wettelijke kader van de BND en het BfV 

– abstractie makend van de onderscheiden inhoudelijke focus – grotendeels gelijklopend 

is. Bij de totstandkoming van het BNDG in 1990 werd immers sterk geleund op het – in 

dat zelfde jaar eveneens vernieuwde – BVerfSchG, in die mate zelfs dat het BVerfSchG 

beschouwd kan worden als moederwet voor het BNDG.
901

 Ten tweede kan onze keuze 

                                                                                                                                                  
opdrachten van de MAD in het MADG aldus opvallend gelijklopend met de formulerung in § 3 BVerfSchG. 

895
  Zie het Gesetz über den Bundesnachrichtendienst (BNDG) van 20 december 1990, BGBl I 1990, 2954. 

896
  § 1 II BNDG. 

897
  Voor een uitgebreidere bespreking van het organigram, zie 

www.bnd.bund.de/cln_007/nn_354736/DE/Wir__Ueber__Uns/Struktur/Struktur__node.html__nnn=true. 

Zie ook CH. GRÖPL, Die Nachrichtendienste, 1993, 216 e.v.; CH. GUSY, “Der Bundesnachrichtendienst”, 

Die Verwaltung 1984, (273) 273 e.v.; K. PORZNER, “Der Bundesnachrichtendienst im Geflüge der 

öffentlichen Verwaltung”, Die Verwaltung 1993, (235) 238 e.v.; H. ROEWER, Nachrichtendienstrecht, 

1987, 180 e.v.; E. SCHMIDT-EENBOOM, “The Bundesnachrichtendienst, the Bundeswehr and Sigint in 

the Cold War an after”, Intelligence and National Security 2001, (129) 129 e.v.;  C. STREIß, Das 

Trennungsgebot, 2011, 60-62. 
898

  Zie het Gesetz über die Zusammenarbeit des Bundes und der Länder in Angelegenheiten des 

Verfassungsschutzes und über das Bundesamt für Verfassungsschutz (Bundesverfassungsschutzgesetz of 

BVerfSchG) van 20 december 1990, BGBl I 1990, 2954. 
899

  Lees specifiek over de inhoudelijke afbakening van de opdrachten van het BfV en de BND, CH. GRÖPL, 

Die Nachrichtendienste, 1993, 247 e.v. 
900

  Voor het organigram zie www.verfassungsschutz.de/de/das_bfv/waswirtun/die_organisation.html. Zie ook 

L.O. MICHAELIS, Politische Parteien unter der Beobachtung des Verfassungsschutz, 2000, 58 e.v.;  C. 

STREIß, Das Trennungsgebot, 2011, 54. Lees over de organisatie van het BfV (in het recente verleden) H. 

BORGS-MACIEJEWSKI, Das Recht der Geheimdienste, 1986, 36-38; B. DROSTE, Handbuch des 

Verfassungsschutzrechts, 2007, 43-45; CH. GRÖPL, Die Nachrichtendienste, 1993, 209-211; H. 

ROEWER, Nachrichtendienstrecht, 1987, 23-25; H.J. SCHWAGERL, Verfassungsschutz, 1985, 36-37. 
901

  Datzelfde geldt overigens ook ten aanzien van het MADG. Beide wetten verwijzen voortdurend naar de 

http://www.bnd.bund.de/cln_007/nn_354736/DE/Wir__Ueber__Uns/Struktur/Struktur__node.html__nnn=true
http://www.verfassungsschutz.de/de/das_bfv/waswirtun/die_organisation.html
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ook gesteund worden op een vergelijking tussen de opdrachten van het BfV en de BND. 

De eerder op de binnenlandse veiligheid gerichte opdracht van het BfV leunt immers 

dichter aan bij de opdrachten van de reguliere politie dan de op de buitenlandse veiligheid 

gerichte opdracht van de BND. Het lijkt ons daarom aannemelijk dat de inlichtingen 

afkomstig van het BfV vaker van nut kunnen zijn in het kader van de opsporing en 

vervolging van strafbare feiten dan de inlichtingen van de BND.
902

 De combinatie van 

beide vaststellingen rechtvaardigt ons inziens de inperking van ons onderzoek tot het BfV 

en het BVerfSchG.
903

 

IX.2. DE OPDRACHTEN
904

 

IX.2.1. De inlichtingenopdracht 

IX.2.1.1. DE BESCHERMING VAN DE GRONDWET ALS UITGANGSPUNT 

Voor een goed begrip van de wettelijke omschrijving van de eigenlijke 

inlichtingenopdracht van het BfV moeten we kort stilstaan bij een van de basisconcepten 

van het Duitse staatsbestel: de streitbare of abwehrbereite Demokratie. Met de excessen 

van het naziregime nog vers in het achterhoofd, werd het Grundgesetz (GG) in 1949 

opgebouwd rond het uitgangspunt dat de Bondsrepubliek als liberale democratische 

rechtsstaat gestut is op een aantal onaantastbare basiswaarden die actief verdedigd mogen 

en zelfs moeten worden. De basiswaarden waarvan sprake worden gevat in het begrip 

freiheitliche demokratische Grundordnung (infra). Het concept van de streitbare of 

abwehrbereite Demokratie omvat aldus de idee dat de Duitse democratische rechtsstaat 

bereid is om zowel reactief als preventief op te treden tegen elke (mogelijke) aantasting 

van de freiheitliche demokratische Grundordnung, zelfs als dat optreden zelf een inbreuk 

op de rechten en vrijheden inhoudt.
905

 Het BfV moet in die context begrepen worden als 

één van de belangrijkste instrumenten in het kader van de bescherming van de 

freiheitliche demokratische Grundordnung en dus van de Grondwet.
906

 Het kan dan ook 

                                                                                                                                                  
bepalingen van het BVerfSchG (zie in die zin ook KÖNIG, M., Trennung und Zusammenarbeit, 2005, 116;  

C. STREIß, Das Trennungsgebot, 2011, 57). 
902

  Zie evenwel W. HETZER, “Polizei und Bundesnachrichtendienst”, der Kriminalist 2000, (250) 250 e.v. 
903

  Voor een beknopte bespreking van de BND, zie evenwel D. VAN DAELE en B. VANGEEBERGEN, 

Inlichtingendiensten en strafprocedure in Nederland, Duitsland en Frankrijk, Antwerpen, Intersentia, 2006, 

166p. 
904

  Hoewel wij in het verdere verloop enkel over het BfV zullen spreken, mag men niet uit het oog verliezen dat 

de besproken bepalingen van het BVerfSchG tegelijk ook de opdrachten voor de LfV vastleggen. 
905

  Lees over dit enigszins paradoxale concept van de streitbare Demokratie, H.G. JASCHKE, Streibare 

Demokratie und innere Sicherheit. Grundlagen, Praxis und Kritik, Opladen, Westdeutschen Verlag, 1991, 

229 e.v. Lees ook P. BADURA, “Die Legimitation des Verfassungsschutzes” in BUNDESAMT FÜR 

VERFASSUNGSSCHUTZ (ed.), Verfassungsschutz in der Demokratie.Beiträge aus Wissenschaft und 

Praxis, Köln, Heymanns, 1990, (27) 38; H. BORGS-MACIEJEWSKI, Das Recht der Geheimdienste, 1986, 

25-26; H. BORGS-MACIEJEWSKI, Was jeder vom Verfassungsschutz wissen sollte, Heidelberg, Decker & 

Müller, 1988, 26-29 en 55-56; M. BRENNER, Bundesnachrichtendienst im Rechtsstaat, 1990, 21 e.v.; B. 

DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 5-6; CH. GRÖPL, Die Nachrichtendienste, 1993, 

58 e.v.; E. JESSE, “Streitbare Demokratie und 'Vergangenheitsbewältigung'“ in BUNDESAMT FÜR 

VERFASSUNGSSCHUTZ (ed.), Verfassungsschutz in der Demokratie. Beiträge aus Wissenschaft und 

Praxis, Köln, Heymanns, 1990, (257) 257 e.v.; L.O. MICHAELIS, Politische Parteien unter der 

Beobachtung des Verfassungsschutz, 2000, 45 e.v.; F. SCHLOMAN, Operationsgebiet Bundesrepublik. 

Spionage, Sabotage und Subversion, München, 1984, 88-89; H.J. SCHWAGERL, Verfassungsschutz, 1985, 

9 e.v.; E. WERTHEBACH en B. DROSTE-LEHNEN, “Der Verfassungsschutz - ein unversichtbares 

Instrument der streitbaren Demokratie”, D.Ö.V. 1992, (514) 517 e.v.). 
906

  Voor een overzicht van de andere instrumenten in het kader van de Verfassungsschutz, zie H. BORGS-

MACIEJEWSKI, Was jeder vom Verfassungsschutz wissen sollte, Heidelberg, Decker & Müller, 1988, 29 
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niet verwonderen dat de omschrijving van de inlichtingenopdracht van het BfV in 

belangrijke mate wordt gekoppeld aan de bescherming van deze freiheitliche 

demokratische Grundordnung. 

IX.2.1.2. DE OMSCHRIJVING VAN DE INLICHTINGENOPDRACHT 

IX.2.1.2.1. Het bestaan van Bestrebungen of Tätigkeiten als uitgangspunt 

De inlichtingentaak van het BfV zit vervat in § 3 I en § 4 BVerfSchG en steunt op een 

complexe constructie van begrippen. In essentie kan deze inlichtingentaak omschreven 

worden als het inwinnen en verwerken van informatie
907

 – inlichtingen, berichten en 

documenten met betrekking tot zaken of personen – over één of meerdere van de in de 

wet genoemde Bestrebungen of Tätigkeiten die tegen één van de zogenaamde Schutzgüter 

– de beschermenswaardige rechtsgoederen – zijn gericht.
908

  

Het begrip Bestrebungen laat zich als zelfstandig naamwoord nauwelijks naar het 

Nederlands vertalen maar houdt – hertaald naar een werkwoord – ergens het midden 

tussen ‘pogen’ en ‘streven naar’. Ook in de Duitse taal zelf heeft het begrip overigens een 

eerder vage inhoud.
909

 Het begrip wordt in het BVerfSchG evenwel omschreven als de op 

politieke gevolgen gerichte
910

 en doelbewuste gedragingen
911

 die in of voor een 

vereniging van personen worden gesteld.
912

 Gedragingen die niet op politieke gevolgen 

zijn gericht of die slechts onopzettelijk afbreuk doen aan een Schutzgut, zijn dus niet te 

beschouwen als Bestrebungen. Ook individuele gedragingen – die niet in of voor een 

vereniging van personen worden gesteld – kunnen niet als Bestrebungen worden 

aangemerkt en vallen in principe eveneens buiten de inlichtingen opdracht van het BfV.
913

 

Anderzijds worden gedragingen van of voor rekening van een vereniging steeds gesteld 

door individuen zodat het BfV in de praktijk uiteraard ook gerechtigd is om desgevallend 

de gedragingen van individuele personen te volgen.
914

 

                                                                                                                                                  
e.v. Zie ook L.O. MICHAELIS, Politische Parteien unter der Beobachtung des Verfassungsschutz, 2000, 

56. 
907

  Zie hierover B. DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 88-90. 
908

  Zie § 3 I BVerfSchG. Voor een uitgebreide analyse van de omschrijving van de opdrachten van het BfV, zie 

zeker ook B. DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 86 e.v. 
909

  Zie hierover H. BORGS-MACIEJEWSKI, Das Recht der Geheimdienste, 1986, 71 e.v.; M. KUTSCHA, 

“Befugnisse des Verfassungsschutz aufgrund gesetzlicher Aufgabenzuweisung?”, DVBl 1987, (994) 995-

996; L.O. MICHAELIS, Politische Parteien unter der Beobachtung des Verfassungsschutz, 2000, 67-68; H. 

ROEWER, Nachrichtendienstrecht, 1987, 60-62. Zie ook H. BORGS-MACIEJEWSKI, Was jeder vom 

Verfassungsschutz wissen sollte, Heidelberg, Decker & Müller, 1988, 57-60; T. SCHRADER, “Die Anti-

Terror-Pakete ein Jahr nach ihrer Einfürung”, Kriminalistik 2003, (209) 209-210; H.J. SCHWAGERL, 

Verfassungsschutz, 1985, 59 e.v.  
910

  Het gaat dus niet noodzakelijk om politiek gemotiveerde handelingen. Het al dan niet bestaan van een 

politieke motivatie is immers wat het BfV moet trachten te achterhalen en kan dus niet als vereiste gesteld 

worden voor het optreden van de dienst (in die zin B. DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 

2007, 165-167. Lees evenwel H. BORGS-MACIEJEWSKI, Das Recht der Geheimdienste, 1986, 77). 
911

  § 4 I BVerfSchG spreekt van 'ziel- und zweckgerichtetes Verhalten’. Enerzijds wordt daarmee duidelijk dat 

het moet gaan om uiterlijk waarneembare gedragingen. Het cultiveren van een mening kan op zich dus 

nooit een Bestrebung uitmaken. Anderzijds moeten deze gedragingen gesteld worden met het oog op 

politieke gevolgen zodat het niet voldoende is dat de gedragingen op een ander doel gericht zijn waarbij de 

politieke gevolgen er als het ware worden bijgenomen als neveneffect (zie H. BORGS-MACIEJEWSKI, 

Das Recht der Geheimdienste, 1986, 77; B. DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 167-

168; H. ROEWER, Nachrichtendienstrecht, 1987, 60). 
912

  § 4 I a) tot c) BverfSchG. Zie hierover B. DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 165 e.v.; 

L.O. MICHAELIS, Politische Parteien unter der Beobachtung des Verfassungsschutz, 2000, 67 e.v. 
913

  Zie B. DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 168 e.v. 
914

  Tegen die achtergrond bepaalt het BVerfSchG dat ook personen die een vereniging duurzaam ondersteunen, 

geacht worden te handelen voor die vereniging (§ 4 I, lid 2 BVerfSchG). Bovendien kunnen ook 
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Bovendien kan het bestaan van Bestrebungen zoals bedoeld in de wet enkel op 

grond van concrete aanwijzingen (tatsächliche Anhaltspunkte) worden aangenomen.
915

 

Wanneer dergelijke concrete aanwijzingen niet voorhanden zijn, kan het BfV geen 

onderzoek opstarten. Het bestaan van een louter vermoeden of van een niet nader 

onderbouwde veronderstelling is dus onvoldoende. Dit neemt echter niet weg dat het 

begrip tatsächliche Anhaltspunkte in de praktijk wel zeer ruim wordt ingevuld.
916

  

De inhoudelijke draagwijdte van de inlichtingenopdracht van het BfV wordt 

evenwel pas duidelijk wanneer we ook zicht krijgen op de Schutzgüter waartegen deze 

Bestrebungen desgevallend gericht kunnen zijn.  

IX.2.1.2.2. De omschrijving van de inlichtingenopdracht in § 3 I, 1) BVerfSchG 

Het belangrijkste en meest omvangrijke Schutzgut is de freiheitliche demokratische 

Grundordnung.
917

 Daarmee wordt verwezen naar de – als onaantastbaar beschouwde – 

kernwaarden van de democratische rechtsstaat. En hoewel de Duitse Grondwet dit begrip 

zelf niet verduidelijkt, werd het in de rechtspraak en sinds 1990 ook in het BVerfSchG 

zelf verder gespecificeerd in enkele meer concrete waarden en rechten. Zo vermeldt § 4 II 

BVerfSchG: het recht van het volk om zijn vertegenwoordigers in de staatsorganen te 

kunnen verkiezen in rechtstreekse, vrije, gelijke en geheime stemmingen; de 

gebondenheid van de wetgeving aan de grondwettelijke orde; de gebondenheid van de 

uitvoerende macht en de rechtspraak aan de wetten en het recht; het recht om een 

parlementaire oppositie te vormen en uit te oefenen; de vervangbaarheid van de regering 

en haar verantwoordelijkheid ten opzichte van de volksvertegenwoordiging; de 

onafhankelijkheid van de rechtsmachten; de uitsluiting van elke totalitaire macht en de in 

de Grondwet geconcretiseerde mensenrechten. Elke Bestrebung die gericht is op het 

uitschakelen of buiten werking stellen van één van deze waarden en rechten valt dus 

onder de opdracht van het BfV.
918

 Aldus omvat deze opdracht bijvoorbeeld ook het 

inzamelen van informatie over politieke partijen of verenigingen in de mate dit wenselijk 

is om te kunnen inschatten of deze partijen of verenigingen Verfassungswidrig zijn en 

aldus verboden kunnen worden.
919

 

                                                                                                                                                  
gedragingen van individuen die los van een vereniging handelen toch als Bestrebungen beschouwd worden 

indien zij gericht zijn op geweld of indien zij uit hun aard tot gevolg kunnen hebben dat er aanzienlijke 

schade wordt toegebracht aan een van de Schutzgüter (zie § 4 I, lid 2 in fine BVerfSchG. Zie hierover B. 

DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 172-174). 
915

  Zie § 4 I in fine BVerfSchG.  
916

  Dat is ook niet onlogisch aangezien het al dan niet voor handen zijn van tatsächliche Anhaltspunkte maar 

beoordeeld kan worden op grond van een eerste onderzoek en een al te strikte interpretatie dus elk optreden 

van het BfV onmogelijk dreigt te maken (zie hierover H. BORGS-MACIEJEWSKI, Das Recht der 

Geheimdienste, 1986, 48; B. DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 175-181; CH. 

GUSY, “Das gesetzliche Trennungsgebot zwischen Polizei und Verfassungsschutz”, Die Verwaltung 1991, 

(467) 475-476) 
917

  Vrij te vertalen als de vrije demokratische grondwettelijke orde. Zie § 3 I, 1) BVerfSchG juncto § 4 I, c) 

BVerfSchG.  
918

  Over de concrete invulling van het begrip freiheitliche demokratische Grundordnung, zie B. DROSTE, 

Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 195. Zie ook H. BORGS-MACIEJEWSKI, Das Recht der 

Geheimdienste, 1986, 78 e.v.; M. BRENNER, Bundesnachrichtendienst im Rechtsstaat, 1990, 21-22; H. 

ROEWER, Nachrichtendienstrecht, 1987, 62-66; H.J. SCHWAGERL, Verfassungsschutz, 1985, 13-18. 
919

  Artikel 21 II GG bepaalt dat politieke partijen die de freiheitliche demokratische Grundordnung of het 

voortbestaan of de veiligheid van de Bund of de Länder in gevaar brengen, als ongrondwettelijk beschouwd 

moeten worden en verboden kunnen worden (zie hierover in extenso B. DROSTE, Handbuch des 

Verfassungsschutzrechts, 2007, 368 e.v.; L.O. MICHAELIS, Politische Parteien unter der Beobachtung des 

Verfassungsschutz, 2000, 163 e.v. Lees ook H. BORGS-MACIEJEWSKI, Das Recht der Geheimdienste, 

1986, 81; W. LÖWER, “Welche Anforderungen stellen der verfassungsrechtliche Status der Parteien und 

der Abgeordneten an die Arbeit des Verfassungsschutzes und den jährlichen Verfassungsschutzbericht?” in 
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Het tweede Schutzgut kan in het algemeen omschreven worden als de organisatie 

en de goede werking van de staatsorganen.
920

 Het gaat meer bepaald om de Bestrebungen 

die hetzij gericht zijn tegen het voorbestaan of de veiligheid van de Bund en de Länder, 

hetzij een onwettelijke
921

 belemmering van de ambtsuitoefening van de (leden van de) 

grondwettelijke organen van de Bund of de Länder tot doel hebben.
922

 Bij het 

voortbestaan (Bestand) van de Bond of de deelstaten moet gedacht worden aan 

Bestrebungen die gericht zijn op het onder een buitenlandse overheersing brengen van 

Duitsland, op het opheffen van de staatseenheid van de Bond of van een deelstaat dan wel 

op het afscheiden van een deel van het grondgebied van de Bond of van één van de 

deelstaten.
923

 De veiligheid (Sicherheit) van de Bond of de deelstaten omvat 

Bestrebungen gericht op het ernstig belemmeren van de goede werking van de 

overheidsorganen.
924

 

Aldus worden in § 3 I, 1) BVerfSchG de twee belangrijkste Schutzgüter 

omschreven. Deze bepaling omvat in die zin dan ook de kern van de inlichtingenopdracht 

van het BfV en kan bondig samengevat worden als het inzamelen en verwerken van 

informatie over het binnenlandse (politieke) extremisme sensu lato. Voor de hand 

liggende fenomenen als terrorisme, extremisme, radicalisme, sektarische organisaties, 

etc… worden in BVerfSchG dan wel niet expliciet vernoemd, doch er bestaat geen 

discussie over dat zij onder de omschrijving van § 3 I, 1) BVerfSchG vallen.
925

 Zo wordt 

tegenwoordig ook aanvaard dat het BfV informatie kan inzamelen over de georganiseerde 

criminaliteit, althans in de mate die van aard is om één van de beschermenswaardige 

Schutzgüter in gevaar te brengen.
926

 

                                                                                                                                                  
BUNDESMINISTERIUM DES INNERN (ed.), Verfassungsschutz: Bestandsaufnahme und Perspektiven; 

Beiträge aus Wissenschaft und Praxis, Halle, Mitteldeutscher Verlag, 1998, (240) 248 e.v.). In artikel 9 II 

GG wordt ten aanzien van andere verenigingen in een gelijkaardige mogelijkheid voorzien (zie hierover B. 

DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 391 e.v.; C. GRUNDMANN, “Das 

Vereinsverbot. Ein überholtes Instrument der streitbaren Demokratie?” in BUNDESMINISTERIUM DES 

INNERN (ed.), Verfassungsschutz: Bestandsaufnahme und Perspektiven; Beiträge aus Wissenschaft und 

Praxis, Halle, Mitteldeutscher Verlag, 1998, (120) 120 e.v.).  
920

  Zie hierover H. BORGS-MACIEJEWSKI, Das Recht der Geheimdienste, 1986, 85-86; M. BRENNER, 

Bundesnachrichtendienst im Rechtsstaat, 1990, 19 en 23
 

e.v.; B. DROSTE, Handbuch des 

Verfassungsschutzrechts, 2007, 124-125; H. ROEWER, Nachrichtendienstrecht, 1987, 66-67; H.J. 

SCHWAGERL, Verfassungsschutz, 1985, 47 e.v. en 87 e.v. Dit tweede Schutzgut werd door het reeds 

genoemde Verfassungsschutz-änderungsgesetz van 8 augustus 1972 aan § 3 I, 1) BVerfSchG toegevoegd. 
921

  Lobbywerk of het uitoefenen van geoorloofde politieke druk vallen dus niet onder deze omschrijving (zie 

H. BORGS-MACIEJEWSKI, Das Recht der Geheimdienste, 1986, 49-50 en 86; B. DROSTE, Handbuch 

des Verfassungsschutzrechts, 2007, 124; H. ROEWER, Nachrichtendienstrecht, 1987, 67-68). 
922

  Zie § 3 I, 1) in fine BVerfSchG. 
923

  Zie § 4 I, a) BVerfSchG. Zie hierover B. DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 191-192. 
924

  Zie § 4 I, b) BVerfSchG. Zie hierover B. DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 192-195. 
925

  Zie B. DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 92 e.v. Lees in dat verband ook P. 

FRISCH, “Die Bedeutung islamitischer Bestrebungen als Aufgabe des Verfassungsschutzes” in 

BUNDESMINISTERIUM DES INNERN (ed.), Verfassungsschutz: Bestandsaufnahme und Perspektiven; 

Beiträge aus Wissenschaft und Praxis, Halle, Mitteldeutscher Verlag, 1998, (26) 26 e.v.; H. ROEWER, 

Nachrichtendienstrecht, 1987, 68 e.v.; O. SCHÄTZLE, “Sogenannte Sekten und Psychogruppen und 

wehrhafte Demokratie: Einige Aspekte unter Berücksichtigung der Diskussion um die Scientology-

Organisation” in BUNDESMINISTERIUM DES INNERN (ed.), Verfassungsschutz: Bestandsaufnahme 

und Perspektiven; Beiträge aus Wissenschaft und Praxis, Halle, Mitteldeutscher Verlag, 1998, (284) 284 

e.v.; M. WOLF, “Militante Bürgerproteste gegen Atomenergie und Gentechnik. Ausübung van 

Grundrechten oder ectremistische Aktivität?” in BUNDESMINISTERIUM DES INNERN (ed.), 

Verfassungsschutz: Bestandsaufnahme und Perspektiven; Beiträge aus Wissenschaft und Praxis, Halle, 

Mitteldeutscher Verlag, 1998, (270) 270 e.v. 
926

  Zie B. DROSTE, Nachrichtendienste und Sicherheitsbehörden im Kämpf gegen Organisierte Kriminalität: 

Versuch einer Bestandsaufnahme mit Blick auf das Ausland, Köln, Heymanns, 2002, 121 e.v.; B. DROSTE, 

“Organisierte Kriminalität - Gefahr einer kriminellen Nebengesellschaft? Der Beitrag des 
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IX.2.1.2.3. De omschrijving van de inlichtingenopdracht in § 3 I, 2) tot 4) BVerfSchG 

De inlichtingentaak wordt in § 3 I, 2) tot 4) BVerfSchG vervolgens nog op drie vlakken 

aangevuld. Ten eerste is het BfV ook gerechtigd om informatie in te zamelen en te 

verwerken over activiteiten die namens of door een buitenlandse mogendheid in 

Duitsland worden ontwikkeld en die hetzij van die aard zijn om de veiligheid van het land 

in gevaar te brengen, hetzij kaderen in het optreden van de inlichtingendiensten van deze 

mogendheden.
927

 Dit komt hoofdzakelijk neer op het monitoren en bestrijden van de 

(spionage)activiteiten van buitenlandse inlichtingendiensten, de zogenaamde 

contraspionage of repressive Spionageabwehr.
928

 Nochtans blijft deze opdracht daartoe 

niet beperkt. In § 3 I, 2) BVerSchG wordt immers niet gesproken van Bestrebungen maar 

van Tätigkeiten (activiteiten) waardoor het niet vereist is dat het gaat om door politieke 

motieven ingegeven, doelbewuste gedragingen. Die vaststelling is belangrijk omdat 

daardoor ook de economische contraspionage binnen de omschrijving van § 3 I, 2) 

BVerfSchG past, althans in de mate die aan een andere staat gelinkt kunnen worden.
929

 

Vervolgens wordt de inlichtingentaak van het BfV in § 3 I, 3) BVerfSchG 

uitgebreid tot de Bestrebungen die door het gebruik van geweld – of door op geweld 

gerichte voorbereidingshandelingen – de buitenlandse belangen van de Bondsrepubliek 

Duitsland in gevaar brengen. Deze opdracht werd op basis van de grondwetswijziging 

van 1972 toegevoegd in het BVerSchG. Tot die tijd kon het BfV immers slechts informatie 

inzamelen over Bestrebungen die tegen de buitenlandse belangen van de Bondsrepubliek 

waren gericht in de mate daarmee tegelijkertijd ook de freiheitliche demokratische 

Grundordnung – of een ander Schutzgut uit § 3 I, 1) BVerfSchG – werd bedreigd. Op 

                                                                                                                                                  
Verfassungsschutzes zur Sicherung der Freiheitlichkeit einer Gesellschaftsordnung”, VR 1998, (15) 20-21; 

J. PUSCHKE en T. SINGELNSTEIN, “Verfassungsrechtliche Vorgaben für heimliche 

Informationsbeschaffungsmaßnahmen”, N.J.W. 2005, (3534) 3534; R. RUPPRECHT, “Die Kunst, 

Aufgaben sinnvoll zu teilen: Zur Aufklärung von Strukturen Organisierter Kriminalität durch 

Nachrichtendienste”, Kriminalistik 1993, (131) 133
 
e.v.; E. WERTHEBACH en B. DROSTE-LEHNEN, 

“Organisierte Kriminalität”, Z.R.P. 1994, (57) 62 e.v. Lees evenwel ook P. BADURA, “Legitimation des 

Verfassungsschutzes” in BUNDESMINISTERIUM DES INNERN (ed.), Verfassungsschutz: 

Bestandsaufnahme und Perspektiven; Beiträge aus Wissenschaft und Praxis, Halle, Mitteldeutscher Verlag, 

1998, (13) 22 e.v.; CH. GRÖPL, Die Nachrichtendienste, 1993, 356; CH. GUSY, “Beobachtung 

Organisierter Kriminalität durch den Verfassungsschutz?”, St.V. 1995, (320) 320 e.v.; W. HETZER, 

“Trennungsgebot oder Fraternisierungsverbot?”, ThürVBl 1999, (125) 128 e.v.; W. HETZER, “Polizei und 

Geheimdienste zwisschen Strafverfolgung und Staatsschutz”, Z.R.P. 1999, (19) 19 e.v.; M. KOCH, 

“Überwachung der Organisierten Kriminalität durch den Bayerischen Verfassungsschutz”, Z.R.P. 1995, 

(24) 24 e.v.; W.D. REMMELE, “Die Beobachtung der Organisierten Kriminalität - eine Aufgabe für den 

Verfassungsschutz” in BUNDESMINISTERIUM DES INNERN (ed.), Verfassungsschutz: 

Bestandsaufnahme und Perspektiven; Beiträge aus Wissenschaft und Praxis, Halle, Mitteldeutscher Verlag, 

1998, (312) 312 e.v.; F. ROGGAN, “Mit Schlapphüten gegen die Mafia”, BuPol/CILIP 2004, afl. 2, (35) 35 

e.v.; F. ROGGAN, “Neue Aufgaben und Befugnisse in Geheimdienstrecht” in F. ROGGAN en M. 

KUTSCHA (ed.), Handbuch zum Recht der Inneren Sicherheit, Berlijn, Berliner Wissenschafts-Verlag, 

2006, (412) 412 e.v.; H.C. SCHAEFER, “Strafvervolgung und Verfassungsschutz”, N.J.W. 1999, (2572) 

2572-2573. 
927

  Zie § 3 I, 2) BVerfSchG.  
928

  Zie hierover B. DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 130 e.v. Zie ook H. BORGS-

MACIEJEWSKI, Das Recht der Geheimdienste, 1986, 87-89; B. DROSTE, Handbuch des 

Verfassungsschutzrechts, 2007, 125 e.v.; H. ROEWER, Nachrichtendienstrecht, 1987, 72 e.v.; ; H.J. 

SCHWAGERL, Verfassungsschutz, 1985, 95 e.v. 
929

  De economische spionage (Wirtschaftsspionage) moet met andere woorden door of voor rekening van een 

buitenlandse staat(sinstelling) worden uitgevoerd. De zogenaamde Industriespionage die zich tussen 

concurrerende (private) ondernemingen afspeelt, valt daarentegen niet onder de opdrachten van het BfV (zie 

B. DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 135-136; H. ROEWER, 

Nachrichtendienstrecht, 1987, 82-83. Voor een schijnbaar andere mening, lees H. BORGS-

MACIEJEWSKI, Das Recht der Geheimdienste, 1986, 89). 
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grond van deze uitbreiding kan het BfV thans ook optreden in de mate de Bestrebungen 

enkel raken aan de buitenlandse belangen, zij het dat er als bijkomende voorwaarde dan 

wel sprake moet zijn van (de voorbereiding van) gewelddaden.
930

 

Tenslotte werd de opdracht van het BfV in 2002 verder aangevuld met de 

Bestrebungen die gericht zijn tegen de idee van de toenadering tussen de volkeren 

(Völkerverstandigung), en in het bijzonder tegen het vreedzaam samenleven van de 

volkeren.
931

 Daardoor werd het voor het BfV mogelijk om ook informatie in te zamelen 

over Bestrebungen die enkel raken aan de buitenlandse belangen van de Bondsrepubliek – 

en dus niet onder § 3 I, 1) BVerfSchG vallen – maar niet rechtstreeks op de 

(voorbereiding van) gewelddaden zijn gericht, waardoor zij evenmin onder § 3 I, 3) 

BVerfSchG ressorteren.
932

 

Het onderscheid tussen de bepaling van § 3 I, 1) BVerfSchG en de aanvullende 

bepalingen in § 3 I, 2) tot 4) BVerfSchG is van belang met het oog op de mogelijkheden 

voor het BfV om informatie in te zamelen en te verwerken. Ratione loci wordt het 

optreden in het kader van de aanvullingen in § 3 I, 2) tot 4) BVerfSchG immers beperkt 

tot het grondgebied van de Duitse Bondsrepubliek. Wanneer het BfV met andere woorden 

op grond van een van deze bepalingen informatie wenst in te zamelen kan zij dat enkel in 

Duitsland en niet in het buitenland.
933

 Dat is anders ten aanzien van de in § 3 I, 1) 

BVerfSchG geformuleerde Bestrebungen. Hoewel het inzamelen van informatie over de 

aldaar vermelde Bestrebungen zich in het merendeel van de gevallen eveneens binnen de 

grenzen van de Bondsrepubliek zal afspelen, sluit niets uit dat het BfV hierover indien 

nodig ook in het buitenland informatie kan inzamelen.
934

 Bovendien is het onderscheid 

ook van belang in het kader van de bevoegdheden van het BfV (infra). 

IX.2.2. De overige opdrachten 

Naast de eigenlijke inlichtingenopdrachten, worden in § 3 II BVerfSchG nog een aantal 

andere opdrachten voor het BfV geformuleerd onder de vorm van een aantal 

medewerkingsverplichtingen. Als geheel worden deze medewerkingsplichten meestal 

gevat onder het begrip präventive Spionageabwehr.
935

  

                                                 
930

  Zo kan gedacht worden aan de situatie waarin een buitenlandse groepering politiek geïnspireerde 

gewelddaden pleegt tegen andere in Duitsland verblijvende buitenlanders of wanneer een dergelijke 

groepering zich in Duitsland voorbereidt op het plegen van gewelddaden in het buitenland (zie hierover H. 

BORGS-MACIEJEWSKI, Das Recht der Geheimdienste, 1986, 89-91; B. DROSTE, Handbuch des 

Verfassungsschutzrechts, 2007, 117 e.v.; H. ROEWER, Nachrichtendienstrecht, 1987, 84 e.v.; H.J. 

SCHWAGERL, Verfassungsschutz, 1985, 52 e.v. en 90 e.v.). 
931

   Zie § 3 I 4 BVerfSchG. Deze opdracht werd toegevoegd door het Gesetz zur Bekämpfung des 

internationalen Terrorismus (Terrorismusbekämpfungsgesetz) van 9 januari 2002, BGBl I 2002, 361. 
932

  Te denken valt aan organisaties die vanuit Duitsland instaan voor de financiering of anderszins niet-

geweldadige ondersteuning van buitenlandse organisaties of activiteiten die de staatsveiligheid van andere 

landen bedreigen (zie BT-Drs. 2001, nr. 14/7386, 38-39. Zie hierover ook B. DROSTE, Handbuch des 

Verfassungsschutzrechts, 2007, 121 e.v.; KÖNIG, M., Trennung und Zusammenarbeit, 2005, 244; M. 

BALDUS, “Nachrichtendienste - Beobachtung völkerverständigungswidriger Bestrebungen”, Z.R.P. 2002, 

(400) 400-401; H.U. PAEFFGEN, “'Vernachtrichtendienstlichung' von Strafprozeß- (und Polizei-)recht im 

Jahr 2001”, St.V. 2002, (336) 338; E. DENNINGER, “Freiheit durch Sicherheit? Anmerkungen zum 

Terrorismusbekämpfungsgesetz”, St.V. 2002, (96) 98). 
933

  Deze beperking kan worden afgeleid uit de toevoeging ‘im Geltungsbereich dieses Gesetzes’ die in § 3 I, 2) 

tot 4) BVerfSchG telkens wordt vermeld. 
934

  Zie B. DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 162-164. Zie ook H. ROEWER, 

Nachrichtendienstrecht, 1987, 59 en 76. 
935

  Zie hierover B. DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 142.  



 170 

Zo is het BfV verplicht zijn medewerking te verlenen aan bepaalde 

betrouwbaarheidsonderzoeken (Sicherheitsüberprüfungen)
936

 waarbij het BVerSchG een 

nader onderscheid maakt al naargelang de inhoudelijke doelstelling van de 

betrouwbaarheidsonderzoeken. In de eerste plaats moet het BfV meewerken aan de 

betrouwbaarheidsonderzoeken van personen die in contact komen met informatie die in 

het belang van de staatsveiligheid geheim moet blijven. Deze opdracht wordt meestal 

omschreven als de personeller Geheimschutz.
937

 Het gaat daarbij voornamelijk over het 

onderzoek naar personen die toegang wensen tot geclassificeerde documenten (de 

zogenaamde Verschlussachen).
938

 Ten tweede omvat de medewerkingsplicht van het BfV 

ook de personeller Sabotageschutz waarmee de betrouwbaarheidsonderzoeken worden 

bedoeld naar personen die betrokken zijn bij het functioneren van bepaalde voor de 

samenleving vitale of verdedigingswaardige instanties zoals ziekenhuizen, chemische 

installaties, de wapenindustrie, luchthavens etc…
939

 De nadere regeling van deze 

betrouwbaarheidsonderzoeken is terug te vinden in het Sicherheitsüberprüfungsgezetz
940

 

waarin – op basis van de aard en omvang van het onderzoek – drie soorten 

betrouwbaarheidsonderzoeken worden onderscheiden.
941

 Tenslotte wordt het BfV ook tot 

medewerking verplicht in het kader van de zogenaamde materieller Geheimschutz 

waarmee verwezen wordt naar het geheel van materiële beveiligingsmaatregelen met het 

                                                 
936

  Zie hierover in het algemeen R. RIEGEL, “Zur Mitwerkung der Nachrichtendienste bei der Sicherheits- und 

Verfassungstreueüberprüfung”, J.Z. 1993, (442) 442 e.v.; K. STERN, “Der vorbeugende personelle 

Sabotageschutz nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 BVerfSchG unter besonderer Berücksichtigung seiner Erstreckung 

auf privatwirtschaftliche Unternehmen” in BUNDESAMT FÜR VERFASSUNGSSCHUTZ (ed.), 

Verfassungsschutz in der Demokratie. Beiträge aus Wissenschaft und Praxis, Köln, Heymanns, 1990, (325) 

328 e.v. Zie ook KÖNIG, M., Trennung und Zusammenarbeit, 2005, 286 e.v. 
937

  § 3 II 1 BVerfSchG. Zie hierover B. DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 147. Lees 

ook H. BORGS-MACIEJEWSKI, Das Recht der Geheimdienste, 1986, 92-99; H. ROEWER, 

Nachrichtendienstrecht, 1987, 89 e.v. 
938

  In Duitsland wordt gewerkt op basis van vier classificatieniveaus: NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH; 

VERTRAULICH; GEHEIM; en STRENG GEHEIM (§ 4 SÜG. Zie ook Allgemeine Verwaltungsvorschrift 

des Bundesministeriums des Innern zum materiellen und organisatorischen Schutz von Verschlusssachen 

van 31 maart 2006, GMBl 2006, 803 e.v. Zie hierover en over de personeller Geheimschutz in het 

algemeen, B. DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 143 en 160-162). 
939

  § 3 II, 2) BVerfSchG. Verder specifieert § 1 V SÜG wat verstaan moet worden onder lebenswichtige en 

verteidigungswichtige Einrichtungen (zie hierover ook B. DROSTE, Handbuch des 

Verfassungsschutzrechts, 2007, 148-149; K. STERN, “Der vorbeugende personelle Sabotageschutz nach § 

3 Abs. 2 Nr. 2 BVerfSchG unter besonderer Berücksichtigung seiner Erstreckung auf privatwirtschaftliche 

Unternehmen” in BUNDESAMT FÜR VERFASSUNGSSCHUTZ (ed.), Verfassungsschutz in der 

Demokratie. Beiträge aus Wissenschaft und Praxis, Köln, Heymanns, 1990, (325) 339-341. Lees ook H. 

BORGS-MACIEJEWSKI, Das Recht der Geheimdienste, 1986, 99-100; H. ROEWER, 

Nachrichtendienstrecht, 1987, 99 e.v.; H.J. SCHWAGERL, Verfassungsschutz, 1985, 102-103). 
940

  Gesetz über die Voraussetzungen und das Verfahren von Sicherheitsüberprüfungen des Bundes 

(Sicherheitsüberprüfungsgezetz of SÜG) van 20 april 1994, BGBl I 1994, 867. Deze 

Sicherheitsüberprüfungen moeten onderscheiden worden van de zogenaamde Verfassungstreueprüfung die 

op basis van § 7 I Bundesbeamtengesetz van 5 februari 2009 (BGBl. I, 160) voorziet in een onderzoek naar 

de antecedenten van openbare ambtenaren. De medewerking van het BfV aan dergelijke onderzoeken zit 

vervat in de algemene inlichtingenopdracht van § 3 I, 1) BVerfSchG (zie hierover B. DROSTE, Handbuch 

des Verfassungsschutzrechts, 2007, 153 e.v.; KÖNIG, M., Trennung und Zusammenarbeit, 2005, 285 e.v.; 

L.O. MICHAELIS, Politische Parteien unter der Beobachtung des Verfassungsschutz, 2000, 128 e.v.; H. 

ROEWER, Nachrichtendienstrecht, 1987, 106 e.v.).  
941

  Het gaat meer bepaald over de einfache Sicherheitsüberprüfung (de zogenaamde Ü1), de erweiterte 

Sicherheitsüberprüfung (de zogenaamde Ü2) en de erweiterte Sicherheitsüberprüfung mit 

Sicherheitsermittlungen (de zogenaamde Ü3). Zie §§ 7-12 SÜG. Zie hierover ook B. DROSTE, Handbuch 

des Verfassungsschutzrechts, 2007, 151. 
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oog op de afscherming van informatie of voorwerpen die in het belang van de 

staatsveiligheid geheim moeten blijven.
942

  

In al deze gevallen blijft de opdracht van het BfV dus beperkt tot het verlenen van 

medewerking. Het is dan ook steeds de instantie die voor een bepaald persoon een 

veiligheidscontrole wenst die verantwoordelijk is voor de eigenlijke uitvoering van de 

Sicherheitsüberprüfung.
943

 Hetzelfde geldt mutatis mutandis in het kader van de 

materieller Geheimschutz. Deze medewerkingsverplichtingen ontstaan dan ook pas nadat 

een andere (overheids)instantie daartoe een verzoek heeft gericht aan het BfV zodat er 

voor een eigen initiatief van het BfV – anders dan in het kader van zijn 

inlichtingenopdracht – in deze geen ruimte is.
944

 Opvallend daarbij is dat de präventive 

Spionageabwehr niet enkel gericht is op de bescherming van de overheid(sinstellingen) 

sensu stricto maar ook bepaalde aspecten omvat van wat – vanuit een Belgisch 

perspectief – omschreven kan worden als de bescherming van het wetenschappelijk en 

economisch potentieel.
945

 

IX.3. DE STURING EN HET BELEID  

Het BfV ressorteert als Bundesoberbehörde onder het Bundesministerium des Innern 

(BMI)
946

 dat als dusdanig verantwoordelijk is voor het beheer van de dienst. Belangrijke 

wijzigingen in de organisatie van de dienst behoeven aldus steeds de toestemming van het 

BMI.
947

 Het BMI oefent daarenboven ook het gezag en toezicht uit over het BfV en 

beschikt daarbij onder andere over een instructierecht. Het spreekt evenwel voor zich dat 

dit instructierecht begrensd wordt door de wettelijke opdrachten van het BfV. Zo kan een 

instructie van het BMI er nooit toe leiden dat het onderzoek naar een concrete bedreiging 

moet worden stopgezet, noch dat een onderzoek naar gedragingen die niet binnen de 

opdrachten van § 3 I BVerfSchG vallen, moet worden opgestart.
948

 De concrete 

uitoefening van het gezag is in handen van een bijzondere afdeling van het BMI: de 

zogenaamde Abteilung Öffentliche Sicherheit (ÖS).
949

 

Het hoofd van de Bondskanselarij staat daarenboven als Beauftragter für die 

Nachrichtendienste in voor de coördinatie tussen de drie federale inlichtingendiensten. 

Hij zit daartoe de wekelijkse bijeenkomst voor waarop naast de präsidenten van de drie 

inlichtingendiensten ook een vertegenwoordiger van de Bondskanselarij en van de 

ministeries van Binnenlandse Zaken, Buitenlandse Zaken, Defensie en Justitie aanwezig 

zijn. Hij staat ook mee in voor de voorbereiding van de vergaderingen van het 

Parlamentarische Kontrollgremium.
950

 

                                                 
942

  § 3 II, 3) BVerfSchG. Zie hierover B. DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 156 e.v. 

Lees ook H. BORGS-MACIEJEWSKI, Das Recht der Geheimdienste, 1986, 100; H. ROEWER, 

Nachrichtendienstrecht, 1987, 101-102. 
943

  Zie § 3 I SÜG.  
944

  Zie H. BORGS-MACIEJEWSKI, Das Recht der Geheimdienste, 1986, 47; B. DROSTE, Handbuch des 

Verfassungsschutzrechts, 2007, 144 en 150; H. ROEWER, Nachrichtendienstrecht, 1987, 88-89. 
945

  Zie hierover B. DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 157 e.v. 
946

  § 2 I BVerfSchG.  
947

  Zie B. DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 39. 
948

  Zie B. DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 37; H. BORGS-MACIEJEWSKI, Was 

jeder vom Verfassungsschutz wissen sollte, Heidelberg, Decker & Müller, 1988, 133-134. Zie ook H. 

BORGS-MACIEJEWSKI, Das Recht der Geheimdienste, 1986, 36-37. 
949

  Zie www.bmi.bund.de. Lees hierover ook B. DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 38-

39.  
950

  Zie hierover H. BORGS-MACIEJEWSKI, Was jeder vom Verfassungsschutz wissen sollte, Heidelberg, 

Decker & Müller, 1988, 127-130; B. DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 612-614; H. 

ROEWER, Nachrichtendienstrecht, 1987, 31; F. SCHLOMAN, Operationsgebiet Bundesrepublik. 

Spionage, Sabotage und Subversion, München, 1984, 108 e.v.; H.J. SCHWAGERL, Verfassungsschutz, 

http://www.bmi.bund.de/
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IX.4. DE BEVOEGDHEDEN  

Anders dan inzake de opdrachten van de Verfassungsschutzbehörde voorziet het 

BVerfSchG wat betreft de bevoegdheden enkel in een regeling voor het BfV en niet voor 

de LfV.
951

 Wel worden ten aanzien van een aantal bevoegdheden minimumvoorwaarden 

opgelegd waaraan de Länder in hun eigen wetgeving moeten voldoen alvorens zij hun 

LfV een gelijkaardige bevoegdheid kunnen toekennen.
952

 

IX.4.1. De algemene bevoegdheid tot het verzamelen en verwerken van gegevens 

IX.4.1.1. DE INHOUDELIJKE DRAAGWIJDTE 

Als uitgangspunt stelt § 8 I BVerfSchG dat het BfV ter vervulling van zijn opdrachten alle 

noodzakelijke informatie – waaronder ook persoonsgegevens – kan inzamelen, verwerken 

en gebruiken. Het BVerfSchG spreekt van ‘[…] erheben, verarbeiten und nutzen’ 

waarmee aansluiting gezocht wordt bij de in het Bundesdatenschutzgesetz
953

 gehanteerde 

begrippen.
954

 Het BfV kan daartoe geautomatiseerde databanken oprichten. De oprichting 

alsook de doelstelling en de toegangs- en gebruiksvoorwaarden van een dergelijke 

databank moeten wel steeds vastgelegd worden in een bijzondere verordering 

(Dateianordnung) die de toestemming behoeft van het Bondsministerie van Binnenlandse 

Zaken.
955

 

De draagwijdte van deze ruim geformuleerde algemene bevoegdheidsnorm wordt 

uiteraard beperkt door de omschrijving van de opdrachten van het BfV. Enkel de 

(persoons)gegevens die noodzakelijk zijn voor een rechtmatige en efficiënte vervulling 

van die opdrachten kunnen ingezameld, verwerkt of gebruikt worden zodat er van een 

onbegrensde inzameling van informatie in het geheel geen sprake kan zijn.
956

 De 

bevoegdheid om informatie in te zamelen en te verwerken, wordt overigens ook 

onderworpen aan de beginselen van subsidiariteit en proportionaliteit. Zo wordt 

uitdrukkelijk bepaald dat het BfV bij het inzamelen en verwerken van (persoons)gegevens 

steeds die maatregelen moet kiezen die de betrokkenen het minst benadelen en dat het 

                                                                                                                                                  
1985, 286. 

951
  Zie hierover B. DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 225. 

952
  Dat is bijvoorbeeld het geval voor het vorderen van gegevens bij aanbieders van postdiensten, van 

telecommunicatiediensten of van Telediensten (zie infra § 8a VIII juncto § 8a II, zin 1, 2) tot 3) BVerfSchG. 

Zie hierover ook, zij het in het kader van de oude regeling in § 8 BVerfSchG, B. DROSTE, Handbuch des 

Verfassungsschutzrechts, 2007, 255) 
953

  Bundesdatenschutzgesetz, BGBl I 1990, 2954 (hierna aangehaald als BDSG). Het BDSG bevat een 

algemene regeling voor het creëren en exploiteren van persoonsgegevens in databanken, zowel door 

overheidsinstanties als door privé-bedrijven.  
954

  Erheben is het verkrijgen van gegevens (§ 3 III BDSG); Verarbeiten is een verzamelterm voor het 

(geautomatiseerd dan wel manueel) vastleggen, veranderen, meedelen, blokkeren of vernietigen van 

gegevens ongeacht de (al dan niet electronische) aard van de informatiedrager (§ 3 IV BDSG); en Nutzen is 

ieder gebruik van gegevens dat niet onder de omschrijving van Verarbeiten valt waarbij gedacht kan 

worden aan het raadplegen en het louter intelectueel gebruik van de gegevens (§ 3 V BDSG). Zie B. 

DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 226-227 en 416-417.  
955

  § 14 I BVerfSchG. Zie hierover B. DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 422-425. Er 

kan daarbij een onderscheid worden gemaakt tussen de zogenaamde Verbundsdateien – op basis van § 6 

BVerfSchG ingericht met het oog op de samenwerking tussen de LfV en het BfV – en de Amtsdateien die 

voor intern gebruik dienen. Zie hierover B. DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 417-

422. Lees ook H. BORGS-MACIEJEWSKI, Das Recht der Geheimdienste, 1986, 55-57. 
956

  Zie H. BORGS-MACIEJEWSKI, Das Recht der Geheimdienste, 1986, 58; B. DROSTE, Handbuch des 

Verfassungsschutzrechts, 2007, 225. 
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(voor de betrokkenen) te verwachten nadeel steeds in verhouding moet staan tot het (voor 

het BfV) te verwachten resultaat.
957

  

Daarbij wordt in § 8 III BVerfSchG expliciet bepaald dat het BfV in geen geval 

gebruik kan maken van politiële dwangmiddelen. De dienst beschikt dus niet over de 

mogelijkheden om zelf gebruik te maken van dwangmiddelen als arrestaties of 

inbeslagnames en mag voor de uitvoering van dergelijke maatregelen evenmin beroep 

doen op de politiediensten. Aldus wordt het BfV elk vorderingsrecht ten aanzien van de 

politie ontzegd en wordt het de dienst eveneens verboden om de politie in het kader van 

de Amtshilfe te vragen om maatregelen te nemen waarvoor het zelf niet bevoegd is.
958

 

Zodoende worden de aan de bevoegdheidsregeling verbonden aspecten van het 

Trennungsgebot expliciet in het BVerSchG verankerd.
959

 

Tot slot moet er op gewezen worden dat § 8 I BVerfSchG slechts als grondslag 

voor het inzamelen en verwerken van (persoons)gegevens kan dienen in de mate daarmee 

niet wordt ingegaan tegen de (overige) wettelijke bepalingen van het BVerfSchG of het 

Bundesdatenschutzgesetz.
960

 Zo voorziet het BVerfSchG in de volgende paragrafen in een 

aparte regeling voor enkele bijzondere vormen van informatie-inwinning (infra) die door 

de algemene bevoegdheidsnorm van § 8 I BVerfSchG uiteraard niet omzeild kan 

worden.
961

 De algemene bevoegdheid van § 8 I BVerfSchG vormt wat betreft de 

inzameling van informatie aldus in de eerste plaats een rechtsgrond voor het raadplegen 

van open bronnen
962

 alsook voor het vergaren van informatie bij personen of instanties 

die bereid zijn om daaraan vrijwillig mee te werken.
963

  

IX.4.1.2. DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS 

In de mate de ingezamelde en te verwerken informatie persoonsgegevens bevat, moet er 

bovendien rekening gehouden worden met een aantal bijzondere voorwaarden. Het reeds 

genoemde Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) speelt in deze evenwel slechts een 

aanvullende rol. De meeste bepalingen van het BDSG worden in § 27 BVerfSchG ten 

aanzien van het BfV immers niet van toepassing verklaard
964

, al blijft het BfV bijvoorbeeld 

wel onderworpen aan het algemene uitgangspunt van de Datensparsamkeit.
965

 De 

                                                 
957

  § 8 V BVerfSchG. Zie ook B. DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 287 e.v.  
958

  § 8 III BVerfSchG. Zie hierover B. DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 290 e.v. Lees 

ook H. BORGS-MACIEJEWSKI, Das Recht der Geheimdienste, 1986, 106-109. 
959

  Zie over het Trennungsgebot ook infra XI.1. 
960

  Zie § 8 I BVerfSchG. 
961

  Zie B. DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 227. 
962

  Merk evenwel op dat volgens DROSTE ook het (desgevallend onder schuilnaam) deelnemen aan fora of 

chatrooms op het internet geacht wordt te vallen onder de algemene bevoegdheidsnorm van § 8 I 

BVerfSchG. Door het plaatsen van een bericht op een forum geeft de betrokkene volgens deze auteur als het 

ware aan dat zijn communicatie niet vertrouwelijk is en dat het dus om een open bron gaat. Dat de 

informatie uit die open bron desgevallend onder een schuilnaam wordt ingezameld doet daaraan geen 

afbreuk (zie B. DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 228). 
963

  Zie B. DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 227-228. Hoewel dat niet uitdrukkelijk 

blijkt uit de bewoordingen van § 8 I BVerfSchG valt ook het passief ontvangen van informatie door het BfV 

onder deze algemene bevoegdheidsnorm (zie B. DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 

229-230). 
964

  Zo gelden de strenge voorwaarden verbonden aan de inzameling en verwerking van gevoelige 

persoonsgegevens (etnische afkomst, politieke meningen, religieuze overtuiging, etc…) niet voor het BfV (§ 

27 BVerfSchG juncto § 13 II BDSG) evenmin als de gemeenrechtelijke meldingsplicht aan de betrokkene (§ 

27 BVerfSchG juncto §§ 19 en 19a BDSG). Zie hierover B. DROSTE, Handbuch des 

Verfassungsschutzrechts, 2007, 556; KÖNIG, M., Trennung und Zusammenarbeit, 2005, 260-261. 
965

  Volgens dit principe moet elke informatie-inzameling er binnen de grenzen van haar doelstelling steeds zo 

veel als mogelijk op gericht zijn om de inzameling van persoonsgegevens te vermijden (zie § 3a BDSG). 
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regeling inzake de inzameling en verwerking van persoonsgegevens zitten daarentegen 

grotendeels vervat in het BVerfSchG zelf.
966

  

Enkele van deze regelingen zijn verbonden met de eigenlijke inzameling van 

dergelijke gegevens. Zo bepaalt § 17 I BVerfSchG dat wanneer het BfV verzoekt om de 

mededeling van persoonsgegevens, de aangezochte instantie enkel die gegevens mag 

meedelen waarover zij op dat moment reeds beschikt of die zij uit open bronnen kan 

afleiden.
967

 Het is dus niet mogelijk dat de aangezochte instantie zelf bijkomende 

informatie gaat inzamelen om aan het verzoek van het BfV te kunnen voldoen. Wanneer 

het BfV een persoon vraagt om vrijwillig persoonsgegevens over zichzelf mee te delen, 

dan moet hem bovendien het doel van het onderzoek worden meegedeeld. Bovendien 

moet hij er op worden gewezen dat hij in dat geval niet verplicht is verklaringen af te 

leggen.
968

  

De belangrijkste voorwaarden inzake het gebruik van persoonsgegevens worden 

evenwel niet verbonden aan het inzamelen, maar aan het bewaren en aan de verdere 

verwerking ervan. Aldus kan het BfV met het oog op de uitvoering van zijn opdrachten 

persoonsgegevens in databanken opslaan, wijzigen en gebruiken binnen de grenzen van 

haar in § 3 BVerfSchG geformuleerde inlichtingenopdracht en medewerkingsplichten.
969, 

970
 Zo moet het opnemen van persoonsgegevens in geautomatiseerde databanken tot de 

noodzakelijke gegevens beperkt blijven.
971

 Het BfV is ook verplicht om de in databanken 

opgenomen persoonsgegevens te verbeteren wanneer zij onjuist blijken te zijn
972

 en 

                                                 
966

  Zie hierover B. DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 226; KÖNIG, M., Trennung und 

Zusammenarbeit, 2005, 260-261. 
967

  Hierop bestaan evenwel twee uitzonderingen (zie ook infra). De genoemde beperking geldt ten eerste niet 

in de mate er persoonsgegevens worden opgevraagd die voortvloeien uit een bevoegdheid van de 

grenspolitie in functionele zin (§ 17 II BVerfSchG. Zie hierover B. DROSTE, Handbuch des 

Verfassungsschutzrechts, 2007, 479 e.v.). Ten tweede kunnen de aangezochte instanties een persoon of 

voorwerp naar aanleiding van een verzoek van het BfV laten seinen in het Schengen Informatie Systeem 

(SIS). Wanneer de geseinde persoon of het geseinde voorwerp dan effectief wordt aangetroffen kunnen zij 

het BfV daarvan op de hoogte stellen (§ 17 III BVerfSchG. Zie B. DROSTE, Handbuch des 

Verfassungsschutzrechts, 2007, 478 e.v.). 
968

  § 8 IV BVerfSchG. Verder kan het BfV particulieren uiteraard ook steeds vragen naar de persoonsgegevens 

van derden, maar ook dan kunnen deze op grond van § 8 I BVerfSchG nooit verplicht worden om deze 

gegevens mee te delen. Te denken valt bijvoorbeeld aan het bevragen van vrienden of collega’s van de 

persoon die het voorwerp van het onderzoek uitmaakt. In dat verband wordt uitdrukkelijk bepaald dat het 

BfV aan de persoon die wordt bevraagd slechts die persoonsgegevens mag meedelen die onontbeerlijk zijn 

voor het verstrekken van de gevraagde informatie. De beschermingswaardige belangen van de personen die 

het voorwerp van het onderzoek uitmaken mogen daarbij slechts worden aangetast in de mate dit 

onvermijdbaar is (§ 8 I, zin 2 en 3 BVerfSchG). Deze wat kryptische omschrijving moet vermijden dat het 

BfV al te makkelijk persoonlijke gegevens over haar target prijsgeeft aan derden die zij om informatie 

verzoekt en komt in essentie dus neer op een verbijzondering van het proportionaliteitsbeginsel (zie B. 

DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 231-232). 
969

  Zie § 10 BVerfSchG waarin evenwel een veel complexere formulering wordt gehanteerd, voornamelijk om 

duidelijk te maken dat het voor het BfV ook mogelijk is om persoonsgegevens te verwerken over personen 

die zelf niet rechtstreeks binnen de opdrachten van het BfV vallen, maar niettemin van belang zijn bij het 

onderzoek naar Bestrebungen en Tätigkeiten. Te denken valt aan persoonsgegevens van informanten of 

Vertrauensleute of aan de persoonsgegevens van contactpersonen of sympathisanten van organisaties die 

door het BfV worden onderzocht (zie hierover B. DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 

425-426). 
970

  Ten aanzien van persoonsgegevens van minderjarigen die de leeftijd van 16 nog niet hebben bereikt, gelden 

bijkomende strengere voorwaarden. Zo kunnen dergelijke persoonsgegevens slechts worden verwerkt in de 

mate er concrete aanwijzingen bestaan dat de minderjarige in kwestie een van de in § 3 I G10-Gesetz 

genoemde strafbare feiten voorbereidt, begaat of begaan heeft. (zie § 11 I BVerfSchG. Zie hierover B. 

DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 449 e.v.). 
971

  § 14 II, zin 1 BVerfSchG. 
972

  § 12 I BVerfSchG. Zie B. DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 429. 
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wanneer zij onrechtmatig werden ingezameld of wanneer zij niet langer noodzakelijk zijn 

voor de opdrachten van BfV moeten de persoonsgegevens uit de databank worden 

verwijderd.
973

 De opgeslagen persoonsgegevens moeten daartoe minstens om de vijf jaren 

geëvalueerd worden op hun juistheid en relevantie.
974

 Persoonsgegevens moeten 

daarenboven in principe steeds uit de databank verwijderd worden wanneer zij – 

afhankelijk van de Bestrebungen waarmee zij zijn geliëerd – gedurende 10 of 15 jaren 

niet meer zijn aangevuld of verbeterd.
975

  

Voor de persoonsgegevens die in documenten van het BfV vervat zitten, maar als 

dusdanig niet zijn opgenomen in een databank
976

 geldt een gelijkaardige verbeterplicht.
977

 

In de mate dergelijke persoonsgegevens schade berokkenen aan de betrokkene of niet 

langer noodzakelijk zijn voor de vervulling van de opdrachten van het BfV, wordt het 

verdere gebruik ervan geblokkeerd.
978

  

Tenslotte voorziet het BVerfSchG nog in een bijzondere mededelingsplicht in de 

mate de betrokkene wiens persoonsgegevens werden ingezameld en verwerkt daarom 

verzoekt.
979

 

IX.4.2. De bijzondere bevoegdheden 

IX.4.2.1. HET VORDEREN VAN INFORMATIE BIJ OVERHEIDSINSTANTIES 

De mogelijkheid voor het BfV om informatie in te zamelen bij andere overheidsinstanties 

zit eigenlijk reeds vervat in § 8 I BVerfSchG, maar het BVerfSchG bevat in deze tevens 

verscheidene meer specifieke bepalingen. 

Ten eerste voorziet § 18 BVerfSchG in een aantal gevallen in een verplichting om 

informatie aan het BfV of de LfV mee te delen. Een dergelijke verplichting geldt voor de 

federale overheidsinstanties en publiekrechtelijke rechtspersonen, het openbaar 

ministerie
980

, de politiediensten en de douane
981

, zij het enkel in de mate deze instanties 

                                                 
973

  § 12 II BVerfSchG. Zie hierover B. DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 429-430. Lees 

in dat verband ook § 10 III BVerfSchG. Een verwijdering kan evenwel achterwege blijven indien dit in het 

nadeel van de betrokkene zou zijn (zie § 12 II, zin 2 en 3 BVerfSchG. Lees in dat verband ook B. DROSTE, 

Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 438-439). 
974

  § 12 III, zin 1 BVerfSchG. Zie ook § 14 II, zin 2 BVerfSchG. Zie hierover B. DROSTE, Handbuch des 

Verfassungsschutzrechts, 2007, 430-432. 
975

  Het diensthoofd kan de verwijdering in uitzonderlijke gevallen evenwel weigeren (§ 12 III, zin 2 

BVerfSchG). Zie hierover B. DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 432-438. 
976

  Te denken valt bijvoorbeeld aan de contactgegevens van een woordvoerder van een extremistische 

groepering die vermeld staan op een pamflet van die groepering dat in handen is van het BfV. 
977

  Op de desbetreffende documenten moet in een kanttekening worden aangegeven dat de vermelde 

persoonsgegevens fout zijn of dat hun correctheid wordt betwist door de betrokkene (§ 13 I BVerfSchG). 

Zie hierover B. DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 443. 
978

  De documenten zelf moeten dus niet vernietigd te worden. Enkel de er in opgenomen schadelijke of niet 

langer noodzakelijke persoonsgegevens worden alsdusdanig gekentekend zodat zij niet meer gebruikt of 

meegedeeld kunnen worden (§ 13 II BVerfSchG). Zo moet een telefoonnummer dat onterecht als 

contactnummer werd weergegeven op een extremistisch pamflet, worden uitgestreept alvorens een kopie 

van dit pamflet aan een andere dienst zoals de politie mee te delen. Zie hierover B. DROSTE, Handbuch 

des Verfassungsschutzrechts, 2007, 444 e.v. 
979

  Zie § 15 BVerfSchG. Zie over de draagwijdte en betekenis van deze mededelingsplicht B. DROSTE, 

Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 602-611; CH. GUSY, “Richterliche Kontrolle des 

Verfassungsschutzes” in BUNDESMINISTERIUM DES INNERN (ed.), Verfassungsschutz: 

Bestandsaufnahme und Perspektiven; Beiträge aus Wissenschaft und Praxis, Halle, Mitteldeutscher Verlag, 

1998, (182) 190-204. 
980

  Hier moet bovendien ook rekening gehouden worden met nr. 205 II RiStBV dat ten aanzien van het 

openbaar ministerie voorziet in een verplichting om informatie over strafbare feiten met een politiek 

extremistisch motief aan het BfV door te geven. Zie hierover B. DROSTE, Handbuch des 

Verfassungsschutzrechts, 2007, 509. 
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daadwerkelijk kennis krijgen van bepaalde feiten die binnen de opdracht van het BfV 

vallen.
982

 Ook het Bundesamt für Migration und Flüchtlinge is verplicht om uit eigen 

beweging aan het BfV alle informatie mee te delen die op grond van concrete 

aanwijzingen noodzakelijk lijken voor de opdrachten van die laatste.
983

 En wanneer dat 

voor de uitvoering van zijn opdracht nodig is, kan het BfV ook de belastingsdiensten laten 

nagaan of een vennootschap of vereniging voldoet aan haar fiscale verplichtingen.
984

  

Vervolgens bepaalt § 18 II BVerfSchG dat het openbaar ministerie, de 

politiediensten, de douane
985 

en de BND ook steeds over de mogelijkheid beschikken uit 

eigen beweging andere informatie aan het BfV of de LfV mee te delen. Het is daarbij 

voldoende dat er concrete aanwijzingen bestaan dat de informatie in kwestie noodzakelijk 

is voor de in § 3 BVerfSchG omschreven inlichtingenopdracht van het BfV.
986

 

Blijft een spontane mededeling achterwege, dan beschikt het BfV op grond van § 

18 III BVerfSchG bovendien over de mogelijkheid om alle informatie die zij voor de 

uitvoering van haar opdrachten nodig heeft op te vragen bij het openbaar ministerie, de 

politiediensten, alsook bij eender welke andere overheidsinstantie, althans in de mate het 

verzoek voldoet aan het proportionaliteitsbeginsel. Het opvragen van gegevens is immers 

slechts mogelijk indien het BfV die informatie niet – of niet zonder buitensporige 

inspanningen – uit open bronnen kan putten en het anderzins inzamelen ervan slechts 

mogelijk is met een voor de betrokkenen meer ingrijpende maatregel.
987

 In hoofde van de 

bevraagde instantie bestaat er op grond van deze bepaling evenwel geen verplichting om 

de gevraagde gegevens aan het BfV te verstrekken. Bovendien moet hier rekening 

gehouden worden met § 17 BVerfSchG waardoor de aangezochte instantie zelf geen 

bijkomende persoonsgegevens kan inzamelen om aan het verzoek van het BfV te kunnen 

voldoen.
988

 

Tenslotte heeft het BfV ook toegang tot verscheidene officiële databanken. Zo kan 

het BfV rechtstreeks inzage krijgen in de bestanden indien het daadwerkelijk meedelen 

van de gegevens van aard is om afbreuk te doen aan het doel van het verzoek dan wel een 

buitenproportionele benadeling zou vormen voor de betrokkene.
989

 Bovendien heeft het 

BfV op grond van een aantal specifieke wettelijke regelingen buiten het BVerfSchG om 

onder meer toegang tot het Bundeszentralregister
990

; het Zentrale 

                                                                                                                                                  
981

  In de mate zij optreden op grond van het Bundespolizeigesetz (zie § 18 I BVerfSchG). 
982

  Het gaat meer bepaald om gevaarlijke activiteiten van buitenlandse inlichtingendiensten of van 

Bestrebungen die door het gebruik van geweld gericht zijn tegen een van de in § 3 I 1, 3 en 4 BVerfSchG 

genoemde Schutzgüter (zie § 18 I BVerfSchG. Zie hierover B. DROSTE, Handbuch des 

Verfassungsschutzrechts, 2007, 506 e.v.; M. ZÖLLER, “Datenübermittlungen zwischen Polizei, 

Strafvervolgungsbehörden und Nachrichtendiensten” in F. ROGGAN en M. KUTSCHA (ed.), Handbuch 

zum Recht der Inneren Sicherheit, Berlijn, Berliner Wissenschafts-Verlag, 2006, (445) 487 e.v.). 
983

  § 18 Ia BVerfSchG. Zie hierover B. DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 513-515. 
984

  § 18 IIIa BVerfSchG. 
985

  In de mate zij optreden op grond van het Bundespolizeigesetz (zie § 18 II BVerfSchG). 
986

  § 18 II BVerfSchG. Zie B. DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 515-516; M. ZÖLLER, 

“Datenübermittlungen zwischen Polizei, Strafvervolgungsbehörden und Nachrichtendiensten” in F. 

ROGGAN en M. KUTSCHA (ed.), Handbuch zum Recht der Inneren Sicherheit, Berlijn, Berliner 

Wissenschafts-Verlag, 2006, (445) 487-488. 
987

  Zie § 18 III BVerfSchG. Zie hierover B. DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 483 e.v. 
988

  Supra. Anderzijds kan ons inziens niets verhinderen dat de aangezochte instantie naar aanleiding van een 

verzoek van het BfV weet krijgt van bepaalde feiten die op zich zelf genomen passen binnen haar 

opdrachten en dus het inzamelen van informatie op grond van haar eigen wettelijk kader kunnen 

verantwoorden (in die zin ook B. DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 478). 
989

  Deze mogelijkheid bestaat evenwel niet voor de Bestrebungen vermeldt in § 3 I 1) BVerfSchG tenzij er 

sprake is van terrorisme (zie § 18 IV BVerfSchG. Zie hierover B. DROSTE, Handbuch des 

Verfassungsschutzrechts, 2007, 489 e.v.). 
990

  In dit register zijn alle strafrechtelijke veroordelingen en administratieve en civiele uitspraken en vonnissen 
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Staatsanwaltschaftlichen verfahrensregister
991

; het vreemdelingenregister
992

; het federale 

en de deelstatelijke bevolkingsregister(s)
993

; het voertuigenregister
994

; en de sociale
995

 en 

fiscale
996

 databanken. 

In de mate op grond van deze mogelijkheden evenwel persoonsgegevens worden 

meegedeeld of opgevraagd die bekomen zijn door toepassing van § 100a StPO (het 

onderscheppen van telecommunicatie in het kader van een strafrechtelijk onderzoek) 

moet rekening gehouden worden met § 18 VI BVerfSchG. Aldus kunnen deze gegevens 

slechts aan het BfV worden meegedeeld als er concrete aanwijzingen bestaan dat er sprake 

is van een in § 3 I G10-Gesetz genoemd strafbaar feit en kunnen zij slechts voor 

welbepaalde doelstellingen gebruikt worden.
997

 

IX.4.2.2. HET VORDEREN VAN INFORMATIE BIJ PRIVATE INSTANTIES 

Zoals gezegd kan het BfV op grond van § 8 I BVerfSchG ook bij private personen en 

instanties op vrijwillige basis informatie inwinnen. De dienst beschikt in beginsel echter 

niet over een daadwerkelijk vorderingsrecht en kan particulieren dus niet verplichten om 

bepaalde informatie te verstrekken, ook niet door een beroep te doen op de politie in het 

kader van de Amtshilfe. In § 8a BVerfSchG worden evenwel een aantal uitzonderingen 

geformuleerd op dat uitgangspunt.
998

  

In de eerste plaats kan het BfV bij aanbieders van post- of 

telecommunicatiediensten de mededeling vorderen van zogenaamde Bestandsdaten. 

Daarmee worden die gegevens bedoeld die voor het sluiten, beheren, wijzigen of 

beëindigen van een dienstverleningscontract met deze aanbieders door hen worden 

bijgehouden.
999

 Uiteraard kan het BfV dergelijke gegevens slechts vorderen in de mate dit 

past binnen haar opdrachten wat onder andere impliceert dat er in het kader van de in § 3 

                                                                                                                                                  
opgenomen. Het BfV heeft hier toegang toe op grond van § 41 I Bundeszentralregistergesetz (zie hierover 

B. DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 493-494). 
991

  Dit is de databank van het openbaar ministerie (de Staatsanwaltschaften) die de persoonsgegevens van de in 

verdenking gestelden en overige gegevens van de lopende strafzaken bevat. Het BfV heeft hier toegang toe 

op grond van § 492 IV StPO, overeenkomstig de voorwaarden bepaald in § 18 III BVerfSchG (zie hierover 

B. DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 494-497). 
992

  Zie §§ 20 en 22 Gesetz über das Ausländerzentralregister (zie hierover B. DROSTE, Handbuch des 

Verfassungsschutzrechts, 2007, 497-498). 
993

  Zie respectievelijk § 18 Melderechtsrahmengesetz en het Gesetz über personalausweise en het Passgesetz 

(zie hierover B. DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 499-501). 
994

  § 35 I Straßenverkehrsgesetz (zie hierover B. DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 

501-503). 
995

  § 72 Sozialgesetsbuch (Buch X) (zie hierover B. DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 

503-504). 
996

  § 30 IV Abgabenordnung (zie hierover B. DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 504-

505). 
997

  § 18 VI BVerfSchG verwijst naar § 4 IV G10-Gesetz waardoor dergelijke gegevens maar gebruikt kunnen 

worden voor dezelfde doeleinden als deze die voor het BfV gelden in het geval deze op grond van het G10-

Gesetz zelf de bewuste telecommunicatie onderschept zou hebben (zie H. BORGS-MACIEJEWSKI, Das 

Recht der Geheimdienste, 1986, 125; B. DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 492 en 

551-552). 
998

  Tot 2002 waren deze uitzonderingen opgenomen in § 8 V tot VIII BVerfSchG. Met de inwerkingtreding van 

het Terrorismusbekämpfungsgesetz werden zij evenwel licht aangepast en samengebracht in de nieuwe § 8a 

BVerfSchG. Zie hierover B. DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 256. Lees over de 

ondertussen dus opgeheven regeling in § 8 V tot VIII BVerfSchG ook B. DROSTE, Handbuch des 

Verfassungsschutzrechts, 2007, 233 e.v. 
999

  § 8 I BVerfSchG. Het begrip Bestandsdaten onderscheid zich van de zogenaamde Verkehrsdaten (infra) en 

overlapt aldus grotendeels met wat in een Belgische context zou worden omschreven als 

‘gebruikersgegevens’ vis à vis ‘verkeersgegevens’. Zie hierover B. DROSTE, Handbuch des 

Verfassungsschutzrechts, 2007, 257. 
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I BVerfSchG genoemde Bestrebungen sprake moet zijn van tatsächliche Anhaltspunkte. 

Voor het overige worden aan deze bevoegdheid evenwel geen bijzondere 

toepassingsvoorwaarden verbonden.
1000

 

Daarentegen worden in § 8a II BVerfSchG een aantal andere 

vorderingsmogelijkheden van het BfV opgesomd die omwille van hun meer ingrijpend 

karakter wél aan een aantal bijkomende toepassingsvoorwaarden onderworpen worden. 

Zo kan het BfV bij luchtvaartmaatschappijen de namen en adressen van klanten alsook 

concrete boekings- en vluchtgegevens van transportvluchten opvragen.
1001

 Bij financiële 

instellingen kunnen de aan een rekening verbonden klantgegevens en de gegevens inzake 

het betalingsverkeer van en naar een rekening worden opgevraagd.
1002

 De dienst kan bij 

de aanbieders van postdiensten de gegevens over de omstandigheden van het 

postverkeer
1003

 en bij de aanbieders van telecommunicatiediensten de zogenaamde 

Verkehrsdaten opvragen
1004

. En tenslotte bestaat de mogelijkheid om bij eenieder die 

beroepsmatig zogenaamde Telediensten
1005

 aanbiedt of daaraan meewerkt, informatie op 

te vorderen over de gebruikers van die diensten, alsook over de aard en het concrete 

gebruik van die diensten.
1006

 In al deze gevallen zijn de aangezochte private instellingen 

dus verplicht om op de vordering van het BfV in te gaan.  

Het BfV beschikt slechts over deze vorderingsrechten in de mate zij noodzakelijk 

zijn voor het onderzoek naar Bestrebungen of Tätigkeiten en er concrete aanwijzingen
1007

 

zijn dat er ernstig gevaar dreigt voor een van de in § 3 I BVerfSchG genoemde 

Schutzgüter.
1008

 Daarmee wordt het gebruik van deze vorderingen dus beperkt tot de 

                                                 
1000

  Zie B. DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 257. 
1001

  § 8a II, zin 1, 1) BVerfSchG. Zie hierover, zij het in het kader van de oude regeling in § 8 BVerfSchG, B. 

DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 241-242. 
1002

  § 8a II, zin 1, 2) BVerfSchG. Zie B. HUBER, “Das Bankgeheimnis der Nachrichtendenste. Zu Neuregelung 

der Auskunftersuchen der Nachrichtendienste durch das Terrorismusbekämpfungsergänzungsgesetz vom 9. 

1. 2007”, N.j.W. 2007, afl. 13, (881) 881 e.v. Zie hierover ook, zij het in het kader van de oude regeling in § 

8 BVerfSchG, B. DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 235-237. 
1003

  § 8a II, zin 1, 3) BVerfSchG. Te denken valt aan namen en adressen van afzenders, eigenaars van 

postbussen etc… Zie hierover, zij het in het kader van de oude regeling in § 8 BVerfSchG, B. DROSTE, 

Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 240-241). 
1004

  § 8a II, zin 1, 4) BVerfSchG. Zie hierover, zij het in het kader van de oude regeling in § 8 BVerfSchG 

waarin nog geen onderscheid tussen Bestanddaten en Verkehrsdaten werd gemaakt, B. DROSTE, 

Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 242 e.v. Specifiek over de inhoudelijke draagwijdte van het 

begrip Verkehrsdaten, zie B. DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 257-258. Merk in 

dat verband ook op dat het BfV onder grosso modo dezelfde voorwaarden ook zelf technische middelen – de 

zogenaamde IMSI-catcher – mag gebruiken om een GSM te lokaliseren of om het IMEI- of 

simkaartnummer ervan te achterhalen, althans in de mate het bekomen van die gegevens op een andere 

manier onmogelijk of aanzienlijk moeilijker zou zijn (zie § 9 IV BVerfSchG. Zie ook B. DROSTE, 

Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 328-330). 
1005

  Hieronder wordt begrepen het aanbieden van diensten door middel van telecommunicatie voorzieningen. Te 

denken valt onder andere aan online-winkels of aan sociale netwerksites die diensten aanbieden via het 

internet. Zie hierover, zij het in het kader van de oude regeling in § 8 BVerfSchG, B. DROSTE, Handbuch 

des Verfassungsschutzrechts, 2007, 245. 
1006

  § 8a II, zin 1, 5) BVerfSchG. Merk op dat er van de aanbieder van een Teledienst eigenlijk enkel gebruikers- 

of verkeersgegevens kunnen worden opgevraagd. Het opvragen van de inhoud van de electronische 

communicatie tussen de aanbieder en zijn klanten kan immers enkel onder de voorwaarden van het reeds 

genoemde en hierna uitgebreider te bespreken G10-Gesetz (in die zin ook B. DROSTE, Handbuch des 

Verfassungsschutzrechts, 2007, 247 e.v.). 
1007

  De inzet van de bevoegdheid dient dus steeds verbonden te zijn aan een concreet dossier en kan nooit in het 

algemeen geschieden. Dit wordt – in vergelijking met de vertaling – in de Duitse tekst bijkomend tot uiting 

gebracht door het gebruik van de uitdrukking ‘im Einzelfall’ (zie KÖNIG, M., Trennung und 

Zusammenarbeit, 2005, 248). 
1008

  § 8a II, zin 1 in fine BVerfSchG. In het kader van de medewerkingsplichten van § 3 II BVerfSchG of indien 

er geen concrete aanwijzingen bestaan dat er sprake is van een ernstige bedreiging van de in § 3 I 
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inlichtingentaak van het BfV. Ten aanzien van de in § 3 I, 1) BVerfSchG omschreven 

Bestrebungen – die zoals gezegd de kern van de inlichtingenopdracht van het BfV 

uitmaken – kunnen dergelijke vorderingen bovendien enkel gebruikt worden onder de 

bijkomende voorwaarde dat deze Bestrebungen er – kort gezegd – op gericht zijn geweld 

te gebruiken of voor te bereiden, dan wel geweldgebruik te bevorderen, goed te praten of 

er toe op te roepen.
1009

 De vorderingen bedoeld in § 8a II BVerfSchG kunnen bovendien 

enkel gericht zijn op het inzamelen van informatie over personen ten aanzien waarvan er 

concrete aanwijzingen bestaan dat zij zelf het bestaan van een ernstig gevaar nadrukkelijk 

in de hand werken.
1010

 Het moet met andere woorden gaan over personen die door het BfV 

zelf als target beschouwd worden. Over andere personen kan op basis van deze 

vorderingen slechts informatie worden ingezameld in de mate er concrete aanwijzingen 

bestaan dat zij voor rekening van een dergelijk target optreden.
1011

 

De machtiging voor het aanwenden van deze vorderingsrechten wordt, op 

schriftelijk en gemotiveerd verzoek van het diensthoofd van het BfV
1012

, verleend door het 

door de Bondskanselier aangeduide bondsministerie.
1013

 De machtiging geldt voor een 

maximale periode van drie maanden maar kan – zolang voldaan blijft aan de 

toepassingsvoorwaarden – in principe onbeperkt worden verlengd in schijven van telkens 

maximaal drie maanden.
1014

 De machtiging maakt het evenwel ook mogelijk om de 

mededeling van historische gegevens te vorderen.
1015

 De machtigingen die verleend 

worden met het oog op het vorderen van gegevens bij aanbieders van postdiensten, 

telecommunicatiediensten of Teledienste moeten door het bevoegde bondsministerie 

bovendien ter goedkeuring worden voorgelegd aan de G10-Kommisssion.
1016

 In de mate 

deze laatste de vorderingen onwettig of niet noodzakelijk acht, moet de uitvoering ervan 

onmiddellijk worden stopgezet. De reeds ingezamelde gegevens kunnen dan niet langer 

gebruikt worden en moeten worden vernietigd.
1017

 

Tot slot worden aan de vorderingsrechten uit § 8a II BVerfSchG nog een aantal 

mededelingsplichten verbonden. De machtiging moet slechts aan de tot verstrekking 

                                                                                                                                                  
BVerfSchG genoemde Schutzgüter kan het BfV dergelijke vorderingen dus niet stellen en blijft de dienst 

aangewezen op de vrijwillige medewerking van deze instanties (zie B. DROSTE, Handbuch des 

Verfassungsschutzrechts, 2007, 259). 
1009

  Lees evenwel de omstandige omschrijving van deze voorwaarde in § 8a II, zin 2 BVerfSchG. Zie hierover 

ook B. DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 259-260. 
1010

  § 8a III, 1) BVerfSchG. 
1011

  Daarbij moet enerzijds gedacht worden aan de situatie waarbij een derde voor rekening van een target 

gebruik maakt van een van de diensten waarover het BfV informatie kan opvorderen (§ 8a III, 2), a) 

BVerfSchG). Dat is bijvoorbeeld het geval indien een derde voor rekening van een target gebruik maakt van 

luchtpost, een bankrekening beheert of afnemer is van een telecommunicatiedienst. Anderzijds geldt 

hetzelfde in de situatie waarin een derde voor een target berichten aanneemt of doorgeeft of waarin een 

target van de telefoon- of internetaansluiting van een derde gebruik maakt (§ 8a III, 2), b) BVerfSchG). Zie 

ook B. DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 260. 
1012

  Ook de vertegenwoordiger van het diensthoofd kan een dergelijk verzoek opstellen. Het verzoek tot het 

vorderen van klant- en rekeninggegevens bij financiële instellingen kan zelfs door elke medewerker van het 

BfV met een befähigung zum Richteramt worden opgesteld (zie § 8a IV, zin 2 en 3 BVerfSchG). 
1013

  Zie § 8a IV, zin 4 BVerfSchG. De machtiging om bepaalde gegevens bij luchtvaartmaatschappijen op te 

vorderen moet evenwel geregeld worden in een apart Dienstvorschrift (zie § 8a IV, zin 1 BVerfSchG). 
1014

  Zie § 8a IV, zin 5 en 6 BVerfSchG. 
1015

  Het retroactief opvragen van gegevens wordt niet beperkt in de tijd (B. DROSTE, Handbuch des 

Verfassungsschutzrechts, 2007, 261) maar vindt zijn grens in de termijnen die de mededelingsplichtigen 

(moeten) hanteren voor het bewaren van gegevens. Lees in dat verband B. DROSTE, Handbuch des 

Verfassungsschutzrechts, 2007, 251 e.v. 
1016

  In principe worden de verzoekschriften gebundeld en maandelijks aan de G10-Kommission voorgelegd. Bij 

dringende noodzakelijkheid kan het betrokken ministerie echter reeds de ten uitvoerlegging bevelen voordat 

de zaak aan de G10-Kommission wordt voorgelegd (§ 8a V BVerfSchG).  
1017

  Zie § 8a V BVerfSchG. 
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verplichte particuliere ondernemingen en personen worden meegedeeld in de mate dat 

noodzakelijk is om hun verplichting uit te voeren. De in deze machtiging vervatte 

gegevens worden evenwel nooit aan de betrokkene of aan derden doorgegeven.
1018

 Wel 

moet de betrokkene door het BfV op de hoogte gesteld worden van het feit dat er over 

hem bij een luchtvaartmaatschappij of bij een financiële instelling gegevens werden 

gevorderd, zij het enkel voor zover het achterliggende doel van die vordering daarmee 

niet in gevaar wordt gebracht.
1019

 Tenslote moeten de voor de machtiging 

verantwoordelijke bondsministeries hierover minstens om de zes maanden verslag 

uitbrengen aan het Parlamentarische Kontrollgremium.
1020

 

IX.4.2.3. HET AANWENDEN VAN NACHRICHTENDIENSTLICHEN MITTELN 

§ 8 II BVerfSchG bepaalt dat het BfV ook op heimelijke wijze informatie kan inzamelen 

en dat het daarbij desgevallend gebruik kan maken van bijzondere voorwerpen of 

instrumenten.
1021

 Deze bevoegdheid wordt in de rechtsleer meestal omschreven als het 

aanwenden van nachrichtendienstlichen Mitteln. Wat daar precies onder verstaan moet 

worden, wordt in het BVerfSchG niet nader toegelicht. De wet geeft slechts een 

indicatieve opsomming van de mogelijke methoden en middelen. Het kan onder andere 

gaan om de inzet van informanten, Vertrauensleute, of undercovers; om het uitvoeren van 

observaties of klank- en beeldopnamen
1022

; of om het gebruik van valse documenten of 

kentekens. Ook andere methoden zijn echter denkbaar.
1023

 Wel wordt vereist dat het 

gebruik van elk concreet nachrichtendienstlich Mittel nader omschreven wordt in een 

Dienstvorschrift, dat minstens bepaalt wie over de bevoegdheid beschikt om de inzet van 

dergelijke middelen te bevelen. Dit Dienstvorschrift
 
kan slechts met toestemming van de 

federale minister van Binnenlandse Zaken worden uitgevaardigd. Deze laatste is er 

                                                 
1018

  § 8a VII BVerfSchG. 
1019

  Zie § 8a IV, zin 7 BVerfSchG. 
1020

  Zie § 8a VI BVerfSchG. 
1021

  § 8 II BVerfSchG. 
1022

  Met betrekking tot het maken van klank- en beeldopnamen gelden afhankelijk van de precieze 

omstandigheden echter ook bijkomende toepassingsvoorwaarden (infra).  
1023

  Zie hierover H. BORGS-MACIEJEWSKI, Das Recht der Geheimdienste, 1986, 109-122; H. BORGS-

MACIEJEWSKI, Was jeder vom Verfassungsschutz wissen sollte, Heidelberg, Decker & Müller, 1988, 88-

100; B. DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 262-287; CH. GUSY, “Befugnisse des 

Verfassungsschutzes zur Informationserhebung”, DVBl 1991, (1288) 1288-1289; CH. GUSY, “Die 

Rechtsstellung der Nachrichtendienste”, Jura 1986, (296) 298 e.v.; L.O. MICHAELIS, Politische Parteien 

unter der Beobachtung des Verfassungsschutz, 2000, 85 e.v.; H. ROEWER en P. HÖHN, 

“Verfassungschutz. Ein Beitrag zu den verfassungswahrenden Konstruktionsprinzipien des deutschen 

Bundesstaates und des Freistaats Thüringen und zu den Verfasssungsschutzbehörden”, Thüringer 

Verwaltungsblatt (ThürVBl) 1997, (193) 198 e.v.; H. ROEWER, Nachrichtendienstrecht, 1987, 112-130; B. 

SCHLINK, “Das nachrichtendienstliche Mittel”, N.J.W. 1980, (552) 552 e.v.; H.J. SCHWAGERL, 

Verfassungsschutz, 1985, 169 e.v.;  C. STREIß, Das Trennungsgebot, 2011, 55. Merk op dat het plegen van 

strafbare feiten door medewerkers van het BfV in principe verboden is (zie § 3 III BVerfSchG). In de 

praktijk wordt met dit verbod evenwel vrij pragmatisch omgesprongen (zie hierover B. DROSTE, 

Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 359-364. Lees ook U. BOISCH, “Abwehr 

verfassungswidriger Bestrebungen durch Vertrauenspersonen der Verfassungsschutzbehörden”, Z.R.P. 

2005, (242) 242; H. BORGS-MACIEJEWSKI, Das Recht der Geheimdienste, 1986, 113; H. ROEWER en 

P. HÖHN, “Verfassungschutz. Ein Beitrag zu den verfassungswahrenden Konstruktionsprinzipien des 

deutschen Bundesstaates und des Freistaats Thüringen und zu den Verfasssungsschutzbehörden”, Thüringer 

Verwaltungsblatt (ThürVBl) 1997, (193) 201; H. ROEWER, Nachrichtendienstrecht, 1987, 131-132; S. 

WILLEMS, “Abwehr verfassungswidriger Bestrebungen durch Vertrauenspersonen der 

Verfassungsschutzbehörden”, Z.R.P. 2005, (79) 79 e.v.).  
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daarenboven toe gehouden om het Parlamentarische Kontrollgremium hiervan op de 

hoogte te brengen.
1024

  

De inzet van een nachrichtendienstliches Mittel wordt door § 9 BVerfSchG 

beperkt tot twee gevallen. In de eerste plaats kunnen deze methoden worden aangewend 

indien het op grond van feitelijke omstandigheden
1025

 aannemelijk is dat op deze manier 

hetzij rechtstreeks informatie kan worden ingewonnen over Bestrebungen of Tätigkeiten 

die binnen de opdrachten van het BfV vallen, hetzij bronnen kunnen worden aangeboord 

die voor het inzamelen van dergelijke informatie noodzakelijk zijn.
1026

 Ten tweede 

kunnen zij ook worden ingezet wanneer kan worden aangenomen dat dit noodzakelijk is 

voor de bescherming van medewerkers, instellingen, voorwerpen of bronnen van het BfV, 

tegen hetzij veiligheidsrisico’s hetzij activiteiten van buitenlandse 

inlichtingendiensten.
1027

 In het kader van de medewerkingsplichten van het BfV – en in 

het bijzonder bij de betrouwbaarheidsonderzoeken – is het aanwenden van 

nachrichtendienstlichen Mitteln dus niet mogelijk. 

Vervolgens wordt het proportionaliteitsbeginsel dat in het algemeen reeds op 

grond van § 8 V BVerfSchG van toepassing is, ten aanzien van de nachrichtendienstlichen 

Mitteln nogmaals uitdrukkelijk bevestigd. Het gebruik van dergelijke methoden is niet 

toegelaten indien de beoogde informatie ook op een andere, minder ingrijpende wijze kan 

worden verzameld.
1028

 De inzet van heimelijke methoden mag bovendien niet kennelijk 

disproportioneel zijn ten aanzien van de feiten waarop zij gericht zijn. Als het doel van de 

informatieverzameling bereikt is, of indien blijkt dat het niet (door de gebruikte 

methoden) kan worden bereikt, moeten de nachrichtendienstlichen Mitteln onmiddellijk 

worden beëindigd.
1029

 

In de mate het concrete nachrichtendienstliche Mittel naar zijn aard en intensiteit 

met een beperking van het brief-, post- of telecommunicatiegeheim kan worden 

gelijkgesteld
1030

, geldt er bovendien een dubbele meldingsplicht. Enerzijds zal in dat 

geval het Parlamentarische Kontrollgremium daarvan op de hoogte gebracht moeten 

worden.
1031

 Anderzijds moet na afloop van de maatregel ook de betrokkene – wiens brief-

, post- of telecommunicatiegeheim werd ingeperkt – daarvan op de hoogte gebracht 

worden, althans in de mate het achterliggende doel van de maatregel daarmee niet in 

gevaar wordt gebracht.
1032

 

                                                 
1024

  § 8 II BVerfSchG. Zie ook B. DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 265. 
1025

  § 9 I, zin 1, nr. 1 BVerfSchG spreekt van Tatsachen terwijl in het kader van de opdrachten van het BfV 

vereist wordt dat tatsachliche Analtspünkte voorliggen alvorens er van een Bestrebung sprake kan zijn. 

Achter dit redactionele verschil moet evenwel geen inhoudelijke onderscheid worden gezocht. Van zodra 

bepaalde gedragingen binnen het toepassingsgebied van het BfV vallen, kunnen er aldus 

nachrichtendienstlichen Mitteln worden aangewend (in die zin ook B. DROSTE, Handbuch des 

Verfassungsschutzrechts, 2007, 305). 
1026

  § 9 I 1 BVerfSchG. Zie hierover B. DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 306 e.v. 
1027

  § 9 I 2 BVerfSchG. Zie hierover B. DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 307 e.v. 
1028

  Daarbij wordt verduidelijkt dat het bekomen van informatie uit vrij toegankelijke bronnen of door het 

uitwisselen van gegevens met het openbaar ministerie, de politie of andere overheidsinstellingen 

beschouwd moet worden als minder ingrijpend. Wanneer de beoogde informatie dus ook op deze manier 

kan worden ingewonnen, is de inzet van heimelijke methoden uitgesloten (zie § 9 I, zin 2 BVerfSchG. Zie 

hierover ook B. DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 288 e.v. en 308 e.v.; L.O. 

MICHAELIS, Politische Parteien unter der Beobachtung des Verfassungsschutz, 2000, 108). 
1029

  § 9 I, zin 4 BVerfSchG. 
1030

  Dat zal in het bijzonder het geval zijn wanneer vertrouwelijke communicatie heimelijk en met behulp van 

technische middelen wordt onderschept of opgenomen (zie § 9 III BVerfSchG). Zie over het al dan niet 

bestaan van een maatregel met een vergelijkbare beperking van persoonlijkheidsrechten, B. DROSTE, 

Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 322-323. 
1031

  § 9 III, 2) BVerfSchG. 
1032

  § 9 III, 1) BVerfSchG. 
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 Tenslotte voorziet § 9 II BVerfSchG in een bijzondere regeling voor het 

beluisteren of opnemen van in een woning
1033

 geuite vertrouwelijke communicatie
1034

 of 

voor het maken van foto- of beeldopnamen.
1035

 Dergelijke maatregelen zijn slechts in 

twee gevallen geoorloofd. Dat is het geval indien zij noodzakelijk zijn om een actueel 

gevaar – in het bijzonder een levensgevaar voor concrete personen – af te weren en de 

tussenkomst van de reguliere politie niet kan worden afgewacht.
1036

 In dat geval is in 

principe een rechterlijke toestemming vereist, al kan het diensthoofd van het BfV of zijn 

plaatsvervanger in geval van hoogdringendheid de maatregelen ook zelf bevelen.
1037

 

Daarnaast kunnen zij ook worden aangewend wanneer dat noodzakelijk is ter 

bescherming van personen die in een woning worden ingezet, zoals undercovers.
1038

 In 

dat geval volstaat een machtiging van het diensthoofd van het BfV of zijn plaatsvervanger 

maar wordt het gebruik van de aldus ingezamelde informatie wel beperkt.
1039

 Bovendien 

geldt de in de vorige paragraaf besproken dubbele meldingsplicht ook voor de in § 9 II 

BVerfSchG opgenomen maatregelen.
1040

 

IX.4.2.4. HET AANWENDEN VAN BEVOEGDHEDEN DIE RAKEN AAN HET 

BRIEF-, POST- OF TELECOMMUNICATIEGEHEIM 

IX.4.2.4.1. De situering 

 Tenslotte beschikt het BfV ook over een aantal bevoegdheden die het in artikel 10 van de 

Duitse Grondwet beschermde brief-, post- of telecommunicatiegeheim in meer of 

mindere mate inperken. De bescherming van artikel 10 GG strekt zich uit over drie 

vormen van communicatie over afstand. Het postgeheim omvat elke door een aanbieder 

van postdiensten behandelde zending en dit zolang deze zich in zijn beheer bevindt.
1041

 

De bescherming van brieven of postpaketten die zich niet in handen van een aanbieder 

                                                 
1033

  Het begrip woning sluit hier aan bij de grondwettelijke bescherming van de woning in artikel 13 GG. Over 

de draagwijdte van dit begrip, zie B. DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 312 e.v. 

Voor een aantal voorbeelden van concrete maatregelen in en rond woningen, zie B. DROSTE, Handbuch 

des Verfassungsschutzrechts, 2007, 323-328. 
1034

  Hoewel het opnemen van vertrouwelijke communicatie – in het Duits omschreven als het nicht öffentlich 

gesprochene Wort – zeer verregaand is, raakt deze maatregel strikt genomen niet (noodzakelijk) aan het 

door art. 10 GG beschermde brief-, post- of telecommunicatiegeheim. Enkel de grondwettelijke 

bescherming van de woning (art. 13 GG) komt hierbij in het gedrang. Deze maatregel wordt daarom hier 

besproken en niet onder de titel over de bijzondere bevoegdheden in het kader van het G10-Gesetz (infra). 
1035

  Zie hierover B. DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 314-318. 
1036

  Zie § 9 II, zin 1 en 2 BVerfSchG. De bevoegdheid van het BfV is hier met andere woorden slechts subsidiair 

ten aanzien van het optreden van de politie wat de waarde ervan in de praktijk aanzienlijk beperkt (zie M. 

BALDUS, “Präventive Wohnraumüberwachungen durch Verfassungsschutzbehörden der Länder - Ein 

gesetzestechnisch unausgegorenes und verfassungsrechtlich zweifelhaftes Mittel zur 

Terrorismusbekämpfung?”, NVwZ 2003, (1289) 1290. Lees evenwel ook B. DROSTE, Handbuch des 

Verfassungsschutzrechts, 2007, 316-317). 
1037

  Zie § 9 II, zin 3 tot 6 BVerfSchG. Zie ook B. DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 318. 
1038

  Zie § 9 II, zin 8 BVerfSchG. Zie B. DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 319-320.  
1039

  Zie § 9 II, zin 9 tot 12 BVerfSchG. De informatie die werd ingezameld met het oog op de bescherming van 

in de woning aanwezige personen kan aldus niet gebruikt worden in het kader van de opdracht in § 3 I, 1) 

BVerfSchG, dit is kort gezegd het inzamelen van informatie over het binnenlandse politieke extremisme. Dit 

volgt a contrario uit § 9 II, zin 10 BVerfSchG. Bovendien kan de informatie maar gebruikt worden nadat de 

rechtmatigheid ervan door een rechter werd vastgesteld (§ 9 II, zin 11 BVerfSchG). 
1040

  Zie § 9 III BVerfSchG. Zie hierover B. DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 321. 
1041

  Gedacht kan worden aan klassieke brieven, postkaarten, telegrammen of postpaketten maar ook alle 

daarmee samenhangende dienstverleningen. Zie hierover B. DROSTE, Handbuch des 

Verfassungsschutzrechts, 2007, 331. Zie ook H. BORGS-MACIEJEWSKI, Das Recht der Geheimdienste, 

1986, 159-160. 
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van een postdienst bevinden, valt onder het briefgeheim.
1042

 Het Fernmeldegeheimnis 

tenslotte beschermt de door een aanbieder van telecommunicatiediensten mogelijk 

gemaakte individuele communicatie op afstand door overbrenging van niet-fysieke 

signalen.
1043

 De bescherming van artikel 10 GG omvat daarbij uiteraard de inhoud van de 

communicatie in kwestie maar strekt zich ook uit tot de zogenaamde verkeersgegevens – 

zoals datum, tijdstip, duur, etc… – van de communicatie. 

Een inperking van één van de in artikel 10 GG beschermde 

communicatiegeheimen is slechts mogelijk op grond van een uitdrukkelijke wettelijke 

basis
1044

, waarin bovendien expliciet vermeld moet worden dat artikel 10 GG wordt 

ingeperkt.
1045

 Het opvorderen van verkeersgegevens bij aanbieders van postdiensten, 

telecommunicatiediensten of Telediensten vindt, zoals gezien, een uitdrukkelijke regeling 

in § 8a II, zin 1, 3) tot 5) BVerfSchG.
1046

 Andere in het BVerfSchG geregelde 

bevoegdheden zoals de Nachrichtendienstliche Mitteln daarentegen kunnen – omwille 

van het ontbreken van een expliciete vermelding van de inperking – nooit leiden tot een 

inperking van een van de in artikel 10 GG beschermde geheimen.
1047

 

IX.4.2.4.2. Het G10-Gesetz 

De kern van de bevoegdheden die aan artikel 10 GG raken – met name omdat zij het 

mogelijk maken om kennis te nemen van de inhoud van de communicatie – wordt 

geregeld in een bijzondere wet: het zogenaamde G10-Gesetz.
1048

 Op grond van deze wet 

kan het BfV onder bepaalde voorwaarden telecommunicatie onderscheppen en opnemen. 

Onder dezelfde voorwaarden kan het ook zendingen openen die onder het post- of 

briefgeheim vallen en kennisnemen van de inhoud ervan.
1049

 De aanbieders van een post- 

of telecommunicatiedienst zijn verplicht aan de uitvoering van dergelijke G10-

bevoegdheden
1050

 mee te werken.
1051

 

                                                 
1042

  Zie B. DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 332-333. Zie ook H. BORGS-

MACIEJEWSKI, Das Recht der Geheimdienste, 1986, 159. 
1043

  Achter deze wat abstracte omschrijving schuilt naast het klassieke telefoonverkeer, ook het gebruik van 

telegraaf, telex of radioverbindingen alsook bepaalde vormen van communicatie via het internet en het 

versturen van e-mails. Zie B. DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 332. Zie ook H. 

BORGS-MACIEJEWSKI, Das Recht der Geheimdienste, 1986, 160-162. Lees specifiek in verband met de 

bescherming van in mailboxen aanwezige berichten ook B. DROSTE, Handbuch des 

Verfassungsschutzrechts, 2007, 355 e.v. 
1044

  Art. 10 II GG. Een inperking van de bescherming van artikel 10 GG mag evenwel nooit de essentie van het 

brief-, post- of telecommunicatiegeheim uithollen (art. 19 II GG).  
1045

  Art. 19 I GG. 
1046

  Zie supra. De vereiste expliciete vermelding van de inperking van artikel 10 GG is terug te vinden in § 8a 

IX BVerSchG. 
1047

  Het feit dat een aantal van deze bevoegdheden uit hun aard wel in staat lijken te zijn om in bepaalde 

omstandigheden te raken aan het brief-, post- of telecommunicatiegeheim, doet aan deze vaststelling geen 

afbreuk (zie in die zin ook B. DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 334). Wel wezen 

wij er hoger reeds op dat bepaalde bevoegdheden dermate raken aan het recht op een privéleven in het 

algemeen dat zij naar hun aard en intensiteit met een beperking van het brief-, post- of 

telecommunicatiegeheim kunnen worden gelijkgesteld en dat er in dergelijke gevallen bijzondere 

meldingsplichten gelden (supra). 
1048

  Gesetz zur Beschränkung des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses (G10-Gesetz of G10) van 26 juni 

2001, BGBl I 2001, 1254 (errata BGBl I 2001, 2298). Deze wet regelt in welke mate de Duitse 

inlichtingendiensten inbreuk mogen maken op het in artikel 10 van het Grundgesetz verankerde post-, brief- 

en het telefoongeheim. Het G10-Gesetz is dus niet enkel van toepassing op het BfV maar voorziet ten 

aanzien van de BND en de MAD in een grotendeels gelijklopende regeling.  
1049

  Zie § 1 I G10. De aldus onderschepte postzendingen moeten na uitvoering van de maatregel evenwel zo 

snel mogelijk terug bezorgd worden aan de aanbieder van de postdienst met het oog op de verdere 

bestelling ervan (zie § 11 III G10). 
1050

  Wij bedoelen maatregelen of bevoegdheden waarvan de uitoefening een inbreuk maakt op het in artikel 10 
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IX.4.2.4.2.1. De algemene toepassingsvoorwaarden  

Vereist wordt dat het uitoefenen van deze bevoegdheden gericht is op het afwenden van 

een dreigend gevaar voor de freiheitliche demokratische Grundordnung, het voortbestaan 

of de veiligheid van de Bund of de Länder, dan wel een dreigend gevaar voor de in 

Duitsland gestationeerde buitenlandse NAVO-troepen.
1052

 Bovendien
1053

 moeten er 

concrete aanwijzingen bestaan voor de verdenking
1054

 dat iemand één van de 

uitdrukkelijk in de wet limitatief opgesomde Katalogstraftaten plant
1055

, begaat of begaan 

heeft.
1056

 Het gaat daarbij enerzijds om een aantal traditionele politieke misdrijven als 

(hoog)verraad of landverraad; en een aantal strafbare feiten die tegen de militaire 

belangen of tegen de democratische rechtsorde op zich zijn gericht.
1057

 Anderzijds 

worden ook een aantal aan het terrorisme geliëerde strafbare feiten genoemd als 

grondslag. Daarbij wordt in de eerste plaats gedacht aan het oprichten van een 

terroristische groepering of het oproepen tot haat.
1058

 Maar ook klassieke misdrijven als 

moord, gijzeling en brandstichting kunnen de grondslag vormen voor de in het G10-

Gesetz geregelde bevoegdheden.
1059

  

                                                                                                                                                  
GG beschermde post-, brief- en telecommunicatiegeheim en waarvan de aanwending om die reden wordt 

onderworpen aan de voorwaarden in het G10-Gesetz.  
1051

  § 2 G10. Bovendien hebben deze bedrijven en hun medewerkers een geheimhoudingsplicht ten aanzien van 

derden (zie §§ 17 tot 19 G10). Zie hierover B. DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 

347 
1052

  § 1 I, 1) G10. 
1053

  Het loutere voor handen zijn van een Katalogstraftat is dus niet voldoende. In die zin ook B. DROSTE, 

Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 336. Zie ook H. BORGS-MACIEJEWSKI, Das Recht der 

Geheimdienste, 1986, 165. 
1054

  “Tatsächliche Anhaltspunkte”. Het begrip verdenking (Verdacht) krijgt hier evenwel een andere –meer 

laagdrempelige – invulling dan in een strafrechtelijke context. In het kader van het G10-Gesetz volstaan 

concrete aanwijzingen die in de richting wijzen van een van de opgesomde strafbare feiten (zie hierover B. 

DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 337. Zie ook L. MEYER-GOßNER, 

Strafprozessordnung, 2010, § 98a, nr. 7; B. HUBER, “Das neue G 10-Gesetz”, N.J.W. 2001, (3296) 3297. 

Lees ook H. BORGS-MACIEJEWSKI, Das Recht der Geheimdienste, 1986, 167-169; H. ROEWER, 

Nachrichtendienstrecht, 1987, 227-228). 
1055

  Van een daadwerkelijke poging of van materiële voorbereidingshandelingen moet dus nog geen sprake zijn 

(zie B. DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 339). 
1056

  Daarnaast kan deze bevoegdheid ook worden aangewend ingeval er daadwerkelijke aanwijzingen bestaan 

voor de verdenking dat iemand lid is van een vereniging die het plegen van dergelijke strafbare tot doel 

heeft. Daarmee wordt gelijkgesteld de vereniging wiens activiteiten erop gericht zijn dergelijke strafbare 

feiten te plegen zonder dat zij dit expliciet als doel vooropstelt (zie § 3 I, zin 2 G10). Aldus werd beoogd 

het G10-Gesetz ook te kunnen toepassen ten aanzien van militante extremisten die zich strikt genomen niet 

in een terroristische vereniging hebben verzameld, maar in meer ‘traditionele’ verenigingen en structuren. 

Wel moet er vóór het inzetten van de bevoegdheid minstens een vermoeden bestaan dat deze feiten gericht 

zijn tegen de vrije democratische rechtsorde of tegen het voortbestaan van de Bund of één van de deelstaten 

(zie B. DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 340. B. HUBER, “Das neue G 10-Gesetz”, 

N.J.W. 2001, (3296) 3297; H. WOLLWEBER, “Die G10-Novelle: Ungeahnte Folgen eines 

Richterspruchs”, Z.R.P. 2001, (213) 213-214). 
1057

  § 3 I, zin 1, 1) tot 5) G10. 
1058

  § 3 I, zin 1, 6), a) G10 juncto §§ 129a tot 130 StGB. Lees in dat verband ook het in 2005 toegevoegde § 3 I, 

zin 1, 7) G10 dat verwijst naar de strafbaarstelling van het lidmaatschap van een vereniging waarvan het 

bestaan of de doelstellingen geheim worden gehouden om ontbinding (omwille van de staatsveiligheid) te 

voorkomen. 
1059

  Bij dergelijke misdrijven wordt wel bijkomend vereist dat zij gericht zijn tegen de freiheitliche 

demokratische Grundordnung of tegen het voortbestaan van de Bund of één van de deelstaten (zie § 3 I, zin 

1, 6), b) G10). Gelet op de nagenoeg identieke bewoordingen van de in § 1 I, 1) G10 vermelde algemene 

voorwaarden blijft de betekenis van deze toevoeging evenwel beperkt (zie B. DROSTE, Handbuch des 

Verfassungsschutzrechts, 2007, 339). 
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Vervolgens wordt vereist dat het niet-aanwenden van een G10-bevoegdheid, het 

door het BfV gevoerde onderzoek aanzienlijk zou verzwaren of uitzichtloos zou 

maken.
1060

 Dit proportionaliteitsprincipe wordt verder geconcretiseerd door te stellen dat 

de bevoegdheden in principe enkel tegen een ‘verdachte’ gericht kunnen zijn. Andere 

personen kunnen er maar het voorwerp van uitmaken in de mate er concrete aanwijzingen 

bestaan dat zij voor rekening van de verdachte berichten aannemen of doorgeven, dan wel 

dat de verdachte van hun aansluiting gebruik maakt.
1061

 Heeft de G10-bevoegdheid 

betrekking op postzendingen, dan kunnen enkel die zendingen onderschept worden 

waarvoor concrete aanwijzingen bestaan dat zij afkomstig zijn van, of bestemd zijn voor, 

de persoon tegen wie de maatregel is gericht.
1062

  

Bovendien voorziet § 3a G10-Gesetz in een bijzondere bescherming van het 

zogenaamde Kernbereich privater Lebensgestaltung. In de mate te verwachten valt dat bij 

de uitvoering van een G10-bevoegdheid uitsluitend gegevens uit dit kerngebied van het 

privéleven zullen worden ingezameld, is de uitvoering van die maatregel niet 

toegestaan.
1063

 Blijkt pas in de loop van de uitvoering dat dergelijke gegevens worden 

ingezameld dan moeten deze onmiddellijk worden verwijderd en kunnen zij door het BfV 

niet verder worden gebruikt.
1064

 Een gelijkaardige regeling bestaat voor het geval 

gegevens zouden worden ingezameld die in het kader van de strafprocedure onder een 

verschoningsrecht voor getuigen zouden vallen.
1065

 

De machtiging voor het aanwenden van deze bevoegdheden wordt verleend door 

het door de Bondskanselier aangeduide bondsministerie
1066

 na een schriftelijk en 

gemotiveerd verzoek daartoe van het diensthoofd van het BfV of zijn plaatsvervanger.
1067

 

De machtiging zelf is eveneens schriftelijk en vermeldt de grondslag voor de bevoegdheid 

alsook de belangrijkste modaliteiten ervan.
1068

 Zij geldt voor een maximale periode van 

drie maanden, maar kan op grond van een nieuw verzoek – en zolang voldaan blijft aan 

de toepassingsvoorwaarden – in principe onbeperkt worden verlengd in schijven van 

telkens maximaal drie maanden.
1069

 Daarenboven moet de machtiging steeds ter 

goedkeuring aan de G10-Kommission worden voorgelegd
1070

, in principe alvorens met de 

uitvoering van de G10-bevoegdheid kan gestart worden.
1071

 Wanneer de G10-

                                                 
1060

  § 3 II, zin 1 G10. 
1061

  § 3 II, zin 2 G10. 
1062

  § 3 II, zin 3 G10. Post van volksvertegenwoordigers van de Bond of de deelstaten kan bovendien enkel 

worden geopend indien het onderzoek zich tegen deze volksvertegenwoordigers zelf richt (§ 3 II, zin 4 G10. 

Zie hierover B. DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 341). Lees over het voeren van 

onderzoeken door het BfV tegen volksvertegenwoordigers in het algemeen B. DROSTE, Handbuch des 

Verfassungsschutzrechts, 2007, 300 e.v.  
1063

  § 3a, zin 1 G10. 
1064

  Zie § 3a, zin 2 e.v. G10. Daarin wordt ook voorzien in een bijzondere controle door de G10-Kommission 

voor het geval er twijfel zou ontstaan over het al dan niet behoren van bepaalde gegevens tot het 

Kernbereich privater Lebensgestaltung. 
1065

  Zie § 3b G10. 
1066

  § 10 I G10. 
1067

  § 9 I tot III G10. Zie hierover B. DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 345-346. Lees 

ook H. BORGS-MACIEJEWSKI, Das Recht der Geheimdienste, 1986, 180 e.v.; H. ROEWER, 

Nachrichtendienstrecht, 1987, 245 e.v. 
1068

  Te denken valt aan de aard, omvang en duur van de maatregel, alsook aan de personen – en in voorkomend 

geval de aansluitingsnummers – waartegen de maatregel gericht is (§ 10 II en III G10). 
1069

  § 10 V G10. 
1070

  In dat verband bepaalt het G10-Gesetz dat de voor de machtiging verantwoordelijke bondsministeries over 

de uitvoering van de maatregelen minstens om de maand verslag moeten uitbrengen aan de G10-

Kommission (§ 15 VI en VII G10). Deze laatste vergadert minstens eenmaal per maand (§ 15 IV G10). 
1071

  Enkel bij dringende noodzakelijkheid kan het betrokken bondsministerie de maatregel machtigen voordat 

de zaak aan de G10-Kommission werd voorgelegd. Komt de G10-Kommission tot een negatief oordeel, dan 
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Kommission
1072

 een negatief oordeel uitspreekt over de wettigheid of de noodzakelijkheid 

van de voorliggende G10-bevoegdheden moet het bevoegde bondsministerie haar 

machtiging intrekken.
1073

  

IX.4.2.4.2.2. De nadere controle op de G10-bevoegdheden 

Deze strikte toepassingsvoorwaarden worden aangevuld met een rigide controle op zowel 

de uitvoering van de G10-bevoegdheid in kwestie, als op het gebruik van de aldus 

ingezamelde informatie. Zo moet het BfV een G10-bevoegdheid onmiddellijk beëindigen 

van zodra deze niet langer noodzakelijk is of er niet langer aan de voorwaarden voor de 

machtiging is voldaan.
1074

 Daarnaast moet het echter ook minstens om de zes maanden 

nagaan of de aldus ingezamelde persoonsgegevens nog langer nuttig zijn voor de 

doelstellingen waarvoor zij werden ingezameld. Als dat niet het geval blijkt te zijn 

moeten zij in principe worden vernietigd.
1075

 De persoonsgegevens die wel bewaard 

mogen worden, moeten alsdusdanig gekentekend worden zodat bij een latere verwerking 

steeds duidelijk blijft dat zij op grond van het G10-Gesetz werden ingezameld.
1076

 Dat is 

van belang in het licht van de bijzondere voorwaarden die verbonden worden aan het 

doorgeven van dergelijke gegevens aan andere instanties en de beperkingen die voor die 

andere instanties verbonden zijn aan het gebruik ervan (infra).
1077

 Bovendien wordt de 

uitvoering van een G10-bevoegdheid uitdrukkelijk onderworpen aan de controle van 

zowel het Parlamentarische Kontrollgremium
1078

 alsook de G10-Kommission. Deze 

laatste kan dus ook tijdens de uitvoering ten allen tijde en desgevallend ambtshalve de 

wettigheid en noodzakelijkheid van de bevoegdheid nagaan alsook de wettigheid en 

noodzakelijkheid van de verwerking van de aldus ingezamelde informatie.
1079

  

 Tenslotte voorziet het G10-Gesetz in een mededelingsverplichting ten aanzien 

van de betrokkene. In principe moet het BfV de persoon die het voorwerp van de 

bevoegdheid heeft uitgemaakt daarvan na afloop van de uitvoering op de hoogte stellen. 

Deze mededeling kan echter achterwege blijven wanneer niet kan worden uitgesloten dat 

daarmee een gevaar bestaat voor het achterliggende doel van de bevoegdheid of wanneer 

de mededeling een aanzienlijk nadeel voor de Bond of een van de deelstaten met zich zou 

brengen.
1080

  

                                                                                                                                                  
dient het verantwoordelijke bondsministerie de machtiging echter onmiddellijk in te trekken (§ 15 VI G10). 

1072
  Over de samenstelling en werking van de G10-Kommission, zie infra. 

1073
  Zie § 15 V, zin 1 en VI G10. Zie over de rol van de G10-Kommission bij de machtiging van G10-

maatregelen, B. DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 641-642. 
1074

  § 11 II G10. 
1075

  Zie § 4 I G10. In de mate deze persoonsgegevens echter reeds werden doorgegeven aan de gerechtelijke 

instanties en potentiëel het voorwerp uitmaken van een gerechtelijke rechtmatigheidstoets, blijft een 

vernietiging evenwel achterwege. Zie hierover XIV.1.1.3.  
1076

  § 4 II en III G10. Zie hierover B. DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 343-344. 
1077

  § 4 IV tot VI G10. 
1078

  § 1 II G10. Daartoe bepaalt het G10-Gesetz dat de voor de machtiging verantwoordelijke bondsministeries 

over de uitvoering van de maatregelen minstens om de zes maanden verslag moeten uitbrengen aan het 

Parlamentarische Kontrollgremium (§ 14 I G10).  
1079

  Zie § 1 II G10 en § 15 V, zin 1 en 2 G10. Zie hierover B. DROSTE, Handbuch des 

Verfassungsschutzrechts, 2007, 644-645. 
1080

  In de mate de mededeling evenwel wordt uitgesteld tot langer dan 12 maanden na het stopzetten van de 

maatregel, moet de G10-Kommission zijn oordeel uitspreken over het al dan niet meedelen van de 

maatregel (zie § 12 I G10. Zie ook B. DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 348-349). 
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IX.5. DE CONTROLE  

IX.5.1. Het Parlamentarische Kontrollgremium 

Een werkelijke onafhankelijke controle-instantie bestaat in Duitsland niet waardoor de 

algemene controle op de inlichtingendiensten – BfV, BND en MAD – enkel aan het 

parlement toekomt. Met het oog op die parlementaire controle op de inlichtingendiensten 

werd in Duitsland het Parlamentarische Kontrollgremium opgericht als een bijzondere 

parlementaire commissie.
1081, 1082

 De leden van het Parlamentarische Kontrollgremium 

worden immers door en uit de Bundestag verkozen en deze laatste bepaalt ook het aantal 

leden en de werkwijze.
1083

 Om de continuïteit van de controle te garanderen, blijven zij – 

ook na de ontbinding van de Bondsdag – in functie tot de aanstelling van een nieuw 

samengesteld Kontrollgremium.
1084

 De vergaderingen van het Kontrollgremium zijn in 

principe geheim. Alle leden zijn bovendien onderworpen aan een geheimhoudingsplicht. 

                                                 
1081

  Aanvankelijk als Parlamentarische Kontrollkommission opgericht door het Gesetz über die 

parlamentarische Kontrolle nachrichtendienstlicher Tätigkeit des Bundes van 11 april 1978, BGBl I 1978, 

453. Zie hierover H. BORGS-MACIEJEWSKI, “Zu parlementarischen Kontrolle der Nachrichtendienste”, 

Z.R.P. 1997, (361) 361 e.v.; H. BORGS-MACIEJEWSKI, Was jeder vom Verfassungsschutz wissen sollte, 

Heidelberg, Decker & Müller, 1988, 134 e.v.; M. BRENNER, Bundesnachrichtendienst im Rechtsstaat, 

1990, 56 e.v.; B. DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 622-623; K. MILTNER, “Die 

parlamentarische Kontrolle des Verfassungsschutzes” in BUNDESAMT FÜR VERFASSUNGSSCHUTZ 

(ed.), Verfassungsschutz in der Demokratie. Beiträge aus Wissenschaft und Praxis, Köln, Heymanns, 1990, 

(53) 57 e.v.; D. PEITSCH en C. POLZIN, “Die parlementarische Kontrolle der Nachrichtendienste”, NVwZ 

2000, (387) 389 e.v.; K. PORZNER, “Der Bundesnachrichtendienst im Geflüge der öffentlichen 

Verwaltung”, Die Verwaltung 1993, (235) 245 e.v.; K. SCHELTER, “Die parlamentarische Kontrolle des 

Verfassungsschutzes” in BUNDESMINISTERIUM DES INNERN (ed.), Verfassungsschutz: 

Bestandsaufnahme und Perspektiven; Beiträge aus Wissenschaft und Praxis, Halle, Mitteldeutscher Verlag, 

1998, (146) 152-154. Zie ook H. BUSCH, “Dazu darf ich nichts sagen”, BuPol/CILIP 2004, Afl. 2, (48) 49 

e.v.; O. DIEDERICHS, “Geheimdienstkontrolle dürch die Milchglasscheibe”, BuPol/CILIP 1995, afl. 3, 

(14) 14 e.v.; M. KANT, “Innenausschüsse, Parlamentarische Kontrollkommissinen, G 10-Gremien und G 

10-Kommissionen”, BuPol/CILIP 1995, afl. 3, (21) 21 e.v.; W.D. NARR, “Parllamentarische Kontrolle der 

'Dienste'“, BuPol/CILIP 1995, afl. 3, (6) 6 e.v.; M. THOMAS, “Erfahrungen eines Bremer 

Geheimdienstkontrolleurs”, BuPol/CILIP 1995, afl. 3, (27) 27 e.v. 

De huidige wettelijke basis voor het Parlamentarische Kontrollgremium is te vinden in het Gesetz über die 

parlamentarische Kontrolle nachrichtendienstlicher Tätigkeit des Bundes (Kontrollgremiumgesetz of 

PKGrG) van 29 juli 2009, BGBl I 2009, 2346.  
1082

  Hoewel de oprichting van het Parlamentarische Kontrollgremium de algemene controle bevoegdheid van 

het parlement formeel niet aantast, blijft er voor de Bundestag de facto nog maar weinig ruimte over voor 

een controle van de inlichtingendiensten (zie hierover B. DROSTE, Handbuch des 

Verfassungsschutzrechts, 2007, 619-621; K. SCHELTER, “Die parlamentarische Kontrolle des 

Verfassungsschutzes” in BUNDESMINISTERIUM DES INNERN (ed.), Verfassungsschutz: 

Bestandsaufnahme und Perspektiven; Beiträge aus Wissenschaft und Praxis, Halle, Mitteldeutscher Verlag, 

1998, (146) 147 e.v. Zie ook P. BADURA, “Die Legimitation des Verfassungsschutzes” in BUNDESAMT 

FÜR VERFASSUNGSSCHUTZ (ed.), Verfassungsschutz in der Demokratie.Beiträge aus Wissenschaft und 

Praxis, Köln, Heymanns, 1990, (27) 47-48; H. BORGS-MACIEJEWSKI, Was jeder vom 

Verfassungsschutz wissen sollte, Heidelberg, Decker & Müller, 1988, 137-141; L.O. MICHAELIS, 

Politische Parteien unter der Beobachtung des Verfassungsschutz, 2000, 136-137; K. MILTNER, “Die 

parlamentarische Kontrolle des Verfassungsschutzes” in BUNDESAMT FÜR VERFASSUNGSSCHUTZ 

(ed.), Verfassungsschutz in der Demokratie. Beiträge aus Wissenschaft und Praxis, Köln, Heymanns, 1990, 

(53) 56; H. ROEWER, Nachrichtendienstrecht, 1987, 189-195;  C. STREIß, Das Trennungsgebot, 2011, 

58). 
1083

  Zie § 2 I tot III PKGrG. Het aantal leden en hun onderlinge verhouding vormt een afspiegeling van de 

politieke verhoudingen binnen de bondsdag (zie B. DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 

2007, 638; L.O. MICHAELIS, Politische Parteien unter der Beobachtung des Verfassungsschutz, 2000, 

140-141. Zie ook H. ROEWER, Nachrichtendienstrecht, 1987, 204). 
1084

  § 3 III PKGrG. Zie ook § 2 IV PKGrG. 
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Slechts met een twee derde meerderheid van de leden kan hier van worden afgeweken.
1085

 

Het Kontrollgremium moet in de loop van haar verkiezingstermijn minstens tweemaal 

verslag uitbrengen over haar werkzaamheden aan de Bundestag.
1086

 

Dit Parlamentarische Kontrollgremium controleert de inlichtingendiensten 

evenwel niet rechtstreeks, doch oefent – zoals dat past binnen een zuiver parlementaire 

controle – met betrekking tot het optreden van deze diensten toezicht uit op de 

regering.
1087

 Daartoe moet de regering het Kontrollgremium omstandig informeren over 

de algemene en concrete werking van het BfV, de BND en de MAD. Het 

Parlamentarische Kontrollgremium kan bovendien ook vragen om geïnformeerd te 

worden over bepaalde gebeurtenissen.
1088

 De leden van het Parlamentarische 

Kontrollgremium kunnen overigens ook deelnemen aan de vergaderingen van het 

zogenaamde Vertrauensgremium.
1089

 Hierboven wezen wij er reeds op dat het 

Kontrollgremium tevens op de hoogte gehouden moet worden van de maatregelen die in 

het kader van het G10-Gesetz worden aangewend.
1090

 

Bovendien beschikt het Parlamentarische Kontrollgremium over een aantal 

bijzondere bevoegdheden die het in staat moet stellen om zelf de nodige informatie in te 

zamelen om haar controlefunctie naar behoren uit te oefenen. Zo kan het inzage krijgen in 

documenten en databanken, eventueel zelfs door de inlichtingendiensten zelf te 

bezoeken.
1091

 Het Kontrollgremium kan ook medewerkers van de inlichtingendiensten 

horen waarbij deze laatsten in principe verplicht zijn om volledig en waarheidsgetrouw op 

de vragen te antwoorden.
1092

 De regering kan de mededeling van de aldus gevraagde 

informatie evenwel verhinderen.
1093

 Daarnaast kan het Kontrollgremium indien nodig ook 

de mededeling van informatie vorderen van de andere overheidsinstanties en van de 

rechtscolleges.
1094

  

 Tenslotte moeten wij er op wijzen dat het Parlamentarische Kontrollgremium 

ook verzoeken of klachten van medewerkers van de diensten zelf kan ontvangen.
1095

 De 

                                                 
1085

  § 10 I, zin 1 juncto II PKGrG. Zie hierover, zij het op basis van de ondertussen opgeheven versie van het 

PKGrG uit 1999, B. DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 636-637. 
1086

  § 13 PKGrG. 
1087

  Zie § 1 I PKGrG. Zie ook B. DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 627; L.O. 

MICHAELIS, Politische Parteien unter der Beobachtung des Verfassungsschutz, 2000, 138-139; K. 

SCHELTER, “Die parlamentarische Kontrolle des Verfassungsschutzes” in BUNDESMINISTERIUM DES 

INNERN (ed.), Verfassungsschutz: Bestandsaufnahme und Perspektiven; Beiträge aus Wissenschaft und 

Praxis, Halle, Mitteldeutscher Verlag, 1998, (146) 154. 
1088

  § 4 I PKGrG. Over de concrete inhoudelijke draagwijdte van deze informatieplicht, zij het op basis van de 

ondertussen opgeheven versie van het PKGrG uit 1999, zie B. DROSTE, Handbuch des 

Verfassungsschutzrechts, 2007, 628; L.O. MICHAELIS, Politische Parteien unter der Beobachtung des 

Verfassungsschutz, 2000, 139. 
1089

  Zie infra. 
1090

  Zie § 14 I G10.  
1091

  § 5 I PKGrG. Zie hierover, zij het op basis van de ondertussen opgeheven versie van het PKGrG uit 1999, 

B. DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 632-633; L.O. MICHAELIS, Politische 

Parteien unter der Beobachtung des Verfassungsschutz, 2000, 139. 
1092

  § 5 II PKGrG. Zie hierover, zij het op basis van de ondertussen opgeheven versie van het PKGrG uit 1999, 

B. DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 633. 
1093

  Dat kan bijvoorbeeld om redenen van bronbescherming, indien dit een ongeoorloofde inbreuk zou maken 

op de persoonlijkheidsrechten van de betrokkenen of ter bescherming van het Kernbereich exekutiver 

Eigenverantwortung (§ 6 II PKGrG. Zie hierover ook B. DROSTE, Handbuch des 

Verfassungsschutzrechts, 2007, 630-631; L.O. MICHAELIS, Politische Parteien unter der Beobachtung 

des Verfassungsschutz, 2000, 139). 
1094

  § 5 IV PKGrG. 
1095

  § 8 I PKGrG. 
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eventuele klachten die burgers over het optreden van de inlichtingendiensten bij de 

Bondsdag gedeponeerd hebben, worden aan het Kontrollgremium doorgegeven.
1096

  

IX.5.2. De overige vormen van controle 

Naast het Parlamentarische Kontrollgremium bestaan er in Duitsland nog een aantal 

andere organen die (bepaalde aspecten van) het optreden van het BfV in meer of mindere 

mate kunnen controleren. 

De belangrijkste van deze organen is ongetwijfeld de G10-Kommission die op 

verschillende niveaus een belangrijke rol speelt in het kader van het G10-Gesetz.
1097

 

Vooreerst moet zij met elke machtiging tot aanwending van G10-bevoegdheden 

instemmen. De G10-Kommission controleert daartoe ex ante de wettigheid en 

noodzakelijkheid van het aanwenden van deze bevoegdheden.
1098

 Maar ook in de loop 

van de uitvoering van een dergelijke bevoegdheid beschikt zij over de mogelijkheid om 

de uitvoering te laten stopzetten indien die niet langer wettig of noodzakelijk is. 

Bovendien strekt haar controlebevoegdheid zich uit over de gehele verwerking en het 

gebruik van persoonsgegevens die met toepassing van het G10-Gesetz werden 

ingezameld.
1099

 Daarbij handelt de G10-Kommission hetzij ambtshalve hetzij op verzoek 

van particulieren die denken benadeeld te zijn door een G10-maatregel
1100

 waardoor zij 

ook fungeert als klachtinstantie voor burgers. De controleopdrachten van de G10-

Kommission blijven in elk van deze gevallen echter duidelijk beperkt tot het 

toepassingsgebied van het G10-Gesetz.  

Met het oog op deze controleopdrachten heeft de G10-Kommission inzage in alle 

gegevens en databanken die met het uitoefenen van G10-bevoegdheden in verband staan. 

Zij moet te allen tijde toegang worden verleend tot de lokalen van de inlichtingendiensten 

en deze laatsten dienen op al haar vragen antwoord te geven.
1101

 

De G10-Kommission is samengesteld uit een voorzitter die de Befähigung zum 

Richteramt moet hebben en drie bijzitters. De leden worden aangesteld door het 

Parlamentarische Kontrollgremium, dat hiertoe het advies van de Bondsregering vraagt. 

De leden van de G10-Kommission functioneren evenwel onafhankelijk van de 

uitvoerende en wetgevende macht.
1102

 Hun mandaat loopt tot aan de volgende 

                                                 
1096

  § 8 II PKGrG. Zie hierover B. DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 634-635. 
1097

  Zie hierover  C. STREIß, Das Trennungsgebot, 2011, 58. Zie ook, zij het steunend op verouderde versies 

van het G10-Gesetz, o.a. H. BORGS-MACIEJEWSKI, Das Recht der Geheimdienste, 1986, 208 e.v.; E. 

FRIESENHAHN, “Die Kontrolle der Dienste” in BUNDESMINISTERIUM DES INNERN (ed.), 

Verfassungsschutz und Rechtsstaat. Beiträge aus Wissenschaft und Praxis, Köln, Heymanns, 1981, (87) 

110 e.v.; K. MILTNER, “Die parlamentarische Kontrolle des Verfassungsschutzes” in BUNDESAMT FÜR 

VERFASSUNGSSCHUTZ (ed.), Verfassungsschutz in der Demokratie. Beiträge aus Wissenschaft und 

Praxis, Köln, Heymanns, 1990, (53) 62 e.v.; K. SCHELTER, “Die parlamentarische Kontrolle des 

Verfassungsschutzes” in BUNDESMINISTERIUM DES INNERN (ed.), Verfassungsschutz: 

Bestandsaufnahme und Perspektiven; Beiträge aus Wissenschaft und Praxis, Halle, Mitteldeutscher Verlag, 

1998, (146) 162 e.v. 
1098

  Zie § 15 VI, zin 3 G10. Zie B. DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 641-642; L.O. 

MICHAELIS, Politische Parteien unter der Beobachtung des Verfassungsschutz, 2000, 143-144.  
1099

  Zie § 15 V, zin 2 G10. Zie ook B. DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 642-645. Aldus 

speelt de G10-Kommission ook een controlerende rol in het kader van de later te bespreken 

Verwertungsverboten die bij een eventuele mededeling van op basis van G10-maatregelen verzamelde 

persoonsgegevens kunnen gelden (infra). 
1100

  Zie § 15 V, zin 1 G10. 
1101

  Zie § 15 V, zin 3 G10. 
1102

  Regelmatig worden als leden van de G10-Kommission dan ook partijleden aangesteld die op dat moment 

niet als volksvertegenwoordiger zijn verkozen (zie B. DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 

2007, 640; L.O. MICHAELIS, Politische Parteien unter der Beobachtung des Verfassungsschutz, 2000, 

143. Zie ook H. BORGS-MACIEJEWSKI, Das Recht der Geheimdienste, 1986, 205-208).  
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parlementsverkiezingen en kan niet vroeger worden beëindigd.
1103

 De G10-Kommission 

vergadert minstens éénmaal per maand.
1104

 De vergaderingen van de G10-Kommission 

zijn geheim en haar leden zijn aan een geheimhoudingsplicht onderworpen.
1105

 

Specifiek met het oog op de bescherming van persoonsgegevens beschikt het BfV 

daarnaast over een Beauftragter für den Datenschutz die ten aanzien van het BfV een 

zekere onafhankelijkheid geniet.
1106

 Op grond van het Bundesdatenschutzgesetz moet elke 

openbare of andere instantie die geautomatiseerd persoonsgegevens verwerkt immers een 

dergelijke Beauftragter aanduiden.
1107

 Deze dient de naleving van het 

Bundesdatenschutzgesetz te controleren en te bevorderen.
1108

 Daarnaast bestaat er op 

bondsniveau ook een Bundesbeauftragter für den Datenschutz die als onafhankelijk 

orgaan eveneens controle kan uitoefenen op de verwerking van persoonsgegevens door de 

inlichtingendiensten.
1109

 

Verder kan nog gewezen worden op een aantal andere instanties die via de omweg 

van een budgettaire controle eveneens een zekere mate van controle kunnen uitoefenen op 

de werking van de inlichtingendiensten. Zo moet het parlement de begroting goedkeuren 

waardoor het onrechtstreeks over een controlemogelijkheid beschikt. Geheime uitgaven, 

waaronder de budgetten van de inlichtingendiensten, worden evenwel niet steeds door het 

gehele parlement onderzocht. Zij kunnen aan het zogenaamde Vertrauensgremium 

worden voorgelegd – een instantie die uit leden van de begrotingscommissie is 

samengesteld – waardoor zij niet aan het gehele parlement moeten worden 

bekendgemaakt.
1110

 De leden van het Parlamentarische Kontrollgremium kunnen de 

bijeenkomsten van het Vertrauensgremium bijwonen en omgekeerd.
1111

 De controle van 

de rekeningen en financiële huishouding van het BfV is daarenboven in handen van het 

Bundesrechnungshof.
1112

  

 Tenslotte kan in bepaalde gevallen ook de burgerlijke rechter geconfronteerd 

worden met het optreden van het BfV en aldus onrechtstreeks een controle uitoefenen. Dat 

zal voornamelijk het geval zijn indien de betrouwbaarheidsonderzoeken waaraan het BfV 

heeft meegewerkt, geleid hebben tot het weigeren van een burger voor een bepaalde 

functie of het weigeren van een veiligheidsdocument.
1113

 Hetzelfde geldt mutatis 

                                                 
1103

  Zie § 15 I G10. 
1104

  Zie § 15 IV G10. 
1105

  Zie § 15 II G10. 
1106

  Zie hierover B. DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 614-615. Zie ook H. BORGS-

MACIEJEWSKI, Was jeder vom Verfassungsschutz wissen sollte, Heidelberg, Decker & Müller, 1988, 

142-144; K. PORZNER, “Der Bundesnachrichtendienst im Geflüge der öffentlichen Verwaltung”, Die 

Verwaltung 1993, (235) 248; H.J. SCHWAGERL, Verfassungsschutz, 1985, 286-288. 
1107

  § 4f BDSG. 
1108

  § 4g BDSG. 
1109

  Zie §§ 22 e.v. BDSG. Zie hierover B. DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 616 e.v.; H. 
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mutandis in de mate inlichtingen gebruikt zouden worden in het kader van een 

strafprocedure (infra). 
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HOOFDSTUK X. BESLUIT BIJ DEEL III 

X.1. EEN UITEENLOPENDE INSTITUTIONELE CONTEXT 

Ten eerste moeten we op het einde van dit deel met betrekking tot de organisatie en de 

institutionele inbedding van de inlichtingendiensten vaststellen dat er tussen de drie 

besproken landen vrij grote verschillen bestaan, terwijl de gelijkenissen op het eerste 

gezicht al bij al beperkt en oppervlakkig blijven. Weliswaar beschikt elk van de 

besproken landen over een vergelijkbare, aparte, bij de staf van het leger ondergebrachte 

militaire inlichtingendienst maar deze bleven in dit onderzoek verder buiten 

beschouwing. Wat betreft de hier wel uitvoerig besproken civiele inlichtingendiensten 

treedt een meer heterogeen beeld op de voorgrond.  

De organisatie van de inlichtingendiensten lijkt het dichtst bij elkaar aan te leunen 

in België en Nederland omdat het civiele inlichtingenwerk in beide landen werd 

toevertrouwd aan één – duidelijk van de reguliere politiediensten onderscheiden – 

inlichtingendienst. Nochtans blijken de verschillen bij nader onderzoek aanzienlijk te zijn. 

Ten eerste heeft de Belgische VSSE – anders dan de Nederlandse AIVD – geen 

uitdrukkelijke buitenlandopdracht. De VSSE moet daardoor eerder als een louter 

binnenlandse veiligheidsdienst beschouwd worden, terwijl de AIVD een werkelijke 

inlichtingen- én veiligheidsdienst is.  

Verder ressorteert de AIVD onder het gezag en beheer van de minister BZK. In 

België daarentegen beschikt de minister van Binnenlandse Zaken slechts in bepaalde – 

aan de openbare ordehandhaving en de personenbescherming gerelateerde – gevallen over 

het mede-beheer en -gezag over de inlichtingendienst. De VSSE ressorteert in hoofdzaak 

immers onder de verantwoordelijkheid van de minister van Justitie. Dit verschil wordt tot 

op zekere hoogte echter afgevlakt door het feit dat er voor de bepaling van het beleid ten 

aanzien van de (civiele en militaire) inlichtingendiensten in beide landen wel een 

vergelijkbare structuur bestaat. Zowel in België als in Nederland wordt dat beleid immers 

vorm gegeven in een overlegorgaan – respectievelijk de Nationale Veiligheidsraad en de 

Raad voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten – waarin de ministers van de betrokken 

beleidsdomeinen zijn vertegenwoordigd.
1114

 In België is de Nationale Veiligheidsraad 

overigens ook verantwoordelijk voor de coördinatie van de inlichtingendiensten (VSSE 

en ADIV). In Nederland ligt die coördinatie in handen van de Nationaal Coördinator 

Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten die onder het hiërarchisch gezag van de Minister-

President optreedt. 

Ook met betrekking tot de interne organisatie bestaan er tussen de beide landen 

aanzienlijke verschillen. De relevantie daarvan blijft in het kader van dit onderzoek 

evenwel beperkt, zij het met uitzondering van de organisatie van de gedeconcentreerde 

territoriale aanwezigheid. In België beschikt de VSSE daartoe in de belangrijkste steden 

over daadwerkelijk gedeconcentreerde eenheden die ten volle deel blijven uitmaken van 

de centrale dienst. De AIVD daarentegen beschikt niet over dergelijke voorposten. De 

gedeconcentreerde territoriale aanwezigheid van de dienst wordt evenwel gegarandeerd 

door de politieambtenaren met een zogenaamd artikel 60-statuut. Deze kunnen 

werkzaamheden verrichten voor de AIVD maar blijven ten volle lid van de landelijke of 

regionale eenheid van de Nationale Politie waar zij werken. Zo hebben de 

politieambtenaren die werkzaam zijn in een RID-WIV of LID-WIV in principe steeds het 
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statuut van artikel 60-ambtenaar. De RID-WIV en LID-WIV maken aldus deel uit van de 

Nationale Politie en blijven daardoor organisatorisch van de AIVD gescheiden maar 

vervullen niettemin in belangrijke mate de rol van territoriaal gedeconcentreerde antenne. 

De organisatie van de Duitse inlichtingendiensten is in vergelijking met België en 

Nederland aanzienlijk ingewikkelder. Dat hangt uiteraard samen met de federale structuur 

van Duitsland en met het feit dat zowel het inlichtingen- als het politiewerk in de eerste 

plaats tot de bevoegdheden van de Länder behoren. Hoewel de deelstatelijke 

inlichtingendiensten hier buiten beschouwing blijven, zal het duidelijk zijn dat de vraag 

naar een territoriaal gedeconcentreerde aanwezigheid van de inlichtingendiensten van de 

Bund zich daardoor op een fundamenteel andere wijze stelt dan in België en Nederland. 

Bovendien wordt het institutionele kader in Duitsland verder gecompliceerd door het feit 

dat er op bondsniveau twee civiele inlichtingendiensten (sensu lato) bestaan. De BND 

ressorteert als op het buitenland gerichte inlichtingendienst (sensu stricto) onder de 

Bondskanselier
1115

 maar werd door ons niet nader besproken. Het BfV daarentegen is in 

hoofdzaak gericht op het inzamelen van informatie over mogelijke bedreigingen tegen de 

– binnenlandse – grondwettelijke orde en kan om die reden eerder als een 

veiligheidsdienst gekwalificeerd worden. Het BfV ressorteert als Bundesoberbehörde 

onder het Bundesministerium des Innern dat als dusdanig verantwoordelijk is voor het 

gezag en beheer over de dienst en het inlichtingenbeleid. De coördinatie tussen de drie 

federale inlichtingendiensten is in handen van de Beauftragter für die Nachrichtendienste, 

i.e. het hoofd van de Bondskanselarij. Aldus blijkt de politieke verantwoordelijkheid over 

de (binnenlandse) civiele inlichtingendienst enkel in Belgïe bij het ministerie van Justitie 

te berusten. 

X.2. EEN UITEENLOPENDE INVULLING VAN DE PARLEMENTAIRE 

CONTROLE 

De heterogeniteit op institutioneel vlak trekt zich ook door naar de wijze waarop de 

controle en het toezicht op de besproken inlichtingendiensten is georganiseerd. In de 

eerste plaats valt het optreden van de inlichtingendiensten in de drie onderzochte landen 

onder het toepassingsgebied van een aantal algemene controlemechanismen waaraan elke 

overheidsinstantie wordt onderworpen. Te denken valt onder meer aan de (parlementaire) 

budgettaire controle; het toezicht op het gebruik van persoonsgegevens; het bestaan van 

een ombudsman voor het overheidsoptreden; en de controle door de (administratieve) 

rechtscolleges. In elk van de besproken landen zijn de inlichtingendiensten in meer of 

mindere mate aan dergelijke vormen van toezicht en controle onderworpen. Belangrijker 

in het kader van dit besluit is evenwel het bestaan van specifiek op de 

inlichtingendiensten gerichte controle- en toezichtsmechanismen. Zo wordt in elk van de 

drie landen veel waarde gehecht aan het bestaan van een zekere vorm van parlementaire 

controle. De wijze waarop deze georganiseerd wordt, verschilt echter sterk.  

In België verloopt de rechtstreekse parlementaire controle in hoofdzaak via de 

begeleidingscommissie in de Kamer. De belangrijkste vorm van controle en toezicht op 

de inlichtingendiensten is evenwel in handen van het Vast Comité I, een – van parlement 

en regering – onafhankelijk toezichtsorgaan waarvan de leden door maar niet uit de 

Kamer worden benoemd. Het Vast Comité I is verantwoordelijk voor het algemene 

toezicht op de rechtmatigheid en doelmatigheid van het optreden van de 

inlichtingendiensten en beschikt daartoe over de nodige onderzoeksbevoegdheden. Het 

behandelt ook de klachten die burgers desgevallend zouden hebben over het optreden van 
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de inlichtingendiensten. Daarnaast draagt de rapportageplicht van het Vast Comité I ten 

aanzien van het parlement, in belangrijke mate bij tot de realisatie van de rechtstreekse 

parlementaire controle. In 2010 werden de controlemogelijkheden van het Vast Comité I 

– specifiek met het oog op de controle van de meest ingrijpende (specifieke en 

uitzonderlijke) inlichtingenmethoden – overigens verder versterkt. Terzelfder tijd werd 

met de BIM-commissie zelfs nog een bijkomend onafhankelijk controleorgaan in het 

leven geroepen, zij het niet belast met een algemene controleopdracht. Deze BIM-

Commissie is immers specifiek verantwoordelijk voor het toezicht en de controle op – en 

in bepaalde gevallen ook machtiging van – de meest ingrijpende inlichtingenmethoden. 

Bovendien bestaat in België ook een specifiek jurisdictioneel orgaan. Het zogenaamde 

Beroepsorgaan staat in voor de behandeling van de klachten over de door de VSSE of de 

ADIV uitgevoerde betrouwbaarheidsonderzoeken. 

In Nederland verloopt de parlementaire controle op de inlichtingendiensten in 

grote lijnen op vergelijkbare wijze. De rechtstreekse controle geschiedt in de eerste plaats 

door een bijzondere commissie in de Tweede Kamer, de CIVD. Maar ook hier ligt het 

zwaartepunt van het toezicht bij een van het parlement en de regering onafhankelijk 

controleorgaan: de Commissie van Toezicht. Deze commissie is belast met de algemene 

controle op de rechtmatigheid en – zo wordt algemeen aanvaard – doelmatigheid van de 

uitvoering van de Wiv 2002. Zij beschikt daartoe ook over de nodige 

onderzoeksbevoegdheden. Haar leden worden door de regering benoemd en behoren in 

principe nooit tot één van beide Kamers. Door middel van haar uitgebreide 

rapportageplicht versterkt de Commissie van Toezicht in belangrijke mate het 

rechtstreekse parlementaire toezicht. In tegenstelling tot het Vast Comité I heeft de 

Commissie van Toezicht echter geen bijzondere taak met betrekking tot de bevoegdheden 

van de inlichtingendiensten en heeft zij in het kader van een eventuele klachtprocedure 

slechts een – weliswaar zwaarwegende – adviserende rol. Andere specifiek op de 

inlichtingendiensten gerichte controle- of toezichtsorganen bestaan in Nederland niet, 

waardoor een belangrijke taak blijft weggelegd voor de reguliere controlemechanismen 

van de overheid zoals de ombudsman en de (administratieve) rechtspraak. 

 In Duitsland tenslotte ligt de nadruk duidelijk meer op de rechtstreekse 

parlementaire controle. Het daartoe opgerichte Parlamentarische Kontrollgremium valt 

wat dat betreft dan ook niet te vergelijken met de onafhankelijke toezicht- en 

controleorganen zoals die in België en Nederland bestaan, maar moet veeleer beschouwd 

worden als een bijzondere parlementaire commissie. De leden van het Parlamentarische 

Kontrollgremium worden immers door én uit de Bundestag verkozen. Zij controleren de 

inlichtingendiensten bovendien niet rechtstreeks, doch oefenen – zoals dat past binnen 

een zuiver parlementaire controle – toezicht uit op de regering met betrekking tot het 

optreden van deze diensten. De regering heeft in die context een omvattende 

informatieplicht, al beschikt het Kontrollgremium ook over eigen 

onderzoeksbevoegdheden. Bovendien behandelt het ook de klachten over het optreden 

van de inlichtingendiensten die bij de Bundestag worden gedeponeerd.  

Niettemin beschikt ook Duitsland met de G10-Kommission over een onafhankelijk 

controleorgaan, zij het dat dit om twee redenen moeilijk vergelijkbaar is met het 

Belgische Vast Comité I en de Nederlandse Commissie van Toezicht. Ten eerste moet de 

onafhankelijkheid van dit orgaan anders worden ingeschat. De G10-Kommission 

functioneert weliswaar onafhankelijk van de Bondsdag en de regering, maar niet zelden 

zijn haar leden – door het Parlamentarische Kontrollgremium benoemd – tegelijk ook lid 

van de Bondsdag. Bovendien eindigt hun mandaat steeds bij de ontbinding van de 

Bondsdag, waardoor zij sterk afhankelijk lijken van de bij verkiezingen wisselende 

politieke evenwichten. Ten tweede is de G10-Kommission niet te beschouwen als een 
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algemeen controle- of toezichtsorgaan. Haar opdracht blijft immers beperkt tot de in het 

G10-Gesetz opgenomen maatregelen, i.e. de maatregelen die raken aan het brief-, post- of 

telecommunicatiegeheim. Wat dat betreft, moet de G10-Kommission veeleer vergeleken 

worden met de Belgische BIM-Commissie, al houdt ook die vergelijking bij nader 

onderzoek slechts zeer gedeeltelijk stand. 

X.3. EEN INHOUDELIJK VERGELIJKBARE INLICHTINGENOPDRACHT 

Ten derde lijken op het eerste gezicht ook de verschillen met betrekking tot de 

taakstelling of de opdracht van de besproken inlichtingendiensten aanzienlijk te zijn. Bij 

nader onderzoek blijkt hier echter wel een vrij grote homogeniteit te bestaan, althans op 

meta-niveau. Zo zijn de besproken inlichtingendiensten in elk van de drie landen belast 

met de uitvoering van betrouwbaarheidsonderzoeken vereist voor de uitoefening van 

belangrijke (overheids)functie en zijn zij nauw betrokken bij de bescherming van 

staatsgeheimen door classificatie of door het geven van veiligheidsaanbevelingen. In 

België en Nederland hebben de VSSE en de AIVD bovendien ook een rol bij de 

bescherming van hoog geplaatste personen. In het kader van dit onderzoek is het evenwel 

belangrijker om stil te staan bij de kerntaak van de besproken inlichtingendiensten: het 

inlichtingenwerk. 

In dat verband lijkt de formele opdracht van de inlichtingendiensten in elk van de 

drie landen dezelfde te zijn: de inzameling en verwerking van informatie over 

bedreigingen voor de staatsveiligheid met de primaire bedoeling om andere 

overheidsinstanties in staat te stellen daar gepast op te kunnen reageren, desgevallend met 

executieve maatregelen. Het inzamelen, verwerken en doorgeven van informatie vormt 

aldus de hoofdopdracht van de bestudeerde inlichtingendiensten en niet het nemen van 

executieve maatregelen die uitdrukkelijk de bevoegdheid blijven van de ‘klanten’ van de 

inlichtingendiensten. Dat uitgangspunt zit in elk van de drie besproken landen verankerd 

in het bestaande wettelijke kader, wat het duidelijkst blijkt ten aanzien van wat we de 

executieve politiebevoegdheden zouden kunnen noemen. 

In Duitsland bepaalt § 8 III BVerfSchG expliciet dat het BfV in geen geval zelf 

gebruik kan maken van politiële dwangmiddelen en dat het voor de uitvoering van 

dergelijke maatregelen evenmin beroep mag doen op de politiediensten. Deze bepaling 

kadert daar uiteraard binnen het ruimere Trennungsgebot dat het uitgangspunt vormt in de 

verhouding tussen inlichtingen- en politiediensten en op grond waarvan de 

inlichtingendiensten in geen geval over police authority mogen beschikken. De aan de 

opsporing en vervolging van strafbare feiten verbonden executieve maatregelen zijn aldus 

voorbehouden aan de politiediensten. In Nederland wordt dit uitgangspunt enigszins 

anders geformuleerd in die zin dat de Wiv 2002 daar uitdrukkelijk bepaalt dat de 

ambtenaren van de inlichtingendiensten geen bevoegdheid bezitten tot het opsporen van 

strafbare feiten. Strikt genomen is daarmee uiteraard niet gezegd dat zij geen eigen 

politionele executieve bevoegdheden of dwangmiddelen kunnen uitoefenen, maar dat is 

wel de ratio achter deze bepaling. Dat mag ook blijken uit de nadere regeling van de 

bevoegdheden van de inlichtingendiensten waarin executieve bevoegdheden nadrukkelijk 

ontbreken.
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 In België tenslotte ontbreekt een uitdrukkelijke bepaling over het gebruik 

van executieve maatregelen of politionele dwangmiddelen door de inlichtingendiensten. 

Uit de parlementaire voorbereiding van de W.I&V alsook uit de teneur van de wet zelf 
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blijkt echter afdoende dat het uitoefenen van (politionele) bevoegdheden door de 

inlichtingendiensten radicaal wordt afgewezen. 

De formele opdracht van de inlichtingendiensten krijgt evenwel pas betekenis in 

de mate ook de materiële opdracht wordt verduidelijkt en de term staatsveiligheid een 

meer concrete invulling krijgt. Terecht wordt in elk van de drie besproken landen dan ook 

geëxpliciteerd waarover de betrokken inlichtingendiensten precies informatie mogen 

inzamelen verwerken en doorgeven. De benadering en de bewoordingen die daarbij 

gehanteerd worden, verschillen weliswaar aanzienlijk, maar blijken inhoudelijk goed op 

elkaar aan te sluiten. In elk van de drie besproken landen wordt het concept 

‘staatsveiligheid’ immers gekoppeld aan de bescherming van de democratische 

rechtsstaat als staatsorganisatie. 

Dat idee wordt het best en meest expliciet uitgewerkt in het Duitse BVerfSchG. De 

opdracht van het BfV wordt daar immers in eerste instantie gekoppeld aan de freiheitliche 

demokratische Grundordnung. Dit aan de Grondwet ontleende begrip omvat een aantal 

kernwaarden van de democratische rechtsstaat die geacht worden onaantastbaar te zijn en 

om die reden ook actief verdedigd mogen worden. Welke gedragingen beschouwd 

kunnen worden als een potentiële bedreiging voor deze kernwaarden – en dus binnen het 

aandachtsgebied van de inlichtingendiensten kunnen vallen –, wordt in het BVerfSchG in 

vrij abstracte termen omschreven. Een verwijzing naar concrete fenomenen blijft zo 

achterwege waardoor de regeling flexibel blijft ten aanzien van mogelijke nieuwe 

fenomenen of strekkingen. Deze werkwijze resulteert anderzijds wel in een zeer 

omvangrijke en ingewikkelde omschrijving die – weliswaar enkel op het eerste gezicht – 

weinig licht werpt op het concrete werkterrein van de inlichtingendiensten. 

Ook in België wordt de opdracht van de VSSE uitdrukkelijk in verband gebracht 

met de bescherming van de democratische rechtsstaat.
1117

 De omschrijving van de 

inlichtingenopdracht wordt in vergelijking met Duitsland evenwel minder strikt en 

dogmatisch aan dit concept gelinkt. In België werd immers niet gekozen voor een 

abstracte omschrijving van de inlichtingentaak maar werd daarentegen net gepoogd om 

de beoogde gedragingen en activiteiten zo concreet mogelijk te definiëren. Dat heeft 

geresulteerd in een omvattende cataloog van fenomenen die in de W.I&V bovendien elk 

op hun beurt van een nadere definitie werden voorzien. 

De inspanningen die België en Duitsland zich getroostten om – weliswaar elk 

vanuit een andere benadering – de staatsbedreigende activiteiten en gedragingen zo 

precies mogelijk te omschrijven, staan in schril contrast met de summiere omschrijving 

die in de Nederlandse Wiv 2002 wordt gehanteerd. De AIVD wordt geacht op te treden in 

het belang van de nationale veiligheid wat onder meer de gedragingen en activiteiten 

omvat die aanleiding kunnen geven tot het ernstige vermoeden dat zij een gevaar vormen 

voor het voortbestaan van de democratische rechtsorde, dan wel voor de veiligheid of 

voor andere gewichtige belangen van de staat. Een meer omvattende omschrijving werd 

bewust achterwege gelaten om een al te statische regeling te vermijden. Niettemin blijkt 

hieruit dat ook in Nederland de inlichtingentaak uitdrukkelijk in verband gebracht wordt 

met het voortbestaan van de democratische rechtsstaat.  

De verschillen die met betrekking tot de formulering van de inlichtingentaak 

tussen de drie landen bestaan, lijken te resulteren in een inhoudelijk vergelijkbare 

opdracht. Dat aanvoelen wordt bevestigd door de vaststelling dat fenomenen als 

terrorisme, politiek extremisme van zowel linkse als rechtse strekking, radicalisme, 

inmenging, spionage, bepaalde vormen van georganiseerde criminaliteit etc… in elk van 

de besproken landen binnen het aandachtsgebied van de (op de binnenlandse veiligheid 
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gerichte civiele) inlichtingendienst valt. Datzelfde geldt overigens ook ten aanzien van 

wat in België omschreven wordt als de bescherming van het wetenschappelijk en 

economisch potentiëel. In Nederland valt deze opdracht van de AIVD grotendeels onder 

de zogenaamde C-taak, in Duitsland zit zij meer verspreid over de verschillende aspecten 

van de taakstelling van het BfV.  

X.4. INHOUDELIJK VERGELIJKBARE BEVOEGDHEDEN 

Met betrekking tot de bevoegdheden waarover de inlichtingendiensten beschikken om 

hun opdrachten te vervullen, kan dezelfde conclusie gelden als voor hun 

inlichtingenopdracht. De op het eerste gezicht erg verschillende regelingen blijken bij 

nader inzien immers veel gelijkenissen te bevatten. Inhoudelijk zijn de bevoegdheden 

waarover de VSSE, de AIVD en het BfV beschikken grotendeels gelijk. Observaties met 

technische middelen, het inzetten van undercovers, het opvragen van verkeersgegevens of 

het kennisnemen van de inhoud van post- of telecommunicatieverkeer, het onderscheppen 

van vertrouwelijke communicatie, het binnendringen in een computer(netwerk), het 

opvragen van financiële gegevens, etc… behoren in elk van de drie landen tot de 

mogelijkheden van de inlichtingendiensten.
 

Daarbij valt het bovendien op dat de 

bevoegdheden waarover de inlichtingendiensten beschikken, ook inhoudelijk 

vergelijkbaar zijn met de bevoegdheden waarover de politiediensten in elk van de 

besproken landen beschikken in het kader van de opsporing van strafbare feiten. Hoewel 

wij ons in dit onderzoek niet aan een vergelijking in die zin hebben gewaagd, vallen de 

gelijkenissen moeilijk te ontkennen.  

Dat de bevoegdheden van de inlichtingendiensten inhoudelijk vergelijkbaar zijn 

neemt evenwel niet weg dat er met betrekking tot de toepassingsvoorwaarden wel 

aanzienlijke verschillen bestaan, al zijn ook hier – opnieuw op meta-niveau – een aantal 

parallellen te trekken. Zo bestaat er in elk van de besproken landen een gedifferentieerd 

systeem waarbij strengere toepassingsvoorwaarden gelden al naargelang de voorliggende 

bevoegdheid een meer ingrijpend karakter heeft. Deze differentiatie op basis van de aard 

van de bevoegdheid wordt in de eerste plaats bereikt door de toepassing van de 

beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit, zij het dat de concrete vertaling van 

deze beginselen in elk van de besproken landen aanzienlijk verschilt. Belangrijker is 

evenwel dat het meer of minder ingrijpende karakter van een bevoegdheid ook steeds 

wordt gekoppeld aan de strengheid van de vereiste machtigingsprocedure voor die 

bevoegdheid.  

Dat blijkt het duidelijkst in België waar met de inwerkingtreding van de BIM-Wet 

alle bevoegdheden – in België inlichtingenmethoden genoemd – werden ingepast in een 

expliciet drieledig getrapt systeem. Voor de gewone methoden, die de laagste trede 

vormen, geldt geen bijzondere machtigingsvereiste. De meer ingrijpende specifieke 

methoden daarentegen kunnen in principe slechts worden uitgevoerd na een machtiging 

van het diensthoofd van de betrokken inlichtingendienst. De meest ingrijpende methoden 

zoals de doorzoeking van woningen en beroepslokalen, het inzetten van undercovers, het 

vorderen van bankgegevens en het kennisnemen van de inhoud van postzendingen of van 

(tele)communicatie tenslotte behoren tot de uitzonderlijke methoden. Ook deze kunnen 

enkel worden aangewend na een machtiging van het diensthoofd, maar behoeven 

bovendien ook de instemming van de BIM-Commissie.
1118

 

Ook in Duitsland wordt de facto met een drieledig gedifferentieerd 

machtigingssysteem gewerkt. De zogenaamde nachrichtendienstliche Mitteln worden 
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  Wij beargumenteerden hierboven reeds dat het eensluidend advies van de BIM-Commissie – gelet op de 

consequenties van een negatief advies – eerder beschouwd moet worden als een toestemming. 



 198 

geacht het minst ingrijpend karakter te hebben en behoeven om die reden geen bijzondere 

machtiging. Vervolgens worden in § 8a II BVerfSchG een aantal meer ingrijpende 

bevoegdheden geregeld die het mogelijk maken om passagiersgegevens, 

verkeersgegevens van post- of telecommunicatieverkeer of financiële gegevens te 

vorderen bij private dienstverleners. Deze tweede groep van bevoegdheden kan slechts 

worden aangewend na een machtiging van het betrokken Bondsministerie. Voor het 

aanwenden van bevoegdheden die raken aan het in artikel 10 van de Duitse Grondwet 

beschermde brief-, post- en telecommunicatiegeheim tenslotte, wordt naast de machtiging 

van het betrokken Bondsministerie bovendien ook de instemming van de G10-

Kommission vereist. Opvallend is wel dat de verdeling van de concrete bevoegdheden 

over de drie treden van het systeem in vergelijking met België aanzienlijk anders is. Zo is 

het onderscheppen en opnemen van vertrouwelijke communicatie als 

nachrichtendienstliche Mitteln in Duitsland niet aan een bijzondere machtiging 

onderworpen terwijl dit in een Belgische context net als uitzonderlijke methode wordt 

beschouwd. 

In Nederland tenslotte lijkt de algemene toestemmingsvereiste van artikel 19 Wiv 

2002 – op grond waarvan de toestemming van de minister van BZK is vereist – op het 

eerste gezicht te gelden voor alle bijzondere bevoegdheden zonder onderscheid. 

Niettemin bestaat impliciet ook hier een gedifferentieerd systeem van machtigingen op 

grond van het meer of minder ingrijpend karakter van de voorliggende bevoegdheid. Het 

bestaan van een delegatiebevoegdheid maakt immers dat de toestemmingsbevoegdheid de 

facto meestal bij de AIVD zelf ligt. Voor een aantal meer ingrijpende bevoegdheden sluit 

de wet een dergelijke delegatie evenwel uit waardoor het voor die bevoegdheden toch 

steeds de minister van BZK is die zijn toestemming moet verlenen. Dat is onder andere 

het geval bij een observatie of doorzoeking in een woning, bij het gericht onderscheppen 

van (tele)communicatie en telkens naar aanleiding van een bijzondere bevoegdheid wordt 

binnengetreden in een woning.
1119

 Voor het openen van post of andere geadresseerde 

zendingen tenslotte geldt nog een andere regeling in die zin dat dit slechts mogelijk is op 

last van de rechtbank te Den Haag. 

Dat in elk van de besproken landen een – aan het ingrijpende karakter van de 

voorliggende bevoegdheid gekoppeld – gedifferentieerd machtigingssysteem bestaat, 

neemt niet weg dat een meer gedetailleerde vergelijking tussen deze systemen bemoeilijkt 

wordt door de sterk uiteenlopende concrete invulling die er telkens aan wordt gegeven.  

Niettemin kunnen we wél concluderen dat het machtigen van de meest ingrijpende 

bevoegdheden zowel in Nederland als in Duitsland eerder als een politieke 

verantwoordelijkheid beschouwd moet worden. In Duitsland is het betrokken 

bondsministerie verantwoordelijk voor de machtiging van de meest ingrijpende 

bevoegdheden. In de mate daarbij geraakt wordt aan het brief-, post- of 

telecommunicatiegeheim wordt bovendien de instemming van de G10-Kommission 

vereist, maar ook deze is gelet op haar samenstelling nauw verbonden met de politieke 

constellatie van het moment. En ook in Nederland is het de minister van BZK die (in 

principe) verantwoordelijk is voor het verlenen van de machtiging. De meest ingrijpende 

bijzondere bevoegdheden moeten zelfs steeds door de minister worden gemachtigd.  

België daarentegen hanteert een geheel andere visie waarbij de betrokken 

ministers in principe niet bij het machtigingsproces zijn betrokken. Het aanwenden van de 

meest ingrijpende bevoegdheden wordt hier immers afhankelijk gemaakt van de 

machtiging van de BIM-Commissie, een uit magistraten samengestelde en van de 
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  In dat laatste geval moet immers rekening worden gehouden met de van de Wiv 2002 onderscheiden 

algemene regeling inzake het binnentreden. 
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uitvoerende en wetgevende macht onafhankelijke bijzondere commissie. Slechts in 

tweede orde – ingeval in hoofde van de BIM-Commissie sprake is van overmacht – kan 

de bevoegde minister onder strikte voorwaarden een uitzonderlijke methode machtigen. 

X.5. NAWOORD BIJ DEEL III 

Tenslotte moeten wij op het einde van dit besluit nog even terugkomen op de plaats en 

relevantie van dit deel in het geheel van het onderzoek. De bovenstaande vergelijking van 

de organisatie, controle, opdrachten en bevoegdheden van de inlichtingendiensten kan 

immers de indruk wekken dat de verschillen tussen de besproken landen te talrijk zijn om 

een diepgravend vergelijkend onderzoek op te kunnen steunen. Niettemin zijn wij van het 

tegendeel overtuigd. Met betrekking tot de institutionele inbedding en de organisatie, 

alsook wat betreft de controle en het toezicht op de inlichtingendiensten, bestaan 

inderdaad belangrijke verschillen. Een inhoudelijke vergelijking van de opdrachten en 

bevoegdheden genereert evenwel een homogener beeld en het zijn vooral deze aspecten 

die in het kader van dit proefschrift van belang zijn.  

Ten eerste is de materiële opdracht van de inlichtingendiensten – niettegenstaande 

de uiteenlopende omschrijvingen ervan – in hoge mate dezelfde voor elk van de 

besproken inlichtingendiensten. Hun inlichtingenwerk is gericht op gedragingen en 

activiteiten die een bedreiging (kunnen) vormen voor de staatsveiligheid, i.e. het 

voortbestaan van de vrij democratische rechtsstaat. Te denken valt onder meer aan 

fenomenen als extremisme, radicalisme, terrorisme, etc… Daarbij valt bovendien op dat 

dergelijke bedreigende activiteiten regelmatig ook raakvlakken vertonen – en soms zelfs 

samenvallen – met bepaalde expliciet strafbaar gestelde gedragingen. De informatie die 

de besproken inlichtingendiensten in het kader van hun eigen inlichtingenopdracht 

inzamelen en verwerken kan dus ook relevant zijn in het kader van de opsporing en 

vervolging van (bepaalde) strafbare feiten.  

Daarbij komt dat de inlichtingendiensten met het oog op hun inlichtingenopdracht 

in elk van de besproken landen over min of meer dezelfde ingrijpende bevoegdheden 

beschikken. Inhoudelijk blijken deze bevoegdheden overigens gelijke tred te houden met 

de bevoegdheden zoals die in het kader van de opsporing en vervolging van strafbare 

feiten kunnen worden aangewend door de politiediensten, zij het uiteraard dat de inzet 

ervan niet gebonden is aan het bestaan van een bepaalde graad van verdenking van een 

strafbaar feit maar aan een vermoeden van een bedreiging voor de staatsveiligheid.  

Aldus kan men er van uit gaan dat de inlichtingendiensten in elk van de besproken 

landen over informatie kunnen beschikken die tevens van belang kan zijn in het kader van 

de opsporing en vervolging van strafbare feiten terwijl die informatie niet, niet meer of 

niet tijdig kan worden ingezameld binnen het reguliere kader van de strafvordering. Het 

lijkt zelfs aannemelijk om te stellen dat een inlichtingendienst regelmatig met dergelijke 

informatie geconfronteerd zal worden. Daarmee is meteen ook het – weinig verrassende – 

antwoord gegeven op onderzoeksvraag 1b: de mogelijkheden van de inlichtingendiensten 

om informatie in te zamelen die in het kader van de opsporing en vervolging van strafbare 

feiten interessant kan zijn, zijn aanzienlijk.  

Ten tweede blijkt ook de formele (inlichtingen)opdracht van de 

inlichtingendiensten in elk van de besproken landen quasi-identiek te zijn: een 

inlichtingendienst verzamelt en verwerkt informatie met als primaire doelstelling om die 

informatie te kunnen doorgeven aan andere (overheids)instanties. Naast het inzamelen en 

verwerken van informatie, vormt het doorgeven van de bekomen inlichtingen aan andere 

(overheids)instanties – met inbegrip van de politiediensten of het openbaar ministerie – 

aldus de essentie van de opdracht van een inlichtingendienst. Die vaststelling wordt nog 

extra in de verf gezet door de nadruk waarmee het bestaan van eigen (politionele) 



 200 

executieve bevoegdheden voor de inlichtingendiensten, in elk van de besproken landen 

wordt afgewezen of zelfs uitdrukkelijk verboden. Het nemen van de gepaste executieve 

maatregelen is immers de verantwoordelijkheid van de (overheids)instanties aan wie de 

inlichtingendiensten hun inlichtingen verschaffen.  

De keuze voor een inlichtingendienst zonder eigen executieve bevoegdheden, gaat 

met andere woorden hand in hand met de mogelijkheid om de nodige informatie te 

verstrekken aan andere instanties. Een inlichtingendienst die op grond van zijn 

ingezamelde informatie noch zelf kan ageren, noch anderen in staat kan stellen om te 

ageren, lijkt immers elk bestaansrecht te verliezen. Deze tweede vaststelling grijpt aldus 

vooruit naar de inhoud van het hierna volgende vierde deel waarin een antwoord wordt 

gezocht op onderzoeksvraag 1c: ‘Over welke mogelijkheden beschikken de 

inlichtingendiensten om informatie (inlichtingen) door te geven aan de politiediensten?’ 
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DEEL IV. DE SAMENWERKING TUSSEN DE 

INLICHTINGENDIENSTEN EN DE 

POLITIEDIENSTEN 
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Nu wij op grond van de voorgaande delen zicht hebben op het ontstaan en op de huidige 

organisatie en werking van de inlichtingendiensten in België, Nederland en Duitsland, 

kunnen wij ons in dit deel concentreren op de samenwerking tussen de 

inlichtingendiensten en de politiediensten. We moeten hier evenwel herinneren aan het 

feit dat de samenwerking in dit onderzoek een relatief eenzijdige invulling krijgt. Het 

opzet van dit proefschrift beperkt zich immers tot de samenwerking in het kader van de 

opsporing en vervolging van strafbare feiten waardoor de samenwerking in het kader van 

het inlichtingenwerk buiten beschouwing blijft. In dit deel wordt met andere woorden 

gefocust op de mogelijkheden waarover de inlichtingendiensten beschikken om een 

bijdrage te leveren aan het gerechtelijk optreden van de politiediensten en blijven de 

informatiestromen van de politiediensten naar de inlichtingendiensten nagenoeg volledig 

buiten beschouwing. 

De wettelijk bepaalde samenwerkingsmogelijkheden worden besproken in de 

hoofdstukken XII tot XIV. Daarbij wordt voor elk van de onderzochte landen een 

onderscheid gemaakt tussen het uitwisselen van informatie enerzijds en de meer 

operationele vormen van samenwerking anderzijds. Deze wettelijke 

samenwerkingsmogelijkheden kunnen evenwel pas ten volle begrepen worden wanneer 

men ook zicht heeft op de wijze waarop de inlichtingendiensten en de politiediensten zich 

in elk van de besproken landen tot elkaar verhouden. Daarom wordt in hoofdstuk XI eerst 

stilgestaan bij het ontstaan, maar vooral ook bij de huidige draagwijdte van het Duitse 

Trennungsgebot. Een goed begrip van dit uitgangspunt, dat op het eerste gezicht een 

strikte scheiding tussen de inlichtingendiensten en politiediensten lijkt op te leggen, is 

essentiëel om de verhouding en de samenwerking tussen beiden naar waarde te kunnen 

schatten. Dat is uiteraard het geval voor de Duitse situatie, maar de impact van het 

Trennungsgebot rijkt ook duidelijk tot over de grenzen. In een tweede titel van dit 

hoofdstuk wordt daarom aan de hand van de verschillende aspecten van het 

Trennungsgebot ook de verhouding tussen de inlichtingendiensten en de politiediensten in 

België en Nederland geanalyseerd. 
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HOOFDSTUK XI. DE VERHOUDING TUSSEN DE INLICHTINGEN- 

EN POLITIEDIENSTEN  

XI.1. DE SITUATIE IN DUITSLAND 

XI.1.1. De historische achtergrond van het Trennungsgebot 

De historische oorsprong van het Trennungsgebot – en daarmee ook de oorsprong van de 

moderne Duitse inlichtingendiensten – ligt zoals gezien in periode van wederopbouw na 

de Tweede Wereldoorlog. Na de capitulatie namen de geallieerden zelf de (re)organisatie 

van de politie en inlichtingendiensten voor hun rekening. Hun veiligheidsbeleid werd 

daarbij geschraagd door vier uitgangspunten: democratisering; denazificatie; 

demilitarisering; en decentralisering van het politiebestel. Vooral dat laatste werd gezien 

als een belangrijke bescherming tegen de excessen uit de nazi-periode waar een sterke 

centralisering van de politie een van de uitgangspunten was geweest. De 

verantwoordelijkheid voor de politie (en inlichtingendiensten) werd aldus vrij snel 

toegewezen aan de deelstaten wat in de praktijk aanvankelijk betekende dat de 

geallieerden elk in hun eigen zone de politie zelf organiseerden.
1120

 

De economisch precaire situatie, de bekoeling van de relaties tussen de twee 

resterende grootmachten – de Verenigde Staten en Rusland – en het ontstaan van de 

Koude Oorlog dwongen de geallieerden echter tot een koerswijziging.
1121

 Vrij snel 

ontstond immers het besef dat Duitsland ook op het niveau van de Bond nood had aan 

eigen organen, belast met de veiligheidszorg op het gehele grondgebied. Een 

veiligheidsbeleid dat uitsluitend verankerd lag in de deelstaten zou ter bescherming van 

de Bond als geheel te weinig performant zijn. Het zou de geallieerden bovendien 

opzadelen met een overvloed aan mogelijke partners en visies, wat de samenwerking – en 

invloed of controle – aanzienlijk zou bemoeilijken. De primaire drijfveer voor de 

koerswijziging was dan ook niet zozeer te zoeken in het vermijden van een ‘nieuwe 

Gestapo’, als wel in een meer pragmatische inschatting van de meest werkzame 

herorganisatie van de veiligheidsinstanties.
1122

 

Voornamelijk op aansturen van de Britten – en enigszins tegen de wil van de 

Fransen in – kwamen de drie westerse bezettingsmachten overeen dat de Bond een 

Federal Security Bureau zou mogen inrichten dat zich hoofdzakelijk zou moeten 

toeleggen op het inzamelen van inlichtingen en op de kanalisatie van de 

informatiestromen naar de geallieerden. Voor het overige zou het zwaartepunt van het 

inlichtingenwerk evenwel bij de deelstaten blijven liggen. Executieve bevoegdheden 

werden uitgesloten voor deze diensten. Dat akkoord werd geofficialiseerd in een schrijven 

dat door de drie militaire gouverneurs van de Westers bezettingsmachten in april 1949 

werd overhandigd aan een delegatie van de Duitse Parlementaire Raad. Met deze 

zogenaamde Polizeibrief werden de krijtlijnen geschetst waarbinnen de Bond zijn 

bevoegdheden inzake politie kon uitoefenen.  
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  Supra, V.5.  
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  Zie hierover in extenso W. IMLE, Zwischen Vorbehalt und Erfordernis: Eine historische Studie zur 

Entstehung des nachrichtendienstlichen Verfassungsschutzes nach 1945, München, Tuduv 

Verlagsgesellschaft, 1984, 114 e.v.; KÖNIG, M., Trennung und Zusammenarbeit, 2005, 67 e.v. Zie ook H. 

ROEWER, “Geschichtlicher Nachtrag zur Kontroverse um die Trennung von Polizei und 

Verfassungsschutzbehörden”, DVBl 1988, (666) 667-668. 
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  In die zin ook KÖNIG, M., Trennung und Zusammenarbeit, 2005, 69-70. Zie ook B. DROSTE, 

“Organisierte Kriminalität - Gefahr einer kriminellen Nebengesellschaft? Der Beitrag des 

Verfassungsschutzes zur Sicherung der Freiheitlichkeit einer Gesellschaftsordnung”, VR 1998, (15) 16. 



 204 

 

“The Military Governors have now agreed the following:  

[…]  

2) The federal government will also be permitted to establish an agency to collect 

and dissemenate information concerning subversive activities directed against the 

federal government. This agency shall have no police authority. [eigen 

onderlijning] 

3) The powers, jurisdiction and functions of each federal law enforcement or 

police agency to be established shall be defined by federal law which shall be 

subject to the disapproval of the Military Governors; provided that no federal 

police agancy shall have command authority over any Land or local police 

agency. [eigen onderlijning]”
1123

 

 

Aldus werd aanvaard dat de Bond een eigen inlichtingendienst kon oprichten om 

informatie in te zamelen over de tegen de Bond gerichte subversieve activiteiten. Daarbij 

werden evenwel twee belangrijke beperkingen vooropgesteld. Ten eerste mocht de nieuw 

op te richten inlichtingendienst in geen geval beschikken over police authority, wat 

begrepen moet worden als een Exekutivverbot. Meer specifiek werd dit gelezen als een 

verbod voor de inlichtingendienst om politiebevoegdheden uit te oefenen.
1124

 Ten tweede 

werd uitdrukkelijk bepaald dat de federale inlichtingendienst niet ingericht mocht worden 

als de hiërarchische overste van de inlichtingendiensten van de Länder. 

De Polizeibrief en de daarin verscholen koerswijziging verraste de Duitse 

delegatie.
1125

 Tot dan toe was er in de discussies over het ontwerp van een nieuwe 

Grondwet immers geen sprake geweest van federale bevoegdheden inzake politie of 

inlichtingendiensten. Het toewijzen van de politiebevoegdheid aan de Länder werd 

daarentegen zelfs gezien als een waarborg tegen de wederopstanding van een centraal 

aangestuurde politieke politie.
1126

 Niettemin groeide ook bij de binnenlandse partijen het 

besef dat de communistische dreiging een kordate en mogelijk federale aanpak verreiste.  

Veel tijd voor discussie was er evenwel niet. Reeds in mei 1949 werd het ontwerp 

van Grondwet ter goedkeuring voorgelegd aan de geallieerden. Daarin werd – onder grote 

nationale en internationale druk – uitdrukkelijk melding gemaakt van de mogelijkheid om 

ook op federaal niveau een zekere politie- en inlichtingenwerking uit te bouwen.
1127

 

Minstens zo belangrijk was evenwel dat de geallieerden in het zogenaamde 

Genehmigungsschreiben
1128

 stelden dat het uitwerken van een wettelijk kader voor de 

federale politie en inlichtingendiensten aan hun goedkeuring onderworpen bleef waarbij 
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  Het voorstel van Grondwet moest immers de goedkeuring krijgen van de geallieerde bezettingsmachten. 

Met het genehmigungsschreiben verleenden zij die goedkeuring, zij het met bepaalde verduidelijkingen 

over de toegelaten interpretatie van bepaalde artikelen. 
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uitdrukkelijk verwezen werd naar de Poliziebrief. Vooral dat laatste was belangrijk. De 

Polizeibrief ging daardoor immers deel uitmaken van het bezettingsrecht en kwam zo in 

de normenhiërarchie boven het Duitse recht te staan
1129

, ook al werden de uitgangspunten 

ervan niet uitdrukkelijk in de Grondwet opgenomen. Het spreekt dan ook voor zich dat de 

Polizeibrief een niet te onderschatten impact heeft gehad op het BVerfSchG dat in 1950, 

minder dan een jaar na de goedkeuring van de Grondwet, tot stand kwam. 

Bij wijze van conclusie zou men kunnen stellen dat het Trennungsgebot de 

oplossing vormde voor een paradox die in zijn algemeenheid tot op vandaag blijft 

bestaan, maar die in het naoorlogse Duitsland extreme vormen had aangenomen: de 

paradox tussen controle op en efficiëntie van het (centrale) overheidsgezag. Enerzijds 

leefde – vooral maar niet uitsluitend – bij de deelstaten de angst voor de heropleving van 

een centrale gepolitiseerde politieke politie zoals de Gestapo. Als remedie daartegen werd 

een verregaande decentralisatie voorgesteld waarbij de deelstaten met uitsluiting van de 

Bond verantwoordelijk zouden zijn voor het politiebeleid. Anderzijds bestond – vooral 

maar niet uitsluitend – bij de geallieerden de angst dat het Duitse politieke vacuüm op 

korte termijn ingevuld zou geraken door extremistische politieke ideeën, het 

communisme in het bijzonder. Het nieuwe Duitsland moest beschermd worden en de 

oplossing die daarvoor het meest geschikt leek, was de centralisatie van het 

veiligheidsbeleid. Omwille van de extreme tijdsdruk die de economische omstandigheden 

en de dreiging uit het Oosten met zich mee brachten, was er evenwel weinig ruimte voor 

een uitgebreid debat hierover. Het resultaat was een soort tussenoplossing waarbij het 

zwaartepunt van het veiligheidsbeleid bij de deelstaten bleef liggen, maar de Bond 

niettemin een coördinerende rol kreeg met beperkte eigen bevoegdheden. 

Tegen die achtergrond wordt meteen ook duidelijk dat het Trennungsgebot in 

geen geval bedoeld was als een absolute scheiding tussen politiediensten en 

inlichtingendiensten. De ambitie was immers niet zozeer om ter bescherming van de 

burgerrechten een waarborg te creëren tegen een wederopstanding van een totalitaire 

politieke politie.
1130

 Veeleer moet het Trennungsgebot begrepen worden als een inperking 

van de federale bevoegdheden inzake politie- en inlichtingendiensten ten aanzien van de 

deelstaten. De geallieerden wilden wel een veiligheidsbeleid op Bondsniveau, maar niet 

ten allen prijze. Het optreden van de Bond moest – voor de deelstaten maar ook voor de 

geallieerden (!) – controleerbaar blijven en dat kon door vanuit de deelstaten voor 

voldoende tegengewicht te zorgen.
1131

 Bovendien werd zo meteen ook tegemoet gekomen 

aan de voorstanders van een verregaande decentralisatie.
1132

 In die zin zou men enigszins 

chargerend zelfs kunnen stellen dat het Trennungsgebot beschouwd kan worden als soort 

                                                 
1129

  K. BAUMANN, “Vernetzte Terrorismusbekämpfung oder Trennungsgebot?”, DVBl 2005, (798) 799; 

KÖNIG, M., Trennung und Zusammenarbeit, 2005, 73-74. 
1130

  Een dergelijke bescherming volgde immers ook – en waarschijnlijk zelfs vooral – uit de uitdrukkelijke 

grondwettelijke verankering van een aantal andere kwesties zoals de versterking van de federale 

staatsstructuur, de bescherming van een aantal bijzondere burgerrechten, de gebondenheid van de overheid 

aan de wet en niet in het minst de zogenaamde Ewigkeitsgarantie op grond waarvan de wijziging of 

opheffing van bepaalde grondwetsartikelen onmogelijk wordt gemaakt (in die zin ook KÖNIG, M., 

Trennung und Zusammenarbeit, 2005, 176-178). 
1131

  Zie in die zin ook KÖNIG, M., Trennung und Zusammenarbeit, 2005, 82; M. KUTSCHA, “Innere 

Sicherheit und Verfassung” in F. ROGGAN en M. KUTSCHA (ed.), Handbuch zum Recht der Inneren 

Sicherheit, Berlijn, Berliner Wissenschafts-Verlag, 2006, (24) 80-81; H. MEYER-WIECK, “Das 

Verhältniss zwischen Polizei und Nachrichtendiensten”, 2006, (349) 352; K. NEHM, “Das 

nachrichtendienstliche Trennungsgebot”, 2004, (3289) 3290. 
1132

  Dat waren in eerste instantie uiteraard de deelstaten zelf, maar langs geallieerde kant was ook Frankrijk 

daar hevige voorstander van (zie KÖNIG, M., Trennung und Zusammenarbeit, 2005, 69). 
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pragmatische toegeving aan de deelstaten om een federale politie- en inlichtingenwerking 

van de grond te krijgen.
1133

 

XI.1.2. De actuele betekenis van het Trennungsgebot 

De beknopte en vage omschrijving uit de Polizeibrief, de extreme tijdsdruk bij de 

totstandkoming van de Grondwet en het BVerfSchG en het bijgevolg al bij al beperkte 

maatschappelijk en parlementaire debat, maken het moeilijk om de precieze draagwijdte 

van het Trennungsgebot scherp af te lijnen. Toch werd dat niet meteen als een probleem 

ervaren.
1134

 Met de abberaties uit het nazi-tijdperk nog vers in het geheugen bestond er bij 

de wetgever weinig enthousiasme om expliciet aandacht te besteden aan de 

samenwerking tussen het BfV en de politiediensten.
1135

 Daardoor bestonden er 

aanvankelijk blijkbaar te weinig aanknopingspunten om een debat over die samenwerking 

en over de precieze draagwijdte van het Trennungsgebot op gang te brengen.  

Dat veranderde evenwel geleidelijk vanaf de jaren ‘70 van de vorige eeuw toen de 

samenwerking tussen het BfV en de politiediensten onder druk van de nationale en 

internationale omstandigheden werd opgedreven en de toenadering tussen beiden door 

een aantal wetswijzigingen ook meer zichtbaar werd.
1136

 Deze maatregelen stootten op 

veelvuldige en hevige kritiek. Het Trennungsggebot werd door velen immers beschouwd 

als een onaantastbare grondwettelijke norm die verplichtte tot een absolute – of zo 

absoluut mogelijke – scheiding tussen inlichtingendiensten en politiediensten. Die 

scheiding moest veruitwendigd worden in een organisatorische scheiding, een functionele 

scheiding en tot op zekere hoogte zelfs een informationele scheiding. Met dat laatste werd 

bedoeld dat ook het uitwisselen van informatie tussen het BfV en de politiediensten 

(afhankelijk van de auteur) in meer of mindere mate verboden moest worden. Het vergt 

weinig inzicht om te beseffen dat de hevigheid van deze kritiek en de vrij radicale 

invulling van het Trennungsgebot mee verklaard werden door het Duitse oorlogstrauma.  

Het debat over de draagwijdte van het Trennungsgebot concentreerde zich in een 

eerste fase evenwel niet op de inhoudelijke betekenis maar veeleer op de plaats ervan 

binnen de Duitse normenhiërarchie. Met name de vraag of het Trennungsgebot een 

grondwettelijke regel is (Verfassungsrang toekomt) stond centraal en leidde in de 

rechtsleer tot een uitvoerig debat dat midden de jaren ’80, in de nasleep van het 

Volkzahlungsurteil, zijn hoogtepunt bereikte.
1137

 In de daarna volgende jaren trad het 

                                                 
1133

  In die zin ook B. DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 17. Deze auteur gaat zelfs nog 

verder en stelt dat de Polizeibrief tegen deze achtergrond niet als een beperking moet worden gelezen, maar 

als een aanmoediging voor de Bund om een eigen inlichtingenwerking op te starten. 
1134

  In die zin ook H. MEYER-WIECK, “Das Verhältniss zwischen Polizei und Nachrichtendiensten”, 2006, 

(349) 353; H. ROEWER, “Geschichtlicher Nachtrag zur Kontroverse um die Trennung von Polizei und 

Verfassungsschutzbehörden”, DVBl 1988, (666) 666-667. Tekenend in dat verband is dat het begrip 

Trennungsgebot op dat moment zelfs nog niet gebruikt werd. Het is pas vanaf de jaren ‘80, wanneer de 

discussie over de draagwijdte van de Polizeibrief in alle hevigheid losbarst, dat het in zwang geraakt (zie 

KÖNIG, M., Trennung und Zusammenarbeit, 2005, 121-122;  C. STREIß, Das Trennungsgebot, 2011, 146-

147). 
1135

  Al betekende dat niet dat er in de praktijk niet werd samengewerkt. Zo wordt in het BVerfSchG van 1950 

geen uitdrukkelijke regeling opgenomen voor het uitwisselen van informatie met de politiediensten, terwijl 

vrijwel onmiddelijk vertrouwelijke dienstnota’s en protokollen werden opgesteld om de in de praktijk 

veelvuldig voorkomende samenwerking in goede banen te leiden (zie M. BRENNER, 

Bundesnachrichtendienst im Rechtsstaat, 1990, 78; B. DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 

2007, 12; KÖNIG, M., Trennung und Zusammenarbeit, 2005, 98 e.v.). 
1136

  Te denken valt in het bijzonder aan het reeds eerder genoemde Notstandgesetz van 24 juni 1968 (BGBl I 

1968, 709) en het Verfassungsschutz-Änderungsgesetz van 8 augustus 1972 (BGBl I 1972, 1382) dat deel 

uitmaakte van het zogenaamde Sicherheitspaket (supra, V.5). 
1137

  Zie CH. GUSY, “Das gesetzliche Trennungsgebot zwischen Polizei und Verfassungsschutz”, Die 
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debat opnieuw tweemaal op de voorgrond, telkens de samenwerking tussen 

inlichtingendiensten en politiediensten werd opgedreven: in de jaren ’90, naar aanleiding 

van de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit enerzijds en na de gebeurtenissen van 

11 september 2001 anderzijds.
1138

 Hoewel het debat in deze laatste twee fases een meer 

inhoudelijke invulling kreeg, bleef de vraag naar de Verfassungsrang er een essentieel 

onderdeel van uitmaken. De uitkomst van dit debat over de plaats van het 

Trennungsgebot in de normenhiërarchie is essentiëel voor een goed begrip van de 

inhoudelijke draagwijdte die momenteel aan het Trennungsgebot kan of moet worden 

toegekend. 

XI.1.2.1. DE PLAATS VAN HET TRENNUNGSGEBOT BINNEN DE 

NORMENHIËRARCHIE 

Door de expliciete vermelding van de Polizeibrief in het Genehmigungsschreiben kon er 

aanvankelijk weinig discussie bestaan over het feit dat de Duitse federale wetgever
1139

 er 

niet van mocht afwijken. De Polizeibrief en de er in vervatte uitgangspunten maakten 

daardoor immers deel uit van het bezettingsrecht waar zelfs de Grondwet niet van kon 

afwijken.  

Het lot van de Polizeibrief was daardoor evenwel verbonden met het bestaan en de 

geldigheid van het bezettingsrecht en dus met het voortduren van de bezetting. Over het 

precieze eindpunt van de bezetting en het buitenwerkingstellen van het bezettingsrecht 

lopen de meningen enigszins uiteen
1140

, maar specifiek met betrekking tot de rechtskracht 

van de Polizeibrief wordt meestal 1968 als eindpunt genoemd.
1141

 Vanaf dat moment kon 

                                                                                                                                                  
Verwaltung 1991, (467) 467; KÖNIG, M., Trennung und Zusammenarbeit, 2005, 120-122;  C. STREIß, 

Das Trennungsgebot, 2011, 147. 
1138

  Zie H. MEYER-WIECK, “Das Verhältniss zwischen Polizei und Nachrichtendiensten”, 2006, (349) 352 

e.v. 
1139

  De draagwijdte van de Polizeibrief bleef immers beperkt tot de bevoegdheden van de Bund. De deelstaten 

daarentegen kregen van de bezettingsmachten de grootste vrijheid om hun eigen politie- en 

veiligheidsorganen in te richten, zodat er ten aanzien van de Länder van een Trennungsgebot nooit sprake is 

geweest (zie o.a. E. DENNINGER, “Die Trennung von Verfassungsschutz und Polizei und das Grundrecht 

auf informationelle Selbstbestimmung”, Z.R.P. 1981, (231) 232; B. DROSTE, “Organisierte Kriminalität - 

Gefahr einer kriminellen Nebengesellschaft? Der Beitrag des Verfassungsschutzes zur Sicherung der 

Freiheitlichkeit einer Gesellschaftsordnung”, VR 1998, (15) 18 en 47; M. KOCH, “Überwachung der 

Organisierten Kriminalität durch den Bayerischen Verfassungsschutz”, Z.R.P. 1995, (24) 24; G. KÖHLER, 

“Das Trennungsgebot von Polizei und Verfassungsschutz” in BUNDESMINISTERIUM DES INNERN 

(ed.), Verfassungsschutz - Rechtsentwicklung - Bekämpfung des Extremismus, Bonn, 1992, (39) 43; 

KÖNIG, M., Trennung und Zusammenarbeit, 2005, 88;  C. STREIß, Das Trennungsgebot, 2011, 166). Die 

vaststelling neemt evenwel niet weg dat bepaalde aspecten van het op de Bund gerichte Trennungsgebot in 

het merendeel van de deelstaten ook een weerslag vonden in het wettelijk kader van hun LfV. In een beperkt 

aantal Länder werd dit zelfs opgenomen in de deelstatelijke Grondwet (zie hierover KÖNIG, M., Trennung 

und Zusammenarbeit, 2005, 227-228). 
1140

  Zie KÖNIG, M., Trennung und Zusammenarbeit, 2005, 154 e.v. 
1141

  Zie K. BAUMANN, “Vernetzte Terrorismusbekämpfung oder Trennungsgebot?”, DVBl 2005, (798) 799-

800; B. DROSTE, “Organisierte Kriminalität - Gefahr einer kriminellen Nebengesellschaft? Der Beitrag 

des Verfassungsschutzes zur Sicherung der Freiheitlichkeit einer Gesellschaftsordnung”, VR 1998, (15) 17 

en 40; CH. GUSY, “Das verfassungsrechtliche Gebot der Trennung von Polizei und Nachrichtendiensten”, 

Z.R.P. 1987, (45) 46; KÖNIG, M., Trennung und Zusammenarbeit, 2005, 152-153; M. KUTSCHA, “Innere 

Sicherheit und Verfassung” in F. ROGGAN en M. KUTSCHA (ed.), Handbuch zum Recht der Inneren 

Sicherheit, Berlijn, Berliner Wissenschafts-Verlag, 2006, (24) 80; H. MEYER-WIECK, “Das Verhältniss 

zwischen Polizei und Nachrichtendiensten”, 2006, (349) 352. Zie ook H. BORGS-MACIEJEWSKI, Das 

Recht der Geheimdienste, 1986, 103; K. NEHM, “Das nachrichtendienstliche Trennungsgebot”, 2004, 

(3289) 3290; H. ROEWER, “Geschichtlicher Nachtrag zur Kontroverse um die Trennung von Polizei und 

Verfassungsschutzbehörden”, DVBl 1988, (666) 666; H. ROEWER, “Trennung von Polizei und 

Verfassungsschutzbehörden”, DVBl 1986, (205) 206-207. 
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het Exekutivverbot dus niet langer op de Polizeibrief worden gegrond en stelde zich de 

vraag naar de juridische grondslag voor het (voort)bestaan van een dergelijk verbod. Het 

debat daaromtrent kwam, zoals gezien, evenwel slechts op gang nadat de Duitse wetgever 

in 1972 het Sicherheitspaket goedkeurde. Een aanzienlijk deel van de rechtsleer ging er 

immers van uit dat de voorziene wijzigingen in strijd waren met de uitgangspunten van de 

Polizeibrief. Maar dat argument sneed uiteraard pas hout in de mate er voor die 

uitgangspunten een andere (grond)wettelijke basis voorhanden was.
1142

 

De zoektocht naar een (grond)wettelijke verankering van het Trennungsgebot gaf 

in de rechtsleer aanleiding tot een bijzonder uitvoerige en geanimeerde discussie. Alleen 

al daaruit valt af te leiden hoe zeer het debat getekend bleef door emoties en de schaduw 

van het verleden. Er werden uiteenlopende argumentaties ontwikkeld, waarbij de meest 

voor de hand liggende was dat het Trennungsgebot viel af te leiden uit de Grondwet zelf. 

Daarbij werd in het bijzonder een beroep gedaan op artikel 87 I GG
1143

 en artikel 73 10) 

GG
1144

, ook al maakte geen van beide artikelen uitdrukkelijk melding van (een aspect 

van) het Trennungsgebot. Het Trennungsgebot werd echter geacht impliciet vervat te 

zitten in deze bepalingen.
1145

 Niettegenstaande een dergelijke interpretatie van de 

Grondwet vele – vaak notoire – aanhangers kende, wordt inmiddels vrij algemeen 

aanvaard dat het bestaan van het Trennunsgebot niet uit de genoemde grondwetsartikelen 

kan worden afgeleid.
1146

  

Dat neemt niet weg dat werd geargumenteerd dat het Trennungsgebot niettemin 

over Verfassungsrang kon beschikken en dus in de normenhiërarchie op gelijke hoogte 

met de Grondwet moest staan. Naargelang de auteur werd dit standpunt verantwoord door 

                                                 
1142

  In die zin schijnbaar ook H. MEYER-WIECK, “Das Verhältniss zwischen Polizei und 

Nachrichtendiensten”, 2006, (349) 353. 
1143

  Vrij vertaald wordt daarin gesteld dat op grond van een federale wet zogenaamde Zentralstellen (centrale 

diensten) kunnen worden opgericht onder meer met het oog op de Kriminalpolizei (gerechtelijke politie) en 

het inzamelen van informatie die nodig is in het kader van de Verfassungsschutz.  
1144

  Vrij vertaald stelt dit artikel dat de Bond de exclusieve bevoegdheid heeft inzake de samenwerking tussen 

de Bond en de deelstaten met betrekking tot de Kriminalpolizei en zum Schutze der freiheitlichen 

demokratischen Grundordnung. 
1145

  Meer bepaald leidde men uit het gebruik van de meervoudsvorm (Zentralstellen in art. 87 I GG) of de 

aparte vermelding van Kriminalpolizei en verfassungsschutz (in art. 73 10 GG) af dat er sprake moest zijn 

van twee onderscheiden instanties (in die zin o.a. CH. GUSY, “Das verfassungsrechtliche Gebot der 

Trennung von Polizei und Nachrichtendiensten”, Z.R.P. 1987, (45) 46-48; M. KOCH, “Überwachung der 

Organisierten Kriminalität durch den Bayerischen Verfassungsschutz”, Z.R.P. 1995, (24) 24; M. 

KUTSCHA, “Die Aktualität des Trennungsgebots für Polizei und Verfassungsschutz”, Z.R.P. 1986, (194) 

195 e.v.; F.P. SCHAFRANEK, Die Kompetenzverteilung zwischen Polizei- und Verfassungsschutzbehörden 

in der Bundesrepublik Deutschland, Aachen, Shaker, 2000, 170 e.v.; W. SCHMIDT, “Amtshilfe durch 

Informationshilfe”, Z.R.P. 1979, (185) 190. Zie ook W. HETZER, “Polizei und Geheimdienste zwisschen 

Strafverfolgung und Staatsschutz”, Z.R.P. 1999, (19) 23; H. KALKBRENNER, “Amtshilfeproblematik im 

Verhältnis Polizei - Verfassungsschutz”, 1982, (69) 78; M. KUTSCHA, “Neue Grenzmarken des 

Polizeiverfassungsrechts”, NVwZ 2005, (1231) 1234). 
1146

  Zie hierover in extenso KÖNIG, M., Trennung und Zusammenarbeit, 2005, 158-181;  C. STREIß, Das 

Trennungsgebot, 2011, 153-160. Zie ook H. ALBERT, “Das 'Trennungsgebot' - ein für Polizei und 

Verfassungsschutz überholtes Entwickelungskonzept?”, Z.R.P. 1995, (105) 108; K. BAUMANN, 

“Vernetzte Terrorismusbekämpfung oder Trennungsgebot?”, DVBl 2005, (798) 801-803; H. BORGS-

MACIEJEWSKI, Das Recht der Geheimdienste, 1986, 107; B. DROSTE, Handbuch des 

Verfassungsschutzrechts, 2007, 14-15; B. DROSTE, “Organisierte Kriminalität - Gefahr einer kriminellen 

Nebengesellschaft? Der Beitrag des Verfassungsschutzes zur Sicherung der Freiheitlichkeit einer 

Gesellschaftsordnung”, VR 1998, (15) 17; CH. GUSY, “Das gesetzliche Trennungsgebot zwischen Polizei 

und Verfassungsschutz”, Die Verwaltung 1991, (467) 469 e.v.; G. KÖHLER, “Das Trennungsgebot von 

Polizei und Verfassungsschutz” in BUNDESMINISTERIUM DES INNERN (ed.), Verfassungsschutz - 

Rechtsentwicklung - Bekämpfung des Extremismus, Bonn, 1992, (39) 45; H. MEYER-WIECK, “Das 

Verhältniss zwischen Polizei und Nachrichtendiensten”, 2006, (349) 354-355; K. NEHM, “Das 

nachrichtendienstliche Trennungsgebot”, 2004, (3289) 3290-3291. 
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de stelling dat het Trennungsgebot vervat zou zitten in het rechtsstaat-principe
1147

; in de 

uitdrukkelijk beschermde grondrechten
1148

, in het Duitse federale staatsconcept
1149

 of dat 

het deel zou uitmaken van het grondwettelijk gewoonterecht
1150

. Maar ook deze 

argumentaties worden tegenwoordig niet langer overtuigend geacht. 

Daarentegen lijkt de heersende rechtsopvatting in de rechtsleer sinds enige tijd te 

zijn dat het Trennungsgebot geen Verfassungsrang heeft en dat er in die optiek dus 

slechts sprake kan zijn van een einfachgesetzliches Trennungsgebot. Als er juridisch 

gesproken nog een Trennungsgebot bestaat, dan kan dat enkel gegrond zijn op een 

gewone wet, wat uiteraard impliceert dat er dan ook van kan worden afgeweken door een 

andere gewone wet.
1151

 Vanuit die optiek moet de actuele betekenis van het 

                                                 
1147

  De redenering was dat de scheiding (Trennung) tussen inlichtingendiensten en politiediensten in een 

rechtsstaat noodzakelijk was om te vermijden dat er executieve maatregelen genomen zouden kunnen 

worden op basis van de door een inlichtingendienst ingezamelde informatie, zonder dat deze objectief 

getoetst konden worden. Trennung vormde met andere woorden een essentiële rechtswaarborg of 

bescherming tegen willekeurig overheidsoptreden (in die zin o.a. E. DENNINGER, “Die Trennung von 

Verfassungsschutz und Polizei und das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung”, Z.R.P. 1981, 

(231) 231. Zie ook nog C. ROXIN en B. SCHÜNEMANN, Strafverfahrensrecht, 2009,  271; B. 

SCHÜNEMANN, “Prolegomena zu einer jeden künftigen Verteidigung, die in einem 

geheimdienstähnlichen Strafverfahrenn wird auftreten können”, G.A. 2008, (314) 325-326). Hoewel het 

Trennungsgebot inderdaad een zekere rechtsbescherming kan bieden, vormt het geenszins de enig denkbare 

rechtswaarborg. Dat wordt niet in het minst duidelijk door de organisatie van de inlichtingendiensten in 

andere staten (zoals Frankrijk) die zonder meer als rechtsstaat gekwalificeerd moeten worden, maar 

niettemin geen (organisatorische) Trennung hanteren tussen de inlichtingendiensten en de politiediensten. 

De redenering als zou het Trennungsgebot een essentiëel bestanddeel uitmaken van het rechtsstaat-principe 

hield dus geen stand (zie hierover H. ALBERT, “Das 'Trennungsgebot' - ein für Polizei und 

Verfassungsschutz überholtes Entwickelungskonzept?”, Z.R.P. 1995, (105) 108; K. BAUMANN, 

“Vernetzte Terrorismusbekämpfung oder Trennungsgebot?”, DVBl 2005, (798) 802; H. BORGS-

MACIEJEWSKI, Das Recht der Geheimdienste, 1986, 103-104; B. DROSTE, Handbuch des 

Verfassungsschutzrechts, 2007, 16; KÖNIG, M., Trennung und Zusammenarbeit, 2005, 181-187; H. 

MEYER-WIECK, “Das Verhältniss zwischen Polizei und Nachrichtendiensten”, 2006, (349) 355; K. 

NEHM, “Das nachrichtendienstliche Trennungsgebot”, 2004, (3289) 3291-3292;  C. STREIß, Das 

Trennungsgebot, 2011, 160-162). 
1148

  De overheid kan slechts onder strikte voorwaarden afbreuk doen aan de in de Grondwet opgesomde 

grondrechten – het recht op privacy in het bijzonder. Het Trennungsgebot is een van die voorwaarden en 

vormt als dusdanig een noodzakelijk accesorium van de grondrechtsbescherming, zo luidde de redenering. 

Ook aan deze redenering moet worden tegengeworpen dat het feit dat de Trennung inderdaad een bijdrage 

kan leveren aan de bescherming van de grondrechten, geenszins impliceert dat het de enig denkbare 

waarborg is. In die zin zit het Trennungsgebot dus niet ontegensprekelijk vervat in de 

grondrechtsbescherming op zich (zie hierover KÖNIG, M., Trennung und Zusammenarbeit, 2005, 188-190;  

C. STREIß, Das Trennungsgebot, 2011, 162-164). 
1149

  Zie hierover KÖNIG, M., Trennung und Zusammenarbeit, 2005, 191-193; H. MEYER-WIECK, “Das 

Verhältniss zwischen Polizei und Nachrichtendiensten”, 2006, (349) 355. 
1150

  Daarbij werd er van uitgegaan dat de Polizeibrief als het ware impliciet of stilzwijgend was opgenomen in 

de Grondwet, dan wel dat deze ook na het verdwijnen van het bezettingsrecht zijn gelding had behouden. 

Zie hierover K. BAUMANN, “Vernetzte Terrorismusbekämpfung oder Trennungsgebot?”, DVBl 2005, 

(798) 802-803; KÖNIG, M., Trennung und Zusammenarbeit, 2005, 193-195; H. MEYER-WIECK, “Das 

Verhältniss zwischen Polizei und Nachrichtendiensten”, 2006, (349) 355. 
1151

  In die zin H. ALBERT, “Das 'Trennungsgebot' - ein für Polizei und Verfassungsschutz überholtes 

Entwickelungskonzept?”, Z.R.P. 1995, (105) 108; K. BAUMANN, “Vernetzte Terrorismusbekämpfung 

oder Trennungsgebot?”, DVBl 2005, (798) 803; B. DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 

2007, 18; B. DROSTE, “Organisierte Kriminalität - Gefahr einer kriminellen Nebengesellschaft? Der 

Beitrag des Verfassungsschutzes zur Sicherung der Freiheitlichkeit einer Gesellschaftsordnung”, VR 1998, 

(15) 18; CH. GUSY, “Das gesetzliche Trennungsgebot zwischen Polizei und Verfassungsschutz”, Die 

Verwaltung 1991, (467) 467-469; KÖNIG, M., Trennung und Zusammenarbeit, 2005, 195-196; M. 

KUTSCHA, “Innere Sicherheit und Verfassung” in F. ROGGAN en M. KUTSCHA (ed.), Handbuch zum 

Recht der Inneren Sicherheit, Berlijn, Berliner Wissenschafts-Verlag, 2006, (24) 80-81; H. MEYER-

WIECK, “Das Verhältniss zwischen Polizei und Nachrichtendiensten”, 2006, (349) 355; K. NEHM, “Das 
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Trennungsgebot dus worden afgeleid uit de geldende wettelijke bepalingen, eerder dan 

dat de actueel geldende bepalingen geïnterpreteerd moeten worden in het licht van het 

historisch Trennungsgebot, zoals dat onder meer in de Polizeibrief naar voor werd 

geschoven.
1152

 

XI.1.2.2. DE INHOUDELIJKE DRAAGWIJDTE 

Nu het duidelijk is dat het Trennungsgebot geen Verfassungsrang toekomt, kunnen wij 

onze juridische analyse dus beperken tot de vraag in welke mate in de geldende 

regelgeving nog een grondslag gevonden kan worden voor een Trennung van 

inlichtingendiensten en politiediensten. De inhoud en draagwijdte van de Polizeibrief en 

de aanvankelijke bedoelingen van de Duitse (Grond)wetgever kunnen daarbij slechts een 

aanvullende, contextualiserende rol spelen. Niettemin structureren wij onze analyse van 

het huidige wettelijke kader naar de drie aspecten die in de literatuur klassiek met het 

Trennungsgebot worden verbonden: een organisatorische scheiding; een 

bevoegdheidsrechtelijke scheiding; en een informationele scheiding.
1153

 

XI.1.2.2.1. De organisatorische Trennung 

Het feit dat inlichtingendiensten organisatorisch gezien gescheiden moeten blijven van de 

politiediensten, maakt weliswaar niet de kern uit van de klassieke invulling van het 

Trennungsgebot maar is er waarschijnlijk wel de meest bevattelijke uiting van. Over het 

bestaan van een verplichte organisatorische scheiding bestaat in de rechtsleer overigens 

een vrij grote consensus. 

Belangrijker is evenwel dat deze vorm van Trennung ook expliciet verankerd ligt 

in § 2 I BVerfSchG. Daarin wordt namelijk gesteld dat het BfV niet aan een politiedienst 

kan worden toegevoegd.
1154

 Op grond van deze bepaling moet het BfV dus 

organisatorisch gescheiden blijven van zowel de federale als de deelstatelijke 

politiediensten.
1155

 Overigens heeft ook elk van de deelstaten in zijn wetgeving een 

inhoudelijk gelijkaardige bepaling opgenomen op grond waarvan de respectieve LfV niet 

kunnen worden opgenomen in de organisatie van de politiediensten van die deelstaten.
1156

 

Het uitgangspunt dat de inlichtingendiensten organisatorisch gescheiden moeten blijven 

van de politiediensten lijkt aldus onomstotelijk vast te staan.  

                                                                                                                                                  
nachrichtendienstliche Trennungsgebot”, 2004, (3289) 3290; R. RIEGEL, “Polizei und Geheimdienste”, 

Z.R.P. 1999, (216) 216; H. ROEWER, “Geschichtlicher Nachtrag zur Kontroverse um die Trennung von 

Polizei und Verfassungsschutzbehörden”, DVBl 1988, (666) 666 e.v.; H. ROEWER, “Trennung von Polizei 

und Verfassungsschutzbehörden”, DVBl 1986, (205) 205 e.v.;  C. STREIß, Das Trennungsgebot, 2011, 

164-166; E. WERTHEBACH en B. DROSTE-LEHNEN, “Organisierte Kriminalität”, Z.R.P. 1994, (57) 63; 

M. ZÖLLER, “Datenübermittlungen zwischen Polizei, Strafvervolgungsbehörden und 

Nachrichtendiensten” in F. ROGGAN en M. KUTSCHA (ed.), Handbuch zum Recht der Inneren 

Sicherheit, Berlijn, Berliner Wissenschafts-Verlag, 2006, (445) 465. 
1152

  Dat neemt evenwel niet weg dat het Trennungsgebot als begrip ook ingeburgerd is geraakt in de politiek en 

de media en dat het in die context tot op vandaag blijft opduiken als een soort onaantastbaar grondwettelijk 

principe met een veel ruimere draagwijdte (zie hierover bijvoorbeeld  C. STREIß, Das Trennungsgebot, 

2011, 149-152).  
1153

  Een enkele keer wordt ook nog een vierde aspect onderscheiden: de functionele Trennung (zie bijvoorbeeld 

H. MEYER-WIECK, “Das Verhältniss zwischen Polizei und Nachrichtendiensten”, 2006, (349) 356;  C. 

STREIß, Das Trennungsgebot, 2011, 173 e.v.). Dit aspect leunt evenwel nauw aan bij – en valt tot op 

zekere hoogte samen met – de bevoegdheidsrechtelijke Trennung en wordt daarom door ons niet apart 

besproken. 
1154

  Ten aanzien van de BND en de MAD wordt overigens in een gelijkaardige bepaling voorzien, 

respectievelijk in § 1 I BNDG en § 1 IV MADG. 
1155

  Zie KÖNIG, M., Trennung und Zusammenarbeit, 2005, 221;  C. STREIß, Das Trennungsgebot, 2011, 172. 
1156

  Zie KÖNIG, M., Trennung und Zusammenarbeit, 2005, 222. 



 211 

Niettemin moet die vaststelling om twee onderling nauw verbonden redenen 

genuanceerd worden. Ten eerste moeten wij in herinnering brengen dat de 

‘einfachgesetzliche’ aard van de organisatorische Trennung met zich brengt dat de 

wetgever er ten allen tijde bij (gewone) wet van kan afwijken. Ten tweede moet 

benadrukt worden dat die mogelijkheid minder theoretisch is dan men op grond van het 

bovenstaande zou kunnen vermoeden. Zo gingen er in het verleden reeds stemmen op om 

de nauw op elkaar aansluitende opdrachten van het BfV en de politiediensten inzake 

bescherming van de Staatsschutz te verenigen in een nieuw op te richten dienst.
1157

 In dat 

verband moet overigens ook rekening gehouden worden met het in 2004 opgerichte 

Gemeinsame Terrorismusabwehrzentrum (infra).
1158

 Daaruit blijkt op zijn minst dat het 

niet langer ondenkbaar is om over een (beperkte) organisatorische samenvoeging te 

spreken. 

XI.1.2.2.2. De bevoegdheidsrechtelijke Trennung 

Met de bevoegdheidsrechtelijke Trennung
1159

 wordt verwezen naar de onmogelijkheid 

voor de inlichtingendiensten om zogenaamde Exekutivbefugnisse uit te oefenen. Naar de 

letter wordt daarmee verwezen naar het aanwenden van om het even welke executieve 

bevoegdheid. In de praktijk moet de bevoegdheidsrechtelijke Trennung echter in de eerste 

plaats begrepen worden als een verbod voor de inlichtingendiensten om 

politiebevoegdheden uit te oefenen. Dat verbod geldt overigens zowel voor het geval de 

inlichtingendiensten dergelijke bevoegdheden zelf zouden uitoefenen als voor de situatie 

waarin zij de politiediensten om de uitvoering ervan zouden vragen. De 

bevoegdheidsrechtelijke Trennung sluit inhoudelijk dan ook het nauwst aan bij de twee 

belangrijkste uitgangspunten uit de Polizeibrief: te weten no police authority en no 

command power en wordt om die reden vaak beschouwd als de kern van het 

Trennungsgebot.
1160

 Mede daarom bestaat er over het belang van een dergelijke 

bevoegdheidsrechtelijke Trennung een grote consensus in de rechtsleer.  

Gelet op de ontbrekende Verfassungsrang is het evenwel vooral van belang om na 

te gaan in welke mate een bevoegdheidsrechtelijke Trennung voorzien is in het geldende 

wettelijke kader. In § 8 III BVerfSchG wordt bepaald dat het BfV niet beschikt over 

politiebevoegdheden (polizeiliche Befugnisse) noch over de mogelijkheid om de 

politiediensten instructies te geven. Wat dat laatste betreft wordt bovendien gepreciseerd 

dat het BfV de politiediensten ook in het kader van de Amtshilfe
1161

 niet kan vragen om 

                                                 
1157

  Zie CH. VON DENKOWSKI, “Das Trennungsgebot - Gefahr für ide Innere Sicherheit?”, Kriminalpolitik 

2003, (212) 218 e.v. Zie hierover ook KÖNIG, M., Trennung und Zusammenarbeit, 2005, 223-225. 
1158

  In die zin ook  C. STREIß, Das Trennungsgebot, 2011, 173. Naar aanleiding van het Duitse schandaal rond 

de zogenaamde Kebab-moorden en de betrokkenheid van het BfV daarin, pleitte zowel de Bondsregering als 

het hoofd van het BKA er overigens voor om naar het voorbeeld van het Gemeinsame 

Terrorismusabwehrzentrum ook te voorzien in een Abwehrzentrum gegen Rechtsextremismus (Zie o.a. 

‘Bund will Abwehrzentrum gegen Rechtsextremisten’, Bild.de 18 november 2011; ‘BKA: Geheimdienste 

und Polizei enger verzahnen’, Die Welt vrijdag 18 november 2011). 
1159

  Zelf spraken wij in het verleden wat dit betreft van ‘het functionele aspect van het Trennungsgebot’ (zie 

bijvoorbeeld D. VAN DAELE en B. VANGEEBERGEN, Inlichtingendiensten en strafprocedure in 

Nederland, Duitsland en Frankrijk, Antwerpen, Intersentia, 2006, 86). In dit proefschrift hebben wij deze 

omschrijving vervangen door ‘de bevoegdheidsrechtelijke Trennung’. Deze – toegegeven, wat stuntelige – 

vertaling uit het Duits geeft beter weer dat het hier in essentie gaat over een verbod op het uitoefenen van 

executieve bevoegdheden door het BfV en niet zozeer over een verbod om samen bevoegdheden uit te 

oefenen. 
1160

  Zie o.a. Zie ook B. DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 570 en 572 e.v.; KÖNIG, M., 

Trennung und Zusammenarbeit, 2005, 38. 
1161

  Zie infra. 
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bepaalde maatregelen te nemen waarover het zelf niet beschikt.
1162

 Een identieke 

beperking geldt voor de BND en de MAD.
1163

 Overigens hebben ook alle Länder een 

nagenoeg identieke bepaling opgenomen in het wettelijke kader van hun LfV.
1164

 Men kan 

dan ook stellen dat de twee centrale uitgangspunten van de Polizeibrief ook vandaag nog 

algemeen verankerd zitten in de Duitse federale en deelstatelijke wetgeving.  

Nochtans moet ook met betrekking tot de bevoegdheidsrechtelijke Trennung 

rekening gehouden worden met een aantal nuanceringen. Zo volgt ook hier uit de 

‘einfachgesetzliche’ aard van deze vorm van Trennung dat een andere wet er steeds van 

kan afwijken. Bovendien wordt het toepassingsgebied van de bevoegdheidsrechtelijke 

Trennung op twee manieren ingeperkt. Ten eerste valt uit de aangehaalde wettelijke 

bepalingen enkel een verbod op het aanwenden van executieve bevoegdheden door de 

inlichtingendiensten af te leiden. Omgekeerd lijkt er van een verbod op het aanwenden 

van (bevoegdheden die inhoudelijk overeenstemmen met) nachrichtendienstliche Mitteln 

door de politiediensten geen sprake te zijn.
1165

 Ten tweede gaat men er van uit dat met het 

begrip ‘polizeiliche Befugnisse’ niet wordt verwezen naar alle bevoegdheden waarover de 

politiediensten beschikken, maar slechts naar de politionele dwangbevoegdheden. De 

bevoegdheidsrechtelijke Trennung zoals die uit de wetgeving kan worden afgeleid, 

verhindert dus enkel dat de inlichtingendiensten bevoegdheden uitoefenen die openlijk 

raken aan de vrijheid, de fysieke integriteit of de eigendom. Daarbij moet in de eerste 

plaats gedacht worden aan de klassieke politiebevoegdheden als vrijheidsberoving, 

inbeslagname, etc…
1166

 

Op grond van het geldende wettelijke kader is de draagwijdte van het 

bevoegdheidsrechtelijke Trennungsgebot dus beperkter dan men op het eerste gezicht zou 

kunnen denken. Bovendien bestaan er ook hier voorbeelden van bijzondere regelingen die 

tot op zekere hoogte van deze wettelijke bepalingen afwijken. Zo kan gedacht worden aan 

het feit dat de Bundespolizei belast is met de ondersteuning en uitvoering van de 

vorderingen van het BfV wanneer die in het kader van zijn inlichtingenopdracht 

radiocommunicatie wil onderscheppen.
1167

 De Bundespolizei voert in dat geval niet haar 

eigen bevoegdheden uit, maar die van het BfV.
1168

 Daardoor is er strikt genomen 

weliswaar geen sprake van een doorbreking van het bevoegdheidsrechtelijke 

Trennungsgebot maar in de praktijk leunt deze situatie daar wel erg dicht bij aan.  

                                                 
1162

  § 8 III BVerfSchG. 
1163

  Op grond van respectievelijk § 2 III BNDG en § 4 II MADG. 
1164

  Zie KÖNIG, M., Trennung und Zusammenarbeit, 2005, 228. In een beperkt aantal Länder werd een 

vergelijkbaar Exekutivverbot zelfs opgenomen in de deelstatelijke Grondwet (zie hierover KÖNIG, M., 

Trennung und Zusammenarbeit, 2005, 227-228). 
1165

  Zie KÖNIG, M., Trennung und Zusammenarbeit, 2005, 225-226. Nochtans is deze kwestie in de rechtsleer 

niet onomstreden en wordt er soms toch uitgegaan van een verbod op het aanwenden van 

nachrichtendienstliche Mitteln door de politiediensten (zie hierover  C. STREIß, Das Trennungsgebot, 

2011, 169-172). 
1166

  Zie hierover B. DROSTE, “Organisierte Kriminalität - Gefahr einer kriminellen Nebengesellschaft? Der 

Beitrag des Verfassungsschutzes zur Sicherung der Freiheitlichkeit einer Gesellschaftsordnung”, VR 1998, 

(15) 18 en 294-295; CH. GUSY, “Das gesetzliche Trennungsgebot zwischen Polizei und 

Verfassungsschutz”, Die Verwaltung 1991, (467) 486; KÖNIG, M., Trennung und Zusammenarbeit, 2005, 

227;  C. STREIß, Das Trennungsgebot, 2011, 168-169. Zie ook H. BORGS-MACIEJEWSKI, Das Recht 

der Geheimdienste, 1986, 107-108; E. DENNINGER, “Die Trennung von Verfassungsschutz und Polizei 

und das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung”, Z.R.P. 1981, (231) 231; CH. GRÖPL, Die 

Nachrichtendienste, 1993, 311. 
1167

  § 10 I BPolG. Zie hierover KÖNIG, M., Trennung und Zusammenarbeit, 2005, 229-230; R. RIEGEL, “Das 

neue Bundesgrenzschutzgesetz: Tradition, Neuerungen und Probleme”, D.Ö.V. 1995, (317) 318-319. 
1168

  Vandaar ook dat uitdrukkelijk wordt bepaald dat de werkzaamheden van de Bundespolizei in dit verband 

onder het BVerfSchG vallen en dat zij strikt gescheiden moeten blijven van de overige opdrachten van de 

Bundespolizei (§ 10 II BPolG). 
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Een duidelijker voorbeeld kan gepuurd worden uit het BVerfSchG zelf. Op grond 

van § 17 II BVerfSchG kan het BfV – evenals de BND en het MAD – de Bundespolizei 

verzoeken om (persoons)gegevens die deze laatste bekend worden in de uitvoering van 

zijn opdrachten als grenspolitie.
1169

 Op grond van deze bepaling kunnen de 

inlichtingendiensten niet enkel verzoeken om de mededeling van informatie waarover de 

Bundespolizei reeds beschikt, maar ook om informatie die nog moet ingezameld 

worden.
1170 

Te denken valt in het bijzonder aan de situatie waarbij aan de Bundespolizei 

gevraagd wordt om in het kader van zijn opdrachten als grenspolitie de verplaatsingen 

van bepaalde personen of voorwerpen te observeren, te registreren en te melden aan het 

BfV, zelfs in de mate een dergelijke zogenaamde Ausschreibung zur grenzpolizeilichen 

Beobachtung in concreto niet past binnen de eigen opdrachten van de grenspolitie.
1171, 1172

 

In de praktijk betekent dit dus dat de Bundespolizei bijvoorbeeld grenscontroles kan 

uitvoeren die enkel en alleen gegrond zijn op een verzoek om informatie van een 

inlichtingendienst.
1173

 Een dergelijk verzoek van het BfV kan aldus resulteren in een 

uitzondering op de in § 8 III BVerfSchG geformuleerde bevoegdheidsrechtelijke 

Trennung. 

Ten slotte moet ook rekening gehouden worden met het feit dat het onderscheid 

tussen nachrichtendienstliche Mitteln en polizeiliche Befugnisse de jongste decennia 

aanzienlijk vervaagd is. In het eerste deel wezen wij reeds op de dubbele trend die 

daarvoor verantwoordelijk is: enerzijds is het aandachtsgebied van de 

inlichtingendiensten verruimd tot een aantal gedragingen en fenomenen die traditioneel 

binnen de opdrachten van de politiediensten vallen; anderzijds werden de mogelijkheden 

van de politiediensten uitgebreid met een aantal heimelijke – en om die reden typische 

met de inlichtingendiensten verbonden – bevoegdheden.
1174

 Deze vervaging bemoeilijkt 

uiteraard het handhaven van een bevoegdheidsrechtelijke Trennung. 

Al bij al levert het in kaart brengen van de bevoegdheidsrechtelijke aspecten van 

het Trennungsgebot ons dus een diffuus beeld op. De iure bestaat er inderdaad een verbod 

voor het BfV om bepaalde typische politiebevoegdheden, politionele dwangmiddelen zeg 

maar, aan te wenden of te laten aanwenden. De wettelijke regelingen die daar van 

afwijken blijven dan ook nog beperkt. De facto blijkt het echter steeds moeilijker om een 

dergelijke Trennung te handhaven in de dagelijkse praktijk. Om die redenen wordt wel 

eens geopperd dat er van een bevoegdheidsrechtelijke Trennung niet langer sprake kan 

                                                 
1169

  § 17 II BVerfSchG. Zie hierover KÖNIG, M., Trennung und Zusammenarbeit, 2005, 230-232. Zie ook R. 

RIEGEL, “Polizei und Geheimdienste”, Z.R.P. 1999, (216) 216. 
1170

  § 17 II BVerfSchG stelt § 17 I BVerfSchG – waarin het meedelen van gegevens op verzoek van het BfV 

wordt beperkt tot die gegevens waarover de aangezochte dienst reeds beschikt of die uit open bronnen 

kunnen worden afgeleid (infra) – immers buiten werking. 
1171

  Zie § 17 II BVerfSchG juncto § 31 VII en § 32 II BPolG. Zie hierover KÖNIG, M., Trennung und 

Zusammenarbeit, 2005, 231. 
1172

  Op gelijkaardige wijze kan het BfV overigens ook bepaalde personen of voorwerpen laten seinen in het 

Schengen Informatiesysteem (SIS) als dat voor de uitvoering van hun opdrachten noodzakelijk is (zie § 17 

III BVerfSchG. Zie hierover B. DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 478 e.v.). 
1173

  In die zin kan hier ook geen sprake zijn van Amtshilfe aangezien die er nooit toe kan leiden dat de 

aangezochte overheidsinstantie bevoegdheden uitoefent waarvoor de verzoekende instantie zelf niet is 

bevoegd (infra, XIV.2.1). 
1174

  In de Duitse literatuur worden deze fenomen respectievelijk aangeduid met de Verpolizeilichung der 

Nachrichtendienste en de Vernachrichtendienstlichung der Polizei (zie hierover CH. VON DENKOWSKI, 

“Das Trennungsgebot - Gefahr für ide Innere Sicherheit?”, Kriminalpolitik 2003, (212) 218; KÖNIG, M., 

Trennung und Zusammenarbeit, 2005, 232 e.v.; H. MEYER-WIECK, “Das Verhältniss zwischen Polizei 

und Nachrichtendiensten”, 2006, (349) 349; H.U. PAEFFGEN, “'Vernachtrichtendienstlichung' von 

Strafprozeß- (und Polizei-)recht im Jahr 2001”, St.V. 2002, (336) 340 e.v.;  C. STREIß, Das 

Trennungsgebot, 2011, 173 e.v.).  
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zijn.
1175

 Dat lijkt ons te ver gaan, maar het kan niet ontkend worden dat het 

Trennungsgebot in deze duidelijk aan kracht heeft verloren en dat die evolutie zich in de 

toekomst hoogstwaarschijnlijk nog zal verder zetten. 

XI.1.2.2.3. De informationele Trennung 

Naast het functionele en het organisatorische aspect van het Trennungsgebot werd in het 

verleden door bepaalde auteurs ook een informationeel aspect onderscheiden
1176

 op grond 

waarvan de informatie-uitwisseling tussen politiediensten en inlichtingendiensten 

onmogelijk of alleszins slechts zeer beperkt mogelijk zou zijn.  

Het valt evenwel te betwijfelen of er voor een dergelijke informationele Trennung 

historisch gezien wel enige grondslag gevonden kan worden. Het lijkt in ieder geval 

hoogst onwaarschijnlijk dat de geallieerden bij de redactie van de Polizeibrief een 

volledige halt wilden toeroepen aan de informatie-uitwisseling tussen politie- en 

inlichtingendiensten.
1177

 Dat lijkt overigens ook bij de redactie van het oorspronkelijke 

BVerfSchG in 1950 niet de bedoeling te zijn geweest. Weliswaar bevatte die geen 

uitdrukkelijke bepalingen inzake het uitwisselen van informatie met de politiediensten, 

maar dat lijkt eerder verklaard te moeten worden door de inschatting dat dit niet 

noodzakelijk was. De mogelijkheid van een dergelijke informatie-uitwisseling werd 

immers evident geacht.
1178

 In de praktijk werd er tussen de inlichtingendiensten en de 

politiediensten dan ook vrijwel onmiddellijk veelvuldig informatie uitgewisseld, wat ook 

mag blijken uit de vele – weliswaar veelal vertrouwelijke – richtlijnen die hierover vanaf 

de jaren ’50 van de vorige eeuw werden opgesteld.
1179

  

Hoewel het hanteren van een informationele Trennung dus geenszins de bedoeling 

was van de (Grond)wetgever, liet de afwezigheid van enige uitdrukkelijke openbare 

regeling aan de voorstanders van een dergelijke Trennung niettemin de nodige ruimte om 

hun discours te ontwikkelen. Vanaf 1990 verdween die ruimte evenwel grotendeels. Naar 

aanleiding van het Volkzählungsurteil
1180

 werd in het BVerfSchG toen voor het eerst 

voorzien in een uitdrukkelijke wettelijke regeling voor het uitwisselen van 

(persoons)gegevens met de politiediensten.
1181

 Die regeling is tot op vandaag in essentie 

ongewijzigd gebleven. Op het niveau van de deelstaten werden sindsdien overigens 

vergelijkbare wettelijke regelingen uitgewerkt.  

                                                 
1175

  Zie bijvoorbeeld KÖNIG, M., Trennung und Zusammenarbeit, 2005, 255. 
1176

  Zie o.a. H.P. BULL, “Datenschutz und Ämter für Verfassungsschutz” in BUNDESMINISTERIUM DES 

INNERN (ed.), Verfassungsschutz und Rechtsstaat. Beiträge aus Wissenschaft und Praxis, Köln, 

Heymanns, 1981, (133) 150; CH. GUSY, “Die Rechtsstellung der Nachrichtendienste”, Jura 1986, (296) 

300; M. KUTSCHA, “Die Aktualität des Trennungsgebots für Polizei und Verfassungsschutz”, Z.R.P. 

1986, (194) 196-197; R. RIEGEL, “Die Tätigkeit der Nachrichtendienste ind ihre Zusammenarbeit mit der 

Polizei”, N.J.W. 1979, (952) 955. Zie ook, zij het met meer nuance, R. RIEGEL, “Grenzen informationeller 

Zusammenarbeit zwischen Polizei und Verfassungsschutz”, DVBl 1988, (121) 122 e.v. 
1177

  Zie H. ROEWER, “Geschichtlicher Nachtrag zur Kontroverse um die Trennung von Polizei und 

Verfassungsschutzbehörden”, DVBl 1988, (666) 668-669. Zie ook W. GANßER, “Zusammenarbeit von 

Verfassungsschutz und Polizei”, BayVBl 1983, (711) 712. 
1178

  In die zin KÖNIG, M., Trennung und Zusammenarbeit, 2005, 92. 
1179

  Deze werden in 1970 gebundeld in de zogenaamde Zusammenarbeitsrichtlinien (zie hierover KÖNIG, M., 

Trennung und Zusammenarbeit, 2005, 98-100; H. SIPPEL, “Verfassungsschutz und Polizei”, Die Polizei 

1971, (167) 167 e.v.). 
1180

  Supra, V.5. 
1181

  In de relatief lange periode tussen het Volkzählungsurteil in 1983 en de wijziging van het BVerfSchG in 

1990 werden overigens verschillende initiatieven genomen om die samenwerking wettelijk te regelen. Deze 

stuitten allen op hevige kritiek, onder meer gesteund op een strikte interpretatie van het Trennungsgebot. 

Uiteindelijk vormden deze initiatieven niettemin de basis voor de uiteindelijke wijzigingen aan het 

BVerfSchG in 1990 (zie hierover KÖNIG, M., Trennung und Zusammenarbeit, 2005, 106 e.v.). 
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In de huidige omstandigheden – en zeker na de gebeurtenissen van 11 september 

2001 – lijkt een absolute informationele Trennung dus niet langer verdedigbaar. Zij kan 

niet worden afgeleid uit de ontstaansgeschiedenis van de moderne Duitse 

inlichtingendiensten en staat haaks op de – ook in Duitsland – gehanteerde functionele 

definitie van een inlichtingendienst.
1182

 Bovendien – en dat is gelet op de 

‘einfachgesetzliche’ aard van het Trennungsgebot cruciaal – is het bestaan van een 

verregaande informationele Trennung moeilijk in overeenstemming te brengen met het 

geldende wettelijke kader. In het volgende hoofdstuk zullen wij immers zien dat het 

BVerfSchG voorziet in al bij al uitgebreide mogelijkheden om informatie met de 

politiediensten uit te wisselen. 

XI.2. DE SITUATIE IN BELGIË EN NEDERLAND 

XI.2.1. Inleiding 

De pijnlijke ervaringen waar Duitsland na de Tweede Wereldoorlog mee worstelde, 

bestonden uiteraard ook in Nederland en België. Toch leidde de vrees voor het herrijzen 

van een nieuwe Gestapo in die landen niet meteen tot een gelijkaardig debat over de 

verhouding tussen de inlichtingendiensten en de politiediensten. Dat hangt allicht samen 

met de vaststelling dat het politieapparaat in die landen – in tegenstelling tot in Duitsland 

– weliswaar hervormd, maar niet van nul heropgebouwd moest worden. Men kon met 

andere woorden grotendeels terugvallen op het (voor de oorlog) bestaande 

veiligheidsapparaat waardoor veel discussie werd vermeden. Bovendien concentreerden 

de geallieerden zich quasi-uitsluitend op de noodzakelijk geachte hervormingen in 

Duitsland terwijl de overige West-Europese landen vrijgelaten werden om hun 

veiligheidsaparaat naar eigen inzicht te reorganiseren. Deze maakten daar dankbaar 

gebruik van om het op dat moment gevoelige debat over de samenwerking met de 

inlichtingendiensten uit de weg te gaan en aanvankelijk zelfs zo weinig mogelijk 

ruchtbaarheid te geven aan het bestaan van deze diensten. 

Pas in het laatste kwart van de 20
ste

 eeuw ontstond ook in België en Nederland een 

debat over de werking en organisatie van de inlichtingendiensten. Door hun 

heroriëntering na het einde van de Koude Oorlog en de opkomst van het terrorisme liepen 

de inlichtingendiensten meer en meer in de kijker en groeide de vraag naar een vorm van 

parlementaire controle. Mede daardoor kwam in die periode zowel in België als in 

Nederland voor het eerst een omvattend wettelijk kader voor de inlichtingendiensten tot 

stand. In beide landen concentreerde de aandacht zich daarbij evenwel voornamelijk op 

de regeling van de opdrachten (en de bevoegdheden) van de inlichtingendiensten. Het 

besef was gegroeid dat het optreden van een inlichtingendienst in het licht van het EVRM 

– het recht op privacy in het bijzonder – een uitdrukkelijke wettelijke regeling 

vereiste.
1183

 Op de achtergrond speelde daarbij ook het uitgangspunt van een scheiding 

                                                 
1182

  Men zou zelfs kunnen zeggen dat het uitwisselen van informatie met de politiediensten gelet op de 

functionele definitie van een inlichtingendienst beschouwd moet worden als de noodzakelijke keerzijde van 

het organisatorische en bevoegdheidsrechtelijke Trennungsgebot (in die zin B. DROSTE, “Organisierte 

Kriminalität - Gefahr einer kriminellen Nebengesellschaft? Der Beitrag des Verfassungsschutzes zur 

Sicherung der Freiheitlichkeit einer Gesellschaftsordnung”, VR 1998, (15) 18; K. NEHM, “Das 

nachrichtendienstliche Trennungsgebot”, 2004, (3289) 3294. Zie ook CH. VON DENKOWSKI, “Das 

Trennungsgebot - Gefahr für ide Innere Sicherheit?”, Kriminalpolitik 2003, (212) 219; H. MEYER-

WIECK, “Das Verhältniss zwischen Polizei und Nachrichtendiensten”, 2006, (349) 356;  C. STREIß, Das 

Trennungsgebot, 2011, 178; M. ZÖLLER, “Datenübermittlungen zwischen Polizei, 

Strafvervolgungsbehörden und Nachrichtendiensten” in F. ROGGAN en M. KUTSCHA (ed.), Handbuch 

zum Recht der Inneren Sicherheit, Berlijn, Berliner Wissenschafts-Verlag, 2006, (445) 465). 
1183

  Merk op dat het debat omtrent het Trennungsgebot ook in Duitsland pas in de jaren ’80 naar aanleiding van 
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tussen de inlichtingen- en de politiediensten een belangrijke rol. Het vormde echter nooit 

de kern van het (juridische) debat. 

De verklaring daarvoor moet waarschijnlijk gezocht worden in het feit dat dit 

debat – in tegenstelling tot in Duitsland – niet gedetermineerd werd door de interpretatie 

van een (grond)wettelijke regel over de verhouding tussen de inlichtingendiensten en de 

politiediensten. Het principe van een scheiding tussen de inlichtingendiensten en de 

politiediensten werd na de gebeurtenissen van de Tweede Wereldoorlog in België en 

Nederland met evenveel overtuiging verdedigd als in Duitsland, maar dat gebeurde quasi-

uitsluitend met historische, emotionele of morele argumenten en nauwelijks met 

juridische. Een duidelijke – al dan niet juridisch – onderbouwde visie over de verhouding 

tussen de inlichtingendiensten en de politiediensten kwam aldus niet tot stand. Men 

beperkte zich daarentegen tot het benadrukken en herhalen van twee schijnbaar 

onverzoenbare uitgangspunten: enerzijds is de samenwerking met de politiediensten 

vanuit veiligheidsoogpunt noodzakelijk; anderzijds houdt een samenwerking ook risico’s 

in en moeten beiden best van elkaar gescheiden blijven. In vergelijking met Duitsland 

bleef de invloed van deze discussie op het wetgevende werk dan ook beperkt. Van een 

grondwettelijke verankering van de scheiding tussen inlichtingendiensten en 

politiediensten was hoegenaamd geen sprake. Maar ook in het wettelijke kader dat in 

België en Nederland tot stand kwam, kon men de verschillende aspecten van een 

scheiding op een enkele uitzondering na, slechts impliciet herkennen. 

XI.2.2. De organisatorische scheiding tussen de inlichtingen- en de politiediensten 

De organisatorische scheiding tussen de inlichtingen- en politiediensten heeft in België 

eigenlijk nooit ernstig ter discussie gestaan. In hoofdstuk III toonden we al aan dat België 

reeds vanaf 1830 over een – weliswaar embryonale – burgerlijke inlichtingendienst 

beschikte die van de politiediensten gescheiden bleef. Hoewel deze dienst doorheen de 

19
de 

en 20
ste

 eeuw veelvuldig met de reguliere politiediensten samenwerkte, werden er op 

geen enkel ogenblik pogingen ondernomen om beiden in één organisatie te laten 

samensmelten. Het was in die zin dan ook logisch dat bij de totstandkoming van de 

W.I&V in de jaren ’90, het bestaan van de VSSE en de ADIV als zelfstandige diensten 

naast de politiediensten niet in vraag werd gesteld. En hoewel het principe van een 

organisatorische scheiding uiteindelijk niet uitdrukkelijk in de W.I&V werd vastgelegd, 

bleek uit de wet duidelijk dat de VSSE en de ADIV zelfstandige van de politiediensten 

onderscheiden organisaties waren. 

Wel ontstond er wat verwarring over de verhouding tussen het eigenlijke 

inlichtingenwerk en het inzamelen van informatie door de toenmalige Rijkswacht die op 

grond van het oude artikel 39 van de Wet op het politieambt
1184

 ook inlichtingen kon 

inzamelen. Een aantal parlementairen
1185

 wenste de W.I&V daarom ook op dit 

inlichtingenwerk van toepassing te verklaren, waardoor de wet een veeleer functionele 

dan organieke invulling zou krijgen.
1186

 We mogen deze pogingen om ook de 

                                                                                                                                                  
het Volkzahlungsurteil – waarbij de bescherming van het recht op privacy centraal stond – zijn hoogtepunt 

bereikte.  
1184

  Later (door de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd 

op twee niveaus, BS 5 januari 1999) opgeheven en vervangen door een nieuw art. 44/1 Wet Politieambt met 

een gelijkaardige inhoud. 
1185

  En aanvankelijk ook het Vast Comité I (VAST COMITÉ I, Activiteitenverslag 1995, (www.comiteri.be), 

1996, 71 e.v.).  
1186

  Zie o.a. Parl.St. Kamer 1995-96, nr. 638/3, 1; Parl.St. Kamer 1995-96, nr. 638/4, 1; Parl.St. Kamer 1995-

96, nr. 638/14, 32; Parl.St. Senaat 1997-98, nr. 758/10, 24-25 en 31. Zie hierover F. GOOSSENS, “Les 

missions et compétences des services de renseignement et de sécurité belges”, J.T. 2002, (617) 628; F. 

GOOSSENS, “De reguliere politie en de inlichtingen- en veiligheidsdiensten”, (397) 425; F. GOOSSENS, 
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politiediensten binnen het toepassingsgebied van de W.I&V te trekken echter geenszins 

interpreteren als een streven naar een integratie van beide functies in één dienst. De ratio 

achter deze amendementen is veeleer te zoeken in de vrees dat het inzamelen van 

informatie door de politiediensten buiten het reactieve kader van de opsporing, geheel 

ongereglementeerd zou blijven.
1187

 De regering verzette zich dan ook met succes tegen 

deze amendementen door enerzijds het verschil tussen het eigenlijke inlichtingenwerk en 

het inzamelen van inlichtingen door de politie te benadrukken en anderzijds – in het kader 

van de hervorming van het Wetboek van Strafvordering – te voorzien in een 

uitdrukkelijke regeling van de proactieve recherche.
1188

 Artikel 2 van het Wetsontwerp 

dat bepaalt dat er in België slechts twee inlichtingendiensten bestaan, te weten de VSSE 

en de ADIV, bleef daardoor ongewijzigd en de W.I&V behield haar organieke insteek.
1189

 

Dat de VSSE en de ADIV twee van de politiediensten onderscheiden organisaties zijn, 

lijkt in de Belgische context dus het onbetwiste
1190

 uitgangspunt te zijn.
1191

  

Datzelfde geldt ook in Nederland. Uit de Wiv 2002 blijkt ontegensprekelijk dat de 

AIVD en de MIVD organisatorisch gescheiden zijn van de politiediensten, ook al wordt 

dat niet met zoveel woorden gezegd. Zelfs in de memorie van toelichting werd het 

bestaan van een organisatorische scheiding zo vanzelfsprekend geacht dat men het niet 

nodig vond om ze uitdrukkelijk te verantwoorden. Anderzijds moet in Nederland 

uiteraard wel rekening gehouden worden met de reeds genoemde RID-WIV en LID-WIV. 

Deze maken formeel gezien deel uit van de Nationale Politie, maar hun leden hebben het 

statuut van artikel 60-ambtenaar waardoor zij onder het gezag en de verantwoordelijkheid 

van de AIVD informatie kunnen verzamelen ten behoeve van (de opdrachten van) de 

AIVD.
1192

 Hoewel de RID-WIV en LID-WIV organisatorisch dus geen deel uitmaken van 

de AIVD, bestaat er tussen beide diensten wel een intensieve samenwerking en – met 

betrekking tot de artikel 60-opdrachten – zelfs een zekere vorm van hiërarchisch gezag. 

Strikt genomen vormen zij dus geen uitzondering op het principe van een 

organisatorische scheiding, maar in de praktijk kunnen zij wel ten dele beschouwd 

worden als het verlengstuk van de AIVD bij de regionale politiediensten. 

XI.2.3. De bevoegdheidsrechtelijke scheiding tussen de inlichtingen- en de 

politiediensten  

Aan de gescheiden organisatie van de inlichtingen- en politiediensten ligt de impliciete 

overtuiging ten grondslag dat de inlichtingendiensten een eigen functie vervullen die van 

                                                                                                                                                  
“De wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten: een vergeten hoofdstuk”, 1999, (205) 233 e.v.; F. 

SCHUERMANS, “De bescherming van de bronnen in het kader van de activiteiten van de inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten”, Custodes cahiers: De bescherming van de bronnen 2000, (71) 79; F. VANNESTE, 

“De Wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst”, Jura Falc. 

1999-2000, nr. 3, (325) 327).  
1187

  Lees in dat verband Parl.St. Kamer 1995-96, nr. 638/14, 40, 55. 
1188

  Zie Parl.St. Kamer 1995-96, nr. 638/14, 42, 49 en 53; Parl.St. Senaat 1997-98, nr. 758/10, 34. 
1189

  Zie ook nu nog art. 2, lid 1 in fine W.I&V.  
1190

  Slechts een enkele auteur doet herhaaldelijk de suggestie om beide diensten te laten samensmelten (F. 

GOOSSENS, “De reguliere politie en de inlichtingen- en veiligheidsdiensten”, 2002, (397) 427 e.v.; F. 

GOOSSENS, “Les missions et compétences des services de renseignement et de sécurité belges”, J.T. 2002, 

(617) 629; F. GOOSSENS, “De inlichtingen- en veiligheidsdiensten wettelijk geregeld”, T.V.W. 1999, nr. 2, 

(62) 235. Schijnbaar ook in die zin, maar minder uitgesproken, H. MATTHIJS en J.S. SABLON, “De 

veiligheid van de staat: een actuele analyse van de geheime dienst”, R.W. 2004-05, (641) 649). 
1191

  Een en ander neemt evenwel niet weg dat de betrouwbaarheidsonderzoeken waarvoor de ADIV 

verantwoordelijk was, tot eind 2004 werden uitgevoerd door gedetacheerde politieofficieren (aanvankelijk 

rijkswachters, sinds 1998 leden van de federale politie). Zie hierover VAST COMITÉ I, Activiteitenverslag 

2004, (www.comiteri.be), 2005, 69 e.v. Zie ook Parl.St. Senaat 1997-98, nr. 758/10, 49-50. 
1192

  Zie supra, VIII.1 en infra, XIII.1.3. 
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de politiefunctie onderscheiden moet worden en er in geen geval mee vermengd mag 

worden. Dat blijkt voor België duidelijk uit de nadruk die in de voorbereidende werken 

van de W.I&V, ter verantwoording van het organisatorische onderscheid, werd gelegd op 

de onderscheiden doelstellingen en werking van de inlichtingendiensten in vergelijking 

met de politie.
1193

 Maar ook in de rechtsleer wordt veel nadruk gelegd op het belang van 

dit onderscheid
1194

 zodat wij durven stellen dat ook het bestaan van een functionele 

scheiding tussen inlichtingen- en politiediensten in België algemeen aanvaard wordt en 

zelfs wenselijk wordt geacht. Deze schijnbare consensus staat evenwel in schril contrast 

met de uiteenlopende betekenissen die aan dit functionele onderscheid worden gehecht.  

In de parlementaire voorbereiding van de W.I&V werd gewezen op het feit dat de 

opdrachten van de politiediensten betrekking hebben op de ‘concrete werkelijkheid’ [sic], 

terwijl de taken van een inlichtingendienst te maken hebben met wat mogelijk en 

waarschijnlijk is; of nog, dat de politiediensten eerder gericht zijn op de bescherming van 

burgers en goederen, terwijl de inlichtingendiensten de bescherming van de Natie voor 

ogen hebben. Ook zou er een verschil bestaan wat de gebruikte methoden voor het 

verzamelen van gegevens betreft: de bestuurlijke en gerechtelijke politie verzamelt haar 

inlichtingen op een meer open manier en op kortere termijn terwijl de 

inlichtingendiensten dit op langere termijn doen zonder daarbij openlijk op te treden.
1195

 

Ook de rechtsleer heeft zich, zij het in uiteenlopende bewoordingen, bij (onderdelen van) 

deze omschrijving uit de voorbereidende werken aangesloten.
1196

 Tenslotte wordt door 

bepaalde auteurs soms ook gewezen op het bestaan van een zogenaamde prospectieve 

fase, die aan de proactieve en reactieve fase zou voorafgaan en die in tegenstelling tot die 

laatste twee fasen – die binnen de gerechtelijke opdrachten van de politiediensten vallen – 

het exclusieve terrein van de inlichtingendiensten zou uitmaken.
1197

 

                                                 
1193

  Zie Parl.St. Senaat 1997-98, nr. 758/10, 35. 
1194

  Voor een zeldzame uitzondering, lees F. GOOSSENS, “De reguliere politie en de inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten”, 2002, (397) 427 e.v.; F. GOOSSENS, “Les missions et compétences des services de 

renseignement et de sécurité belges”, J.T. 2002, (617) 629; F. GOOSSENS, “De inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten wettelijk geregeld”, T.V.W. 1999, nr. 2, (62) 235. Wel wordt er soms op gewezen dat 

het onderscheid tussen beide finaliteiten minder groot is dan men zou kunnen denken (in die zin 

bijvoorbeeld W. VAN LAETHEM, “De verhouding tussen inlichtingendiensten en het gerecht gisteren, 

vandaag en morgen”, Vigiles 2007, (1) 2; A. WINANTS, “Staatsveiligheid, strafvordering en strafproces”, 

2009, (195) 216-219). 
1195

  Zie Parl.St. Senaat 1997-98, nr. 758/10, 35. 
1196

  Zie o.a. F. GOOSSENS, “De reguliere politie en de inlichtingen- en veiligheidsdiensten”, 2002, (397) 402-

403; F. GOOSSENS, “De wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten: een vergeten hoofdstuk”, 1999, 

(205) 209; W. VAN LAETHEM, “De veiligheid van de Staat” in F. GOOSSENS (ed.), Zakboekje 

politiefunctie, Mechelen, Kluwer, 2008, (149) 149 e.v.; B. VAN LIJSEBETH, “La criminalité organisée 

vers une gestion globale de l'information” in C. FIJNAUT, D. VAN DAELE, en F. VERBRUGGEN (ed.), 

De uitdaging van de georganiseerde misdaad in België. Het antwoord van de overheid, Leuven, 

Universitaire Pers Leuven, 1998, (327) 341-342. De aangehaalde verschillen overtuigen nochtans niet. De 

inlichtingendiensten zijn immers eveneens op de concrete werkelijkheid gericht en bekommeren zich in 

bepaalde gevallen evenzeer om de bescherming van de individuele burger, bijvoorbeeld in de mate die het 

voorwerp van een bedreiging uitmaakt. Ook de idee als zouden de inlichtingendiensten niet op korte termijn 

werken kan niet overtuigen, net zo min als we er – sinds de inwerkingtreding van de regeling van de 

proactieve recherche en de bijzondere opsporingsmethoden – nog van uit kunnen gaan dat de 

politiediensten vooral op een open manier en op kortere termijn werken (in die zin ook W. VAN 

LAETHEM, “De veiligheid van de Staat” in F. GOOSSENS (ed.), Zakboekje politiefunctie, Mechelen, 

Kluwer, 2008, (149) 150-151; W. VAN LAETHEM, “De verhouding tussen inlichtingendiensten en het 

gerecht gisteren, vandaag en morgen”, Vigiles 2007, (1) 3). 
1197

  Zie bijvoorbeeld het advies van procureur-generaal Schins (Parl.St. Senaat 2006-07, nr. 3-2138/1, 160 e.v.) 

en de hoorzitting met administrateur-generaal Winants (Parl.St. Senaat 2008-09, nr. 1053/7, 73-74) bij de 

totstandkoming van de BIM-Wet. Zie ook A. WINANTS, “Staatsveiligheid, strafvordering en strafproces”, 

2009, (195) 216-217. Ook deze voorstelling kan ons inziens om twee redenen niet overtuigen. Vooreerst is 
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Opvallend daarbij is echter dat de aangehaalde verschillen – voor zover zij 

werkelijk verschillen zijn – veeleer betrekking hebben op de manier van werken of op het 

ogenblik van optreden van de inlichtingendiensten in vergelijking met de politiediensten. 

Het bestaan van een daadwerkelijk onderscheiden doelstelling wordt nauwelijks 

aangehaald. Ook het verbod op het uitoefenen van politiebevoegdheden – dat in Duitsland 

beschouwd wordt als de kern van het Trennungsgebot – wordt slechts sporadisch 

vermeld. Niettemin kunnen daaruit ons inziens twee nadere vaststellingen afgeleid 

worden. Ten eerste kan in de aanhoudende zoektocht naar een overtuigende omschrijving 

van het onderscheid tussen inlichtingendiensten en politiediensten een aanwijzing 

gevonden worden voor het grote belang dat aan een scheiding tussen beiden wordt 

gehecht. Daarover schijnt in een Belgische context een brede consensus te bestaan. Ten 

tweede blijkt uit (de keuze en beperkte geldigheid van) de gekozen argumenten echter 

ook het gebrek aan een grondig en doordacht (juridisch geschraagd) debat hierover. 

Hoe dan ook, in het kader van dit proefschrift is het vooral belangrijk om vast te 

stellen dat dit bevoegdheidsrechtelijke onderscheid geen expliciete vertaling heeft 

gekregen in de W.I&V. Hoewel men er op basis van de voorbereidende werken niet aan 

kan twijfelen dat de VSSE en de ADIV geen opsporingsbevoegdheid hebben, noch 

politionele bevoegdheden mogen aanwenden
1198

, wordt dit in de W.I&V nergens 

uitdrukkelijk bepaald. Het in artikel 12 W.I&V geformuleerde verbod op het gebruik van 

dwangmiddelen kan in ieder geval niet op die manier geïnterpreteerd worden.
1199

 En ook 

artikel 13/2 W.I&V, dat voor de inlichtingendiensten een verbod inhoudt om een lopend 

opsporings- of gerechtelijk onderzoek (bewust) te schaden (infra), kan niet als dusdanig 

gelezen worden.  

Ook in Nederland wordt ontegensprekelijk uitgegaan van een 

bevoegdheidsrechtelijke scheiding tussen de inlichtingendiensten en de politiediensten. 

Dat blijkt uit de Wiv 2002 waarin uitdrukkelijk bepaald wordt dat de ambtenaren van de 

inlichtingendiensten geen bevoegdheid bezitten tot het opsporen van strafbare feiten.
1200

 

Daarmee wou de wetgever beklemtonen dat de taakstelling van de AIVD een andere is 

                                                                                                                                                  
dit onderscheid enkel bruikbaar in het kader van het onderscheid tussen het inlichtingenwerk en de 

gerechtelijke opdrachten van de politiediensten. De bestuurlijke opdrachten van de politie passen immers 

niet in het gemaakte onderscheid. Bovendien lijkt het fout om te veronderstellen dat het werk van de 

inlichtingendiensten zich in de tijd steeds vóór dat van de politiediensten bevindt. Het klopt weliswaar dat 

het inlichtingenwerk vaak reeds wordt opgestart vóór het gerechtelijke optreden van de politiediensten, 

maar die vaststelling impliceert geenszins dat dit ook per definitie het geval is. Een inlichtingenonderzoek 

kan immers ook worden opgestart op grond van informatie die uit een opsporings- of gerechtelijk 

onderzoek voortvloeit en vervolgens aan de inlichtingendiensten wordt doorgegeven.
 
Bovendien bestaat er 

tussen het inlichtingenonderzoek en het opsporings- of gerechtelijk onderzoek geen onderling exclusieve 

relatie. Het is integendeel perfect verantwoordbaar en vaak zelfs noodzakelijk om eenzelfde fenomeen of 

target parallel vanuit beide doelstellingen te onderzoeken. De W.I&V voorziet sinds kort zelfs in een 

uitdrukkelijke regeling voor het geval een dergelijke samenloop zich voordoet (zie ook infra, XII.2.2). 
1198

  Dat blijkt duidelijk uit de teneur van de parlementaire discussie bij de totstandkoming van de wet. Slechts 

een enkele keer echter is het ook met zoveel woorden terug te vinden de parlementaire stukken. Naar 

aanleiding van de discussie over de mogelijkheden voor de inlichtingendiensten om operationele 

ondersteuning te bieden aan de politiediensten werd gesteld dat deze steun‘[1] strikt beperkt [moet] blijven 

tot het vervullen van haar eigen wettelijke taken [van de VSSE] en [zij] [2] in geen geval speurwerk [mag] 

inhouden dat gericht is op specifieke strafbare feiten’(zie Parl.St. Senaat 1997-98, nr. 758/10, 37). Zie 

hierover ook infra, XII.2.1. 
1199

  Het feit dat de inlichtingendiensten slechts dwangmiddelen mogen gebruiken onder de voorwaarden die 

door de wet worden bepaald, verwijst niet specifiek naar de politionele dwangmiddelen maar moet veeleer 

beschouwd worden als een algemene omschrijving van het legaliteitsbeginsel. 
1200

  Art. 9, lid 1 Wiv 2002 (zie hierover L. JANSEN, AIVD-informatie als bewijs, 2007, 23). Ook in artikel 20 

Wiv 1987 en zelfs in het KB van 1972 was al een gelijkaardige bepaling opgenomen (zie hierover L. 

JANSEN, AIVD-informatie als bewijs, 2007, 11 e.v.). 
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dan deze van de politiediensten en het openbaar ministerie. “De BVD [nu AIVD, nvda] is 

geen opsporingsinstantie belast met de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde. Hij 

is niet bekleed met strafvorderlijke opsporings- en vervolgingsbevoegdheden. […] De 

BVD is geen en kan ook geen verlengstuk zijn van politie en justitie, maar verricht zijn 

taak ongeacht of er sprake is van een strafbaar feit of verdenking daarvan”, zo stelde 

toenmalig ministe van Justitie Hirsch Ballin in 1992.
1201

 En ook in de rechtspraak werd 

bevestigd dat de wetgever een duidelijk juridisch en feitelijk onderscheid voor ogen had 

tussen enerzijds het optreden van de inlichtingendiensten en anderzijds het optreden van 

de politiediensten waarbij de inlichtingendiensten hun bevoegdheden uitsluitend voor de 

eigen taakstelling mogen aanwenden.
1202

 

Aldus kreeg het wat vage concept van de bevoegdheidsrechtelijke scheiding in 

Nederland een – in vergelijking met België – meer concrete en accurate
1203

 invulling die 

bovendien expliciet verankerd werd in de wet. De duidelijkheid die daarmee onstond over 

het onderscheid tussen inlichtingendiensten en politiediensten verklaart waarschijnlijk 

mee waarom het uitgangspunt van een bevoegdheidsrechtelijke scheiding noch in de 

parlementaire stukken, noch in de rechtsleer tot veel commentaren leidde.  

Wel moet ook hier uiteraard rekening gehouden worden met de werking van de 

RID-WIV en LID-WIV bij de regionale en landelijke eenheden. De leden van deze 

diensten hebben zoals gezien het statuut van artikel 60-ambtenaar waardoor zij naast hun 

reguliere opdrachten voor hun politiekorps ook opdrachten kunnen uitvoeren voor de 

AIVD. Strikt genomen bestaan beide opdrachten dus naast elkaar en treedt er geen 

vermenging op. De W.I&V bepaalt immers uitdrukkelijk dat de artikel 60-ambtenaren bij 

het verrichten van hun werkzaamheden voor de AIVD geen bevoegdheden tot het 

opsporen van strafbare feiten kunnen uit oefenen.
1204

 Niettemin kan men zich de vraag 

stellen in welke mate het onderscheid tussen beide opdrachten ook in de praktijk steeds 

hard gemaakt kan worden.
1205

 Die bezorgdheid wordt nog versterkt door het besef dat het 

de afdelingen RID-WIV en LID-WIV zijn die instaan voor het informeren van de AIVD 

over relevante feiten en gebeurtenissen in hun regio, wat ook het runnen van lokale 

informanten en het infiltreren van lokale groepen – eventueel zelfs zonder directe 

opdracht van de AIVD – kan impliceren.
1206

 Het bestaan van artikel 60-ambtenaren 

plaatst de politie en de AIVD in ieder geval dichter bij elkaar waardoor de operationele 

samenwerking wordt vereenvoudigd.
1207

  

                                                 
1201

  Tweede Kamer 1991-92, 22463, nr. 4, 2. 
1202

  Zie HR 13 november 2006, ECLI:NL:HR:2007:BA2553 (BPRC-zaak); HR 5 september 2006, 

ECLI:NL:HR:2006:AV4122 (Eik-zaak); Gerechtshof ’s-Gravenhage 2 oktober 2008, 

ECLI:NL:GHSGR:2008:BF4814 (Piranha-zaak). 
1203

  Het uitsluiten van de bevoegdheid om strafbare feiten op te sporen, verwijst immers niet – zoals in België – 

naar de aard of het ogenblik van het optreden van een inlichtingendienst, maar naar de functie of de 

doelstelling. Daarmee wordt in Nederland nauwer aangesloten bij de Duitse bevoegdheidsrechtelijke 

Trennung. Niettegenstaande het Duitse verbod op het aanwenden van politionele dwangmiddelen letterlijk 

genomen niet helemaal hetzelfde inhoudt als het Nederlandse verbod op het opsporen van strafbare feiten, 

kunnen we er immers van uit gaan dat zij in de praktijk dezelfde draagwijdte hebben. 
1204

  Art. 9, lid 2 Wiv 2002 (zie hierover Tweede Kamer 1997-98, 25877, nr. 3, 16). Zie daarvoor ook al art. 20, 

lid 2 Wiv 1987. 
1205

  Zie in die zin bijvoorbeeld Tweede Kamer 2000-01, 25877, nr. 14, 26-27 of COMMISSIE VAN 

TOEZICHT, Jaarverslag 2007-2008, 2008, 229 en 231 e.v. Lees ook E.J.A.M. KESSELS, “De regionale 

inlichtingendiensten: geschiedenis, huidige organisatie en toekomstige ontwikkelingen” in B. DE 

GRAAFF, E.R. MULLER, en J. VAN REIJN (ed.), Inlichtingen- en veiligheidsdiensten, s.l., Kluwer, 2011, 

(95) 104-105. 
1206

  Zie E.J.A.M. KESSELS, “De regionale inlichtingendiensten: geschiedenis, huidige organisatie en 

toekomstige ontwikkelingen” in B. DE GRAAFF, E.R. MULLER, en J. VAN REIJN (ed.), Inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten, s.l., Kluwer, 2011, (95) 95 en 102. 
1207

  Lees in dat verband bijvoorbeeld D. VAN DER BEL e.a., Informatie en opsporing, 2009, 295; E.J.A.M. 
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XI.2.4. De informationele scheiding tussen inlichtingen- en politiediensten 

Met betrekking tot het bestaan van een informationele scheiding kan in grote lijnen een 

gelijkaardige analyse gemaakt worden. Zowel in de media als in de rechtsleer en in het 

parlement zijn vaak kritische geluiden te horen over een al te verregaande samenwerking 

tussen de inlichtingendiensten en de politiediensten. Maar ook hier blijkt deze vrees 

vooral gegrond te zijn op historische, emotionele of morele gronden en zelden of nooit op 

juridische. De verklaring die wij daarvoor in de vorige titel aanhaalden kan ook hier 

gelden. 

Niettemin wordt wel algemeen aanvaard dat een zekere mate van samenwerking, 

informatieuitwisseling in het bijzonder, noodzakelijk is. Dat blijkt overigens ook 

uitdrukkelijk uit de wettelijke regeling van de inlichtingendiensten in België en 

Nederland. De al bij al ruime mogelijkheden waarover de inlichtingendiensten op grond 

van deze regelingen beschikken om met de politiediensten informatie uit te wisselen, 

worden in het volgende hoofdstuk uitvoerig ontleed. 

 

                                                                                                                                                  
KESSELS, “De regionale inlichtingendiensten: geschiedenis, huidige organisatie en toekomstige 

ontwikkelingen” in B. DE GRAAFF, E.R. MULLER, en J. VAN REIJN (ed.), Inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten, s.l., Kluwer, 2011, (95) 102. 
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HOOFDSTUK XII. DE FORMELE 

SAMENWERKINGSMOGELIJKHEDEN TUSSEN INLICHTINGEN- EN 

POLITIEDIENSTEN IN BELGIË 

XII.1. DE MEDEDELING VAN INFORMATIE  

Als we kijken naar de formele samenwerkingsmogelijkheden die in België bestaan, dan is 

het meedelen van informatie de meest voor de hand liggende en ook meest voorkomende 

vorm van samenwerking tussen de inlichtingendiensten en de gerechtelijke instanties en 

politiediensten. Het wettelijke kader dat hiervoor in de W.I&V werd uitgewerkt, bleef tot 

voor kort niettemin vrij beperkt. Enkel artikel 19 W.I&V bevat een regeling over de 

mededeling van informatie aan derden in het algemeen (XII.1.1). Inzake het meedelen 

van informatie over strafbare feiten aan de gerechtelijke instanties was de in artikel 29 Sv 

geregelde algemene aangifteplicht lange tijd de enige relevante bepaling (XII.1.2.1). 

Sinds de inwerkingtreding van de BIM-Wet moet evenwel ook rekening gehouden 

worden met de specifieke regeling van artikel 19/1 W.I&V (XII.1.2.2). 

XII.1.1. De mogelijkheden van informatieverstrekking in het algemeen 

Kernachtig geformuleerd stelt het eerste lid van artikel 19 W.I&V als uitgangspunt dat de 

inlichtingendiensten hun inlichtingen bedoeld in artikel 13, lid 2 W.I&V slechts 

kunnen
1208

 meedelen aan de in het artikel genoemde instanties overeenkomstig de 

doelstellingen van hun opdrachten. Verscheidene punten van dit uitgangspunt verdienen 

onze nadere aandacht. 

XII.1.1.1. DE IN AANMERKING KOMENDE INFORMATIE 

Vooreerst stelt zich de vraag welke informatie voor mededeling in aanmerking komt. De 

verwijzing naar artikel 13, lid 2 W.I&V lijkt in dat perspectief op het eerste gezicht 

weinig toe te voegen aan de regeling van artikel 19 W.I&V. In het tweede lid van artikel 

13 wordt immers gesproken van ‘de in de documentatie [van de inlichtingendiensten] 

vervatte inlichtingen’, wat nauwelijks enige beperking inhoudt. De informatie waarover 

de inlichtingendiensten beschikken, zal immers steeds op de een of andere manier in de 

documentatie
1209

 van de dienst zijn opgenomen. Zodoende lijkt artikel 19 W.I&V een 

kringredenering in te houden en steeds van toepassing te zijn, ongeacht de aard van de 

inlichtingen die voor mededeling in aanmerking komen. 

Niettemin kan artikel 19 W.I&V ons inziens wel gelezen worden als een 

impliciete bevestiging van het uitgangspunt dat enkel die informatie kan worden 

meegedeeld die door de inlichtingendiensten rechtmatig werd verwerkt. Artikel 13, lid 2 

W.I&V stelt immers dat de in de documentatie vervatte inlichtingen in verband moeten 

staan met de doeleinden van het gegevensbestand en beperkt moeten blijven tot de 

vereisten die eruit voortvloeien. De inlichtingendiensten kunnen met andere woorden 

slechts die informatie bijhouden en verwerken die zij nodig hebben om hun doelstellingen 

te realiseren. Informatie die in dat verband niet (langer) relevant is, moet uit haar 

                                                 
1208

  Strikt genomen is artikel 19, lid 1 W.I&V imperatief geformuleerd (de inlichtingendiensten delen hun 

inlichtingen slechts mee) maar het spreekt voor zich dat er hier geen verplichting tot meedelen bestaat. De 

inlichtingendiensten kunnen hun inlichtingen dus meedelen aan de genoemde instanties, maar moeten dat 

niet. In die zin ook VAST COMITÉ I, Activiteitenverslag 2004, (www.comiteri.be), 2005, 123. 
1209

  In de zin van artikel 13, lid 1 W.I&V. Zie hierover supra. 
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documentatie worden verwijderd
1210

 en kan dus – behoudens een uitdrukkelijk afwijkende 

bepaling – niet meer worden doorgegeven aan derden. 

XII.1.1.2. EEN GESLOTEN SYSTEEM ? 

Vervolgens stelt zich de vraag naar de aard van het door de W.I&V ontworpen systeem 

van informatie-uitwisseling. De bewoordingen van artikel 19, lid 1 W.I&V zouden 

immers de indruk kunnen wekken dat in België een gesloten systeem van informatie-

uitwisseling geldt waarbij de inlichtingendiensten hun inlichtingen ‘slechts’ mogen 

meedelen aan de uitdrukkelijk in artikel 19 W.I&V genoemde instanties.
1211

 Deze stelling 

moet in de praktijk echter sterk genuanceerd worden om twee redenen: enerzijds is de lijst 

van mogelijke bestemmelingen te ruim, anderzijds is de beperking tot ‘de doelstellingen 

van hun opdrachten’ te ambigu om in een daadwerkelijke beperking te resulteren.  

XII.1.1.2.1. De lijst van mogelijke bestemmelingen 

De lijst van mogelijke ontvangers kan grofweg in drie categorieën worden opgedeeld. 

Vooreerst is het op grond van artikel 19 W.I&V mogelijk om inlichtingen mee te delen 

aan de instanties en personen die het voorwerp uitmaken van een bedreiging die binnen 

de opdrachten van de inlichtingendiensten valt.
1212

 Op grond van deze bepaling is het 

bijvoorbeeld mogelijk om particuliere ondernemingen op de hoogte te brengen van een 

nakende terroristische aanslag of een poging tot spionage, alsook om universiteiten te 

sensibiliseren in het kader van de bescherming van het wetenschappelijk en economisch 

potentieel.
1213

  

Ten tweede beschikt het diensthoofd van de betrokken inlichtingendienst
1214

 over 

de mogelijkheid om inlichtingen mee te delen aan de pers, zij het enkel voor zover de 

voorlichting van het publiek of het algemeen belang dit vereist en voor zover dit gebeurt 

met eerbied voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokken personen.
1215

  

Ten slotte – en dit is belangrijker – maakt artikel 19 W.I&V het mogelijk om 

inlichtingen mee te delen aan wat we de ‘klanten’ van de inlichtingendiensten zouden 

kunnen noemen; dit zijn de (overheids)instanties die geacht worden om – op basis van de 

verschafte inlichtingen – de nodige (executieve) maatregelen te nemen om de 

gesignaleerde bedreiging van de staatsveiligheid weg te nemen, te reduceren of te 

vermijden. Artikel 19 vermeldt in dat verband uitdrukkelijk de betrokken ministers, de 

betrokken gerechtelijke en administratieve overheden en de politiediensten
1216

. Deze op 

                                                 
1210

  Zie in dat verband ook de hoger reeds besproken regeling inzake het verwijderen van (persoons)gegevens in 

artikel 21 W.I&V. 
1211

  In die zin ook het advies van het Vast Comité I bij de totstandkoming van de W.I&V (Parl.St. Kamer 1996-

97, nr. 638/14, 71). Zie ook F. GOOSSENS, “De reguliere politie en de inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten”, 2002, (397) 414. 
1212

  Art. 19, lid 1 in fine W.I&V.  
1213

  Lees hierover ook Parl.St. Kamer 1995-96, nr. 638/1, 71. Zie ook F. GOOSSENS, “De reguliere politie en 

de inlichtingen- en veiligheidsdiensten”, 2002, (397) 414. 
1214

  Voor de VSSE gaat het aldus over de administrateur-generaal, al bevat artikel 19, lid 2 W.I&V ook wel de 

mogelijkheid om deze bevoegdheid te delegeren aan een medewerker van de dienst. 
1215

  Art. 19, lid 2 W.I&V. Zie hierover F. SCHUERMANS, “De bescherming van de bronnen in het kader van 

de activiteiten van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten”, Custodes cahiers: De bescherming van de 

bronnen 2000, (71) 96-97. 
1216

  Sommige auteurs verbazen zich schijnbaar over de mogelijkheid die artikel 19 W.I&V biedt aan de 

inlichtingendiensten om inlichtingen rechtstreeks aan de politiediensten door te geven, zonder de 

gerechtelijke overheden daarin te kennen (zie onder andere F. SCHUERMANS, “De bescherming van de 

bronnen in het kader van de activiteiten van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten”, Custodes cahiers: De 

bescherming van de bronnen 2000, (71) 75; F. GOOSSENS, “De wet op de inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten: een vergeten hoofdstuk”, 1999, (205) 231. Zie ook F. GOOSSENS, “De reguliere 
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zich reeds ruim omschreven derde categorie wordt vervolgens nog aangevuld met de open 

omschrijving ‘alle [andere] bevoegde instanties en personen’.
1217

  

Het limitatieve karakter van de opsomming – en bij uitbreiding van artikel 19 

W.I&V in zijn geheel – wordt daardoor de facto onderuitgehaald. De geslotenheid van het 

systeem kan dan ook niet overtuigend gebaseerd worden op een inperking van de 

mogelijke bestemmelingen van de informatie. 

XII.1.1.2.2. De doelgebondenheid van de mededeling 

Daarnaast bevat artikel 19, lid 1 W.I&V echter ook een meer inhoudelijke beperking. Er 

wordt immers gesteld dat de inlichtingendiensten ‘slechts overeenkomstig de 

doelstellingen van hun opdrachten’ inlichtingen kunnen meedelen. Over de betekenis en 

draagwijdte van die beperking bestaat evenwel discussie. Puur grammaticaal gezien is het 

onduidelijk of daarmee verwezen wordt naar de opdrachten van de ‘klanten’
1218

 van de 

inlichtingendiensten, dan wel naar die van de inlichtingendiensten zelf.  

Ook de parlementaire voorbereiding is in deze verwarrend. Het oorspronkelijke 

wetsontwerp bepaalde (in het toenmalig artikel 10) dat inlichtingen slechts medegedeeld 

kunnen worden ‘aan de betrokken ministers en de rechterlijke en bestuurlijke overheden, 

aan de inlichting- [sic] en veiligheidsdiensten en aan de politiediensten die ze voor de 

uitoefening van hun opdrachten nodig hebben’.
1219

 ‘Hun opdrachten’ verwees daar dus 

duidelijk naar de ‘klanten’. Nadien werd deze bepaling omwille van redactionele redenen 

herschreven tot de huidige bewoordingen
1220

 schijnbaar zonder dat men daarbij aan de 

inhoud wou raken. Niettemin wordt er later in de parlementaire stukken door de 

toenmalige administrateur-generaal van de VSSE echter wel van uitgegaan dat de frase 

‘hun opdrachten’ verwijst naar de opdrachten van de inlichtingendiensten.
1221

 

Deze verwarring is niet geheel onbegrijpelijk. Elke interpretatie wijst immers op 

een ander maar niettemin essentieel uitgangspunt. Wanneer men in artikel 19 W.I&V een 

verwijzing leest naar de opdrachten van de ‘klanten’ van de inlichtingendiensten, dan 

volgt daaruit dat deze laatsten slechts die inlichtingen kunnen ontvangen die zij nodig 

hebben in het kader van de uitvoering van hun opdrachten, en geen andere 

inlichtingen.
1222

 Dat kan in zekere zin gezien worden als een bevestiging van het need tot 

know-principe.
1223

 Wanneer in artikel 19 W.I&V daarentegen een verwijzing naar de 

                                                                                                                                                  
politie en de inlichtingen- en veiligheidsdiensten”, 2002, (397) 414). Die verbazing vindt naar alle 

waarschijnlijkheid haar oorsprong in twee onjuiste veronderstellingen. De eerste is dat het meedelen van 

inlichtingen aan de politiediensten steeds zal kaderen binnen hun gerechtelijke opdrachten. Zoals wij eerder 

reeds aantoonden kan het meedelen van inlichtingen echter ook betrekking hebben op de bestuurlijke 

opdrachten van de politiediensten, in welk geval de gerechtelijke autoriteiten uiteraard niet betrokken 

moeten worden. De tweede – foute – veronderstelling lijkt te zijn dat het meedelen van inlichtingen die van 

belang zijn in het kader van de opsporing en vervolging van strafbare feiten in zijn geheel wordt geregeld 

door artikel 29 Sv. Zoals wij hierna echter zullen zien heeft de regeling van artikel 29 Sv een 

toepassingsgebied dat vele malen beperkter is dan dat van artikel 19 W.I&V. 
1217

  Art. 19, lid 1 W.I&V. 
1218

  De toevoeging ‘overeenkomstig de doelstellingen van hun opdrachten’ heeft immers enkel betrekking op de 

derde categorie van instanties die wij hierboven aanduidden als de ‘klanten van de inlichtingendiensten’ en 

dus niet op de in het tweede lid vermelde pers of op de op het einde van het eerste lid genoemde bedreigde 

personen of instanties (zie art. 19, lid 1 W.I&V). 
1219

  Parl.St. Kamer 1995-96, nr. 638/1, 44-45. 
1220

  Zie Parl.St. Kamer 1995-96, nr. 638/13, 2-3. 
1221

  Parl.St. Senaat 1997-98, nr. 758/10, 72. 
1222

  In die zin ook VAST COMITÉ I, Activiteitenverslag 2004, (www.comiteri.be), 2005, 123. 
1223

  Meestal wordt dit beginsel in verband gebracht met de toegang tot geclassificeerde gegevens, waarvoor er 

naast een veiligheidsmachtiging van het juiste niveau ook een need to know wordt vereist. Ons inziens heeft 

het beginsel in de inlichtingenwereld evenwel een bredere draagwijdte in die zin dat ook niet-
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(doelstellingen van de) opdrachten van de inlichtingendiensten gelezen wordt, is het 

verstrekken van inlichtingen aan derden slechts mogelijk in de mate de bescherming van 

de staatsveiligheid daarmee gediend is. In dat geval moet artikel 19 W.I&V dus eerder 

gelezen worden als een bevestiging van het uitgangspunt dat de inlichtingendiensten hun 

(uitgebreide mogelijkheden van) informatie-inzameling niet van hun doel kunnen 

afwenden. Zowel het inzamelen en verwerken als het meedelen van informatie moet de 

bescherming van de staatsveiligheid dienen. 

Aan de geldigheid en het belang van beide uitgangspunten kan nauwelijks 

getwijfeld worden. Het need to know-principe kent geen uitdrukkelijke vertaling in de 

W.I&V
1224

 maar wordt in de inlichtingenwereld niettemin beschouwd als één van de 

basisprincipes. De gebondenheid aan de eigen doelstellingen – en de onmogelijkheid om 

daar buiten te treden – volgt uit het legaliteitsbeginsel en de expliciete omschrijving van 

de opdrachten van de inlichtingendiensten. Beide uitgangspunten bestaan met andere 

woorden onafhankelijk van hun vermelding in artikel 19 W.I&V. Zij gelden samen en 

vullen elkaar aan. Bijgevolg kan een inlichtingendienst in principe – i.e. behoudens een 

uitdrukkelijke afwijkende regeling – aan derden slechts inlichtingen bezorgen in de mate 

de bescherming van de staatsveiligheid daarmee gediend is en voor zover de ontvangende 

instantie die inlichtingen nodig heeft om zijn eigen opdracht uit te voeren.  

De redactie van artikel 19 W.I&V – het gebruik van het woord ‘slechts’ in het 

bijzonder – lijkt ons evenwel te dwingen tot een exclusieve keuze voor één van beide 

interpretaties en dat kan ons inziens nooit tot een bevredigende oplossing leiden. Gaat 

men er van uit dat verwezen wordt naar de doelstellingen van de inlichtingendiensten, dan 

is het meedelen van inlichtingen – behoudens andersluidende wettelijke bepalingen – 

‘slechts’ mogelijk wanneer de bescherming van de staatsveiligheid daarmee (minstens 

ook) gediend is. Buiten die hypothese zou het meedelen van informatie aan de 

politiediensten of het openbaar ministerie dan enkel mogelijk zijn op grond van artikel 29 

Sv of artikel 19/1 W.I&V. Het beperkte toepassingsgebied van deze artikelen zou de 

samenwerking dan op een ons inziens onverantwoorde wijze inperken.
1225

 Gaat men er 

daarentegen van uit dat verwezen wordt naar de doelstellingen van de ‘klanten’ van de 

inlichtingendiensten, dan lijkt de VSSE bij de beslissing om bepaalde informatie al dan 

niet mee te delen geen rekening te moeten houden met het belang daarvan voor de 

bescherming van de staatsveiligheid. Dat lijkt dan weer moeilijk verzoenbaar met de 

doelstelling en definitie van een inlichtingendienst.  

In die zin is de interpretatie van de frase ‘hun opdrachten’ inderdaad een 

academische discussie.
1226

 Elke interpretatie verwijst naar een essentiëel uitgangspunt 

voor de informatieuitwisseling maar heeft betrekking op een ander aspect ervan. De 

exclusieve keuze voor een van beide uitgangspunten – waar artikel 19 W.I&V ons lijkt 

toe te dwingen – kan dus nooit tot een bevredigend resultaat leiden. Een verduidelijking 

door de wetgever lijkt zonder meer noodzakelijk. In de tussentijd kunnen we enkel 

besluiten dat de bewoordingen van artikel 19 W.I&V bij nader inzien onvoldoende scherp 

                                                                                                                                                  
geclassificeerde gegevens slechts meegedeeld of gebruikt mogen worden voor zover er een need to know is. 

Er van uitgaand dat het meedelen van inlichtingen of (persoons)gegevens een weerslag kan hebben op de 

rechten van bepaalde burgers, kunnen hier bovendien ook raakvlakken gevonden worden met het 

finaliteitsbeginsel uit de WVP en met het proportionaliteitsbeginsel op grond waarvan enkel die 

inlichtingen worden meegedeeld die nodig of noodzakelijk zijn. 
1224

  Maar bijvoorbeeld wel in art. 8 W.C&VM. 
1225

  Het zou dan bijvoorbeeld onmogelijk zijn om inlichtingen die bekomen werden door het gebruik van 

gewone methoden en die op zichzelf genomen niet resulteren in het daadwerkelijk kennis hebben van een 

strafbaar feit, mee te delen aan het federaal parket (tenzij die mededeling beschouwd kan worden als 

noodzakelijk voor de bescherming van de staatsveiligheid). Zie ook infra, XII.1.2.2. 
1226

  A. WINANTS, “De Veiligheid van de Staat en de BIM-Wet”, 2010, (127) 228. 
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zijn om er een daadwerkelijk systeem van informatieverstrekking in te kunnen herkennen. 

De betekenis van deze bepaling blijft grotendeels beperkt tot de bevestiging dat het 

meedelen van informatie aan andere diensten mogelijk is zodat de informatieverstrekking 

in België de facto een open karakter heeft. 

XII.1.1.3. DE GRENZEN VAN DE INFORMATIEVERSTREKKING 

De VSSE beschikt aldus over ruime mogelijkheden om inlichtingen te verstrekken aan 

andere instanties. Het is voldoende dat de dienst van oordeel is dat het meedelen van die 

inlichtingen nodig is ter bescherming van de staatsveiligheid en dat de meegedeelde 

gegevens niet verder dragen dan de need to know van de ontvangende instantie. Dat 

neemt evenwel niet weg dat de dienst daarbij rekening moet houden met een aantal 

kwesties die haar vrijheid in deze toch kunnen beperken. Elk van die kwesties valt op de 

een of andere manier te herleiden tot de paradox die bestaat tussen de bescherming van de 

staatsveiligheid door het meedelen van inlichtingen enerzijds en de noodzakelijke 

afscherming van de eigen bronnen en werking anderzijds. 

XII.1.1.3.1. De veiligheid van menselijke bronnen 

Zo dient de VSSE te waken over ‘de veiligheid van de gegevens die betrekking hebben 

op menselijke bronnen en over de informatie die zij meedelen’.
1227

 Daarmee is strikt 

genomen niet gezegd dat gewaakt moet worden over de veiligheid van de menselijke bron 

zelf, maar het is duidelijk dat dit er wel deel van uitmaakt.
1228

 Hoe dan ook kan deze 

regeling er toe leiden dat besloten wordt om bepaalde informatie niet aan andere 

instanties mee te delen, hoewel dit op zich wel zou passen binnen het kader van artikel 19 

W.I&V. In de mate een informant uitdrukkelijk om anonimiteit heeft verzocht, worden op 

het onthullen van diens identiteit zelfs straffen gesteld.
1229

 

XII.1.1.3.2. De regel van de derde dienst 

Ten tweede moet bij de beslissing over het al dan niet meedelen van inlichtingen ook 

rekening gehouden worden met de zogenaamde regel van de derde dienst.
1230

 Deze houdt 

in dat een inlichting die door een inlichtingendienst van de ene Staat wordt verstrekt aan 

een inlichtingendienst van de andere Staat, ‘eigendom’ blijft van de dienst die de 

inlichting verstrekte. Wanneer een inlichtingendienst met andere woorden bepaalde 

inlichtingen heeft verstrekt met een welbepaald doel, dan kan de ontvangende 

inlichtingendienst deze slechts voor dat doel gebruiken. Ook het doorgeven van deze 

inlichtingen aan derden is slechts mogelijk met de toestemming van de verstrekkende 

dienst.  

Juridisch gezien blijft de waarde van de regel van de derde dienst evenwel 

onduidelijk. Hoewel er in het internationaal rechtsverkeer tussen (de inlichtingendiensten) 

                                                 
1227

  Art. 13, lid 3 W.I&V. Zie hierover, zij het over de inhoudelijk identieke regeling zoals die voor de BIM-

Wet in artikel 18 W.I&V stond ingeschreven, VAST COMITÉ I, Activiteitenverslag 2004, 

(www.comiteri.be), 2005, 121-122; A. WINANTS, “Staatsveiligheid, strafvordering en strafproces”, 2009, 

(195) 239. 
1228

  In die zin ook A. WINANTS, “Staatsveiligheid, strafvordering en strafproces”, 2009, (195) 239. 
1229

  Art. 43, 2° W.I&V. Zie hierover VAST COMITÉ I, Activiteitenverslag 2004, (www.comiteri.be), 2005, 

121-122; A. WINANTS, “Staatsveiligheid, strafvordering en strafproces”, 2009, (195) 239. 
1230

  Soms ook wel derdenregel of regel van het derde land genoemd. Deze (in een Belgische context 

ongeschreven) regel wordt beschouwd als fundamenteel voor de (internationale samen)werking van de 

inlichtingendiensten in het algemeen en de bronbescherming in het bijzonder en wordt om die reden 

rigoreus toegepast. Zie hierover VAST COMITÉ I, Activiteitenverslag 2004, (www.comiteri.be), 2005, 

120-121; A. WINANTS, “Staatsveiligheid, strafvordering en strafproces”, 2009, (195) 240. 
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van Staten strikt aan wordt vast gehouden, is de regel als zodanig slechts sporadisch terug 

te vinden in het internationale en nationale recht. Voor zover een uitdrukkelijke wettelijke 

of verdragsrechtelijke basis aanwezig is, kan er weinig discussie bestaan over de 

toepassing van de regel van de derde dienst. Voor het uitwisselen van informatie of 

inlichtingen tussen inlichtingendiensten zal een dergelijke uitdrukkelijke basis meestal 

echter niet bestaan en kan de toepassing van de regel van de derde dienst enkel geënt 

worden op een vaststaande praktijk of een gentlemens agreement.
1231

 In dat geval rijst de 

vraag naar de verhouding tussen de regel van de derde dienst en de eventueel 

conflicterende norm. In het kader van de embargoregeling van het OCAD (infra, XII.1.3) 

wordt deze kwestie uitdrukkelijk geregeld. De regel van de derde dienst wordt daar 

immers omschreven als één van de mogelijke gronden om het gebruik van bepaalde 

informatie door het OCAD te verhinderen. Maar ten aanzien van de aangifteverplichting 

van artikel 29 Sv (infra, XII.1.2.1) wordt dan weer geen uitdrukkelijk voorbehoud 

gemaakt waardoor de vraag kan rijzen welk van beide normen moet primeren in geval 

van een conflict.  

XII.1.1.3.3. De classificatieregeling 

Ten slotte moet ook gedacht worden aan de hierboven reeds kort besproken 

classificatieregeling. Deze regeling sluit nauw aan bij de opdracht tot bescherming van de 

menselijke bronnen
1232

, maar overstijgt ze ook aangezien documenten uiteraard niet enkel 

omwille van de bronbescherming worden geclassificeerd. Dat leidt er toe dat een 

aanzienlijk deel van de bij de inlichtingendiensten voorhanden zijnde documenten 

geclassificeerd zijn als vertrouwelijk, geheim of zeer geheim. De informatie die in 

dergelijke documenten vervat zit, kan overeenkomstig artikel 10 W.C&VM slechts 

meegedeeld worden aan de persoon die over een veiligheidsmachtiging van het 

overeenkomstige niveau beschikt en voor wie de toegang tot die informatie noodzakelijk 

is voor de uitoefening van zijn functie of opdracht. Bovendien mogen geclassificeerde 

documenten in principe slechts worden aangewend mits toelating van hetzij de auteur van 

de classificatie hetzij zijn hiërarchische overste.
1233

 De kring van mogelijke 

bestemmelingen van deze inlichtingen wordt daardoor aanzienlijk ingeperkt. 

Ten aanzien van de gerechtelijke overheden geldt evenwel een afwijkende 

regeling. Zowel in artikel 8 als in artikel 10 van de W.C&VM wordt immers voorzien in 

een uitzondering voor de ‘eigen bevoegdheden van de gerechtelijke overheden’, waardoor 

deze laatsten ook zonder de vereiste veiligheidsmachtiging van geclassificeerde 

documenten kennis mogen nemen.
1234

 Op grond van deze uitzonderingen is het dus 

                                                 
1231

  In die zin ook BELGIAN STANDING INTELLIGENCE AGENCIES REVIEW COMMITTEE (ed.), 

Fusion centres, 2010, 10; W. VAN LAETHEM, “Het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse: een 

punctuele analyse”, Vigiles 2007, (109) 122-123. 
1232

  Het classificeren van bepaalde documenten is vaak immers de enige manier waarover de 

inlichtingendiensten beschikken om de identiteit van hun informanten adequaat af te schermen (zie hierover 

VAST COMITÉ I, Activiteitenverslag 2003, (www.comiteri.be), 2004, 188-189; A. WINANTS, 

“Staatsveiligheid, strafvordering en strafproces”, 2009, (195) 238-239) 
1233

  Zie art. 10 W.C&VM. 
1234

  Met de gerechtelijke overheden wordt in principe elke gerechtelijke overheid bedoeld, maar het spreekt 

voor zich dat het op basis van het need to know-principe in de eerste plaats gaat over de magistraten van het 

federaal parket en de onderzoeksrechters (in die zin ook A. WINANTS, “De Veiligheid van de Staat en de 

BIM-Wet”, 2010, (127) 237). De overmaking aan de lokale parketten dient te gebeuren via het federaal 

parket. De federale procureur heeft ook een bijzondere toezichtfunctie op het gebruik van geclassificeerde 

inlichtingen en documenten in strafprocedures (COL 13/99 en de Gemeenschappelijke omzendbrief van 16 

mei 2002 van de minister van Justitie en het College van procureurs-generaal betreffende het federaal 

parket). 
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mogelijk dat (inlichtingen uit) geclassificeerde documenten worden meegedeeld aan de 

gerechtelijke overheden in de mate zij deze nodig hebben in het kader van de opsporing 

en vervolging van strafbare feiten.  

De vaststelling dat deze magistraten de inlichtingen kunnen ontvangen en 

gebruiken betekent echter niet dat zij ze ook kunnen doorgeven aan derden die niet over 

de vereiste veiligheidsmachtiging beschikken. De politiediensten die onder de leiding van 

deze magistraten instaan voor het eigenlijke onderzoek blijven in principe dus verstoken 

van deze inlichtingen.
1235

 Om dezelfde reden zal het ook onmogelijk zijn om dergelijke 

geclassificeerde inlichtingen te gebruiken als bewijs of als verantwoording voor de inzet 

van bepaalde onderzoeksdaden. In dat geval zouden zij immers in het strafdossier terecht 

komen en dus ter kennis komen van de partijen die naar alle waarschijnlijkheid niet over 

de vereiste veiligheidsmachtiging beschikken.  

Anderzijds blijft het uiteraard wel tot de mogelijkheden behoren dat de 

inlichingendiensten beslissen tot declassificatie van de geclassificeerde inlichtingen, 

bijvoorbeeld omdat de bescherming van de staatsveiligheid in concreto zwaarder weegt 

dan de belangen die door de classificatie worden gediend. Zij kunnen dit echter enkel in 

de mate zij zelf voor de aanvankelijke classificatie verantwoordelijk waren. Inlichtingen 

of documenten die op last van een andere overheidsinstantie werden geclassificeerd, 

kunnen door de inlichtingendiensten niet gedeclassificeerd worden.
1236

 Het zelfde geldt 

overigens ten aanzien van de inlichtingen die door een buitenlandse inlichtingendienst of 

door een internationale organisatie zoals de NAVO geclassificeerd werden alvorens zij 

aan de Belgische diensten werden doorgegeven. 

XII.1.2. Het meedelen van informatie aan de opsporings- en vervolgingsinstanties in 

het bijzonder 

Op grond van de bovenstaande bespreking is het meedelen van informatie aan de 

politiediensten en het openbaar ministerie dus mogelijk onder dezelfde voorwaarden als 

die gelden voor het meedelen van informatie aan derde instanties in het algemeen. 

Daarnaast bestaat voor de Belgische inlichtingendiensten in bepaalde gevallen echter ook 

een verplichting om informatie aan de gerechtelijke instanties mee te delen. Die 

verplichting vloeit van oudsher voort uit de gemeenrechtelijke regeling van artikel 29 Sv 

(XII.1.2.1), maar werd in het kader van de BIM-Wet aangevuld door het nieuw 

ingevoegde artikel 19/1 W.I&V (XII.1.2.2).
1237

 Bovendien bevat de W.I&V ook een 

bijzondere regeling voor het geval de gerechtelijke instanties zouden overgaan tot een 

huiszoeking en/of inbeslagname bij de inlichtingendiensten (XII.1.2.3), wat in hoofde van 

de inlichtingendiensten ook gezien kan worden als een verplichting om bepaalde 

informatie mee te delen. 

                                                 
1235

  Slechts een aantal politieambtenaren, met name deze die nauw samenwerken met het federaal parket, 

beschikken immers over een veiligheidsmachtiging (zie VAST COMITÉ I, Activiteitenverslag 2003, 

(www.comiteri.be), 2004, 188-189. Zie ook A. WINANTS, “Staatsveiligheid, strafvordering en 

strafproces”, 2009, (195) 238). 
1236

  Artikel 5, lid 3 W.C&VM bepaalt immers dat enkel de persoon of instantie die over de classificatie heeft 

beslist, kan beslissen over de wijziging of opheffing er van. 
1237

  Merk op dat de regeling van artikel 29 Sv – en de daar aan gekoppelde regeling van artikel 19/1 W.I&V – te 

beschouwen zijn als een lex specialis ten aanzien van het meer algemene artikel 19 W.I&V. Zie nochtans 

GOOSSENS die schijnbaar van het tegenovergestelde uitgaat (F. GOOSSENS, “De reguliere politie en de 

inlichtingen- en veiligheidsdiensten”, 2002, (397) 414). 
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XII.1.2.1. DE AANGIFTEPLICHT VAN ARTIKEL 29 SV 

Iedere ambtenaar die in de uitoefening van zijn ambt, kennis krijgt van een misdaad of 

een wanbedrijf is krachtens artikel 29 Sv verplicht om dit dadelijk te melden aan de 

bevoegde procureur des Konings. Gelet op het feit dat ook de leden van de 

inlichtingendiensten als ambtenaren beschouwd moeten worden, geldt deze verplichting 

ook voor hen. 

De toepassing van artikel 29 Sv op de medewerkers van de inlichtingendiensten 

wordt in de Belgische rechtsleer niettemin erg bekritiseerd.
1238

 Het belang van de 

staatsveiligheid zal immers niet steeds gediend zijn met een onmiddellijke kennisgeving 

van de eventueel vastgestelde strafbare feiten. Wanneer de inlichtingendiensten 

bijvoorbeeld naar aanleiding van een observatie een strafbaar feit vaststellen, kan het – 

denkend vanuit de inlichtingenfinaliteit – aangewezen zijn om daar niet (dadelijk) 

gerechtelijk tegen op te treden. De verplichting om het bestaan van het misdrijf aan de 

bevoegde procureur des Konings te melden, impliceert evenwel dat de beslissing over het 

al dan niet optreden tegen de vermoedelijke dader volledig in handen ligt van het 

openbaar ministerie. De kans bestaat dan dat een op zich gerechtvaardigde beslissing om 

gerechtelijk op te treden, een lopend inlichtingenonderzoek doorkruist of zelfs 

verbrandt.
1239

  

Hoewel de bezorgdheid over deze kwestie terecht is, moeten hier toch enkele 

bedenkingen bij geplaatst worden. Vooreerst mag de draagwijdte van artikel 29 Sv niet 

overschat worden. De verplichting treedt immers pas in werking van zodra men kennis 

heeft van het bestaan van een misdaad of een wanbedrijf. Ten aanzien van overtredingen 

geldt er geen verplichting. Maar ook een louter vermoeden van het bestaan van een 

wanbedrijf of een misdaad volstaat niet. Men moet immers ‘kennis hebben’, wat 

impliceert dat men over concrete aanwijzingen beschikt dat alle materiële en morele 

bestanddelen van het misdrijf voor handen zijn.
1240

 Het toepassingsgebied van artikel 29 

Sv blijft daardoor al bij al beperkt. Artikel 29 Sv kan dan ook niet beschouwd worden als 

een regeling van de informatie-uitwisseling tussen de inlichtingendiensten en politie en 

het openbaar ministerie in het algemeen.
1241

 Overigens wordt op de niet-naleving van 

                                                 
1238

  Zie bijvoorbeeld W. VAN LAETHEM, “De verhouding tussen inlichtingendiensten en het gerecht gisteren, 

vandaag en morgen”, Vigiles 2007, (1) 5; A. WINANTS, “De veiligheid van de staat en de gerechtelijke en 

politionele overheden: raak-, pijn- en discussiepunten” in F. DERUYCK e.a. Amicus curiae. Liber 

amicorum Marc De Swaef, Antwerpen, Intersentia, 2013, 558-561; A. WINANTS, “De Veiligheid van de 

Staat en de BIM-Wet”, 2010, (127) 142-143; A. WINANTS, “Staatsveiligheid, strafvordering en 

strafproces”, 2009, (195) 223-224; A. WINANTS, “Drie jaar BIM-Wet: een eerste analyse” in H. 

BERKMOES e.a., Strafrecht in breed spectrum, Brugge, Die Keure, 2014, 194-196. Zie o.a. ook VAST 

COMITÉ I, Activiteitenverslag 1994, (www.comiteri.be), 1995, 38; VAST COMITÉ I, Activiteitenverslag 

1996, (www.comiteri.be), 1997, 17; VAST COMITÉ I, Activiteitenverslag 1997, (www.comiteri.be), 1998, 

51; VAST COMITÉ I, Activiteitenverslag 2004, (www.comiteri.be), 2005, 117-118.  
1239

  Om die reden werd er in de rechtsleer soms voor gepleit om de verplichting van artikel 29 Sv ten aanzien 

van de inlichtingendiensten te vervangen door de loutere mogelijkheid om de vastgestelde misdaden of 

wanbedrijven te melden. De diensten zouden dan ook in het kader van artikel 29 Sv een 

opportuniteitsbevoegdheid krijgen waarbij zij rekening houdend met het belang van hun eigen 

inlichtingentaak de strafbare feiten al dan niet kunnen meedelen (zie bijvoorbeeld W. VAN LAETHEM, 

“De verhouding tussen inlichtingendiensten en het gerecht gisteren, vandaag en morgen”, Vigiles 2007, (1) 

5 en A. WINANTS, “Staatsveiligheid, strafvordering en strafproces”, 2009, (195) 225). Vergelijk in dat 

verband ook de uitzondering die in artikel 29, lid 2 Sv gecreëerd werd ten aanzien van de fiscale 

ambtenaren. 
1240

  Zie in die zin ook L. HUYBRECHTS, “Aangifte van misdrijven” in Comm.Straf., Kluwer (losbl.), 2004, nr. 

10. 
1241

  Voor een schijnbaar andere mening, zie F. GOOSSENS, “De reguliere politie en de inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten”, 2002, (397) 414; F. GOOSSENS, “De inlichtingen- en veiligheidsdiensten wettelijk 

geregeld”, T.V.W. 1999, nr. 2, (62) 220. 
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artikel 29 Sv geen sanctie gesteld. Hoogstens zal een disciplinaire sanctie aan de orde 

kunnen zijn, maar ook daar wordt zelden of nooit gebruik van gemaakt. Hoewel de 

aangifteplicht van artikel 29 Sv erg strikt oogt, wordt aanvaard dat de onverkorte 

toepassing ervan in de praktijk haalbaar noch wenselijk is.  

Bovendien vervult de aangifteverplichting van artikel 29 Sv een belangrijke 

functie binnen de Belgische strafprocedure. Zij ondersteunt en garandeert immers de 

instandhouding van het vervolgingsmonopolie van het openbaar ministerie. Het opheffen 

van de aangifteverplichting ten aanzien van de inlichtingendiensten brengt aldus ipso 

facto ook een aantasting van dat vervolgingsmonopolie met zich mee. Tegen die 

achtergrond werd de toepasbaarheid van artikel 29 Sv nogmaals uitdrukkelijk bevestigd 

en schijnbaar zelfs verruimd door de invoering van een nieuw artikel 19/1 W.I&V door 

de BIM-Wet. 

XII.1.2.2. DE BIJZONDERE REGELING VAN ARTIKEL 19/1 W.I&V 

Het door de BIM-Wet ingevoerde artikel 19/1 W.I&V bevestigt dat artikel 29 Sv ook 

geldt ten aanzien van de inlichtingendiensten en werkt een regeling uit die nader 

preciseert hoe de mededeling in het kader van artikel 29 Sv dient te gebeuren. Wanneer 

de inlichtingendiensten bij de uitvoering van hun opdrachten strafbare feiten vaststellen, 

moeten zij deze aldus niet rechtstreeks aan de procureur des Konings melden – zoals 

voorzien is in het kader van artikel 29 Sv – maar zullen zij deze moeten meedelen aan de 

BIM-Commissie, die vervolgens beslist over het al dan niet doorgeven van de informatie 

aan het openbaar ministerie.  

XII.1.2.2.1. Het toepassingsgebied 

Het toepassingsgebied van artikel 19/1 W.I&V verschilt echter op een aantal punten met 

dat van de algemene regeling van artikel 29 Sv. Vooreerst is de regeling van artikel 19/1 

W.I&V exclusief gericht op de ambtenaren van de inlichtingendiensten. Deze regeling is 

in die zin dan ook te beschouwen als een lex specialis ten aanzien van artikel 29 Sv. De 

vraag rijst evenwel of de bijzondere regeling voorziet in een uitbreiding dan wel een 

inperking van artikel 29 Sv. Het antwoord op die vraag is niet eenduidig. 

Op het eerste gezicht lijkt er sprake te zijn van een uitbreiding van het 

toepassingsgebied.
1242

 Waar in het kader van artikel 29 Sv vereist wordt dat de ambtenaar 

in kwestie kennis heeft van het bestaan van de misdaad of het wanbedrijf, wordt die 

vereiste in de bijzondere regeling van de W.I&V duidelijk afgezwakt. In dat verband 

volstaat het immers dat er sprake is van hetzij ernstige aanwijzingen over het plegen van 

een misdaad of een wanbedrijf, hetzij een redelijk vermoeden van te plegen of reeds 

gepleegde maar nog niet aan het licht gebrachte strafbare feiten.
1243

 Door te spreken van 

ernstige aanwijzingen of van een redelijk vermoeden – en niet langer van kennis – wordt 

de drempel voor de aangifteplicht in artikel 19/1 W.I&V duidelijk verlaagd. 

In het kader van het redelijk vermoeden verwijst artikel 19/1 W.I&V bovendien 

naar strafbare feiten in het algemeen. De beperking tot de misdaden en wanbedrijven 

zoals die in artikel 29 Sv voorzien is, wordt hier dus schijnbaar verlaten. Wij zeggen 

schijnbaar omdat in het kader van de ernstige aanwijzingen dan weer wel uitsluitend over 

                                                 
1242

  A.WINANTS, “De veiligheid van de staat en de gerechtelijke en politionele overheden: raak-, pijn- en 

discussiepunten” in F. DERUYCK e.a. Amicus curiae. Liber amicorum Marc De Swaef, Antwerpen, 

Intersentia, 2013, 561-563. Zie in die zin ook het advies van het Vast Comité I (Parl.St. Senaat 2008-09, nr. 

4-1053/7, 192) en de tussenkomsten van administrateur-generaal Winants tijdens de hoorzittingen (Parl.St. 

Kamer 2009-10, nr. 2128/7, 184 en 203 en 209). 
1243

  Art. 19/1, lid 1 W.I&V. 



 231 

de misdaden en wanbedrijven wordt gesproken. Het lijkt aldus alsof het bestaan van een 

redelijk vermoeden van te plegen of gepleegde maar nog niet gekende overtredingen een 

aangifteverplichting doet ontstaan, terwijl dat bij het bestaan van ernstige aanwijzingen 

van een overtreding niet het geval is. Het onderscheid lijkt onlogisch te zijn
1244

 maar 

resulteert niettemin in een verruiming van de aangifteplicht in vergelijking met artikel 29 

Sv.  

Anderzijds is het toepassingsgebied van artikel 19/1 W.I&V ook beperkter dan dat 

van artikel 29 Sv. De bijzondere regeling uit de W.I&V geldt immers enkel in de mate de 

informatie die tot het redelijk vermoeden of de ernstige aanwijzingen leidt, werd 

verkregen door het aanwenden van specifieke of uitzonderlijke methoden. In de mate uit 

de aanwending van de gewone methoden een redelijk vermoeden of zelfs ernstige 

aanwijzingen volgen, bestaat er dus geen aangifteverplichting voor de diensten.
1245

 

Wanneer de informatie die uit de inzet van gewone methoden voortvloeit echter resulteert 

in daadwerkelijke kennis van het bestaan van een misdaad of een wanbedrijf moet dit – 

op grond van de algemene aangifteplicht van artikel 29 Sv – niettemin aan de bevoegde 

procureur des Konings worden gemeld. 

Het toepassingsgebied van artikel 19/1 W.I&V overlapt dus schijnbaar
1246

 met dat 

van artikel 29 Sv, maar we kunnen bezwaarlijk spreken van een uitbreiding of beperking 

in het algemeen. In die zin is het dan ook eigenaardig dat artikel 19/1 W.I&V stelt dat de 

strafbare feiten aan de BIM-Commissie gemeld moeten worden ‘met het oog op de 

toepassing van artikel 29 Sv’.
1247

  

                                                 
1244

  De verklaring voor dit eigenaardige onderscheid is waarschijnlijk te herleiden tot een onnauwkeurigheid bij 

de redactie van het bewuste artikel. De frase over het redelijk vermoeden van te plegen of reeds gepleegde 

maar nog niet aan het licht gebrachte strafbare feiten is duidelijk overgenomen van de formulering van 

artikel 28bis § 2 Sv dat de proactieve recherche regelt. In dat artikel worden de strafbare feiten evenwel 

beperkt tot de feiten gepleegd in het kader van een criminele organisatie en de misdaden of wanbedrijven 

als bedoeld in artikel 90ter, §§ 2, 3 en 4 Sv. Die beperking werd in artikel 19/1 W.I&V niet overgenomen, 

met alle gevolgen van dien. 
1245

  In de toelichting bij het oorspronkelijke amendement dat het bewuste artikel in de wet invoegde werd ter 

verantwoording van deze beperking gesteld dat ‘[de aanvankelijke tekst van art. 19bis bepaalt] dat alle 

inlichtingen waarover de inlichtingendienst beschikt aan de federale Procureur doorgegeven moeten 

worden, wat overdreven lijkt aangezien de inlichtingendiensten niet de taak hebben om strafbare feiten op 

te sporen of vast te stellen’ (zie amendement nr. 27 Parl.St. Senaat 2008-09, nr. 4-1053/2, 16-17. Zie ook 

Parl.St. Senaat 2008-09, nr. 4-1053/7, 64. Amendement nr. 27 werd later bijna woordelijk overgenomen 

door amendement nr. 106, Parl.St. Senaat 2008-09, nr. 4-1053/6, 35-36 dat uiteindelijk werd goedgekeurd). 

Het was dus blijkbaar uitdrukkelijk de bedoeling dat de informatie die uit de gewone methoden voortvloeit 

nooit aan de gerechtelijke instanties meegedeeld zou kunnen worden. Het spreekt voor zich dat een 

dergelijke beperking niet wenselijk is en bovendien in tegenspraak is met de eerder besproken 

uitgangspunten over het meedelen van informatie en met de toepassing van artikel 29 Sv. 
1246

  Men zou immers kunnen twijfelen aan het bestaan van enige overlap tussen beide artikelen. In artikel 19/1 

W.I&V wordt namelijk niet langer gesproken van kennis doch enkel van redelijke vermoedens of ernstige 

aanwijzingen. Daardoor kan er twijfel ontstaan over het feit of de situatie waarin er sprake is van kennis van 

misdaden of wanbedrijven – en niet slechts van een redelijk vermoeden of van ernstige aanwijzingen – ook 

onder artikel 19/1 W.I&V valt of toch exclusief onder artikel 29 Sv blijft ressorteren. Zo bekeken, lijkt het 

er in ieder geval op dat artikel 19/1 W.I&V een regeling in het leven heeft geroepen naast de bestaande 

regeling van artikel 29 Sv in plaats van een aanvullende regeling. Zie in dat verband ook het verslag van de 

hoorzitting met procureur-generaal Schins die schijnbaar tot een gelijkaardige conclusie komt (Parl.St. 

Senaat 2008-09, nr. 4-1053/7, 223). Nochtans was dat geenszins de bedoeling van de wetgever die duidelijk 

wou voorzien in een aanvullende regeling.  
1247

  Toch werd deze zienswijze in zekere zin bevestigd door het GWH in zijn BIM-arrest (GWH 22 september 

2011, nr. 145/2011). In overweging B.12 van dat arrest vergelijkt het GWH de regeling van artikel 19/1 

W.I&V met de regeling van artikel 29, lid 2 Sv. Net als in die laatste bepaling wordt met artikel 19/1 

W.I&V, dixit het Hof, eveneens voorzien in een bijzondere modalisering van de kennisgevingsverplichting. 

Het GWH ziet artikel 19/1 W.I&V dus schijnbaar ook als een toepassing van artikel 29 Sv, zij het met een 

bijzondere procedure, te weten; de tussenkomst van de BIM-Commissie. Deze interpretatie gaat evenwel 



 232 

XII.1.2.2.2. De procedure 

Wanneer de aanwending van de specifieke of uitzonderlijke methoden aldus ernstige 

aanwijzingen aan het licht brengt over het plegen van een misdaad of een wanbedrijf of, 

op grond van een redelijk vermoeden wijst op te plegen of reeds gepleegde maar nog niet 

aan het licht gebrachte strafbare feiten, moeten de inlichtingendiensten dit onverwijld ter 

kennis brengen van de BIM-Commissie die de verzamelde gegevens vervolgens zal 

onderzoeken.
1248

 Indien de BIM-Commissie daarbij het bestaan van ernstige 

aanwijzingen
1249

 of van een redelijk vermoeden bevestigt
1250

, stelt de voorzitter een niet-

geclassificeerd proces-verbaal op.  

Dit proces-verbaal bevat niet alleen de informatie die de grondslag vormt voor het 

redelijk vermoeden of de ernstige aanwijzingen, doch tevens een aantal verplichte 

contextgegevens. Zo moet gepreciseerd worden in welke context de inlichtingenopdracht 

heeft plaatsgevonden en welk doel daarbij door de betrokken inlichtingendienst werd 

nagestreefd.
1251

 Aldus zal een korte beschrijving van het concrete inlichtingenonderzoek 

gegeven moeten worden, waarbij uitdrukkelijk de link wordt gelegd met de wettelijk 

omschreven opdrachten van de diensten. Bovendien moet het niet-geclassificeerd proces-

verbaal ook aangeven in welke context de ernstige aanwijzingen die relevant zijn voor 

een eventuele gerechtelijke finaliteit werden verzameld.
1252

 Zo moet onder andere worden 

aangeven in welke periode en met behulp van welke methoden de betrokken 

informatie
1253

 werd ingezameld. 

Anderzijds zal de BIM-Commissie uiteraard ook rekening moeten houden met de 

legitieme wens van de inlichtingendiensten tot afscherming van hun informatiepositie en 

bronnen en de eventuele risico’s verbonden aan een declassificatie van bepaalde 

informatie. Rekening houdend met deze beperkingen, zal het in de praktijk dus niet 

evident zijn om een beeld te schetsen van de context waarbinnen de informatie in kwestie 

werd ingezameld. Het opstellen van een niet-geclassificeerd proces-verbaal zal in die zin 

dan ook steeds een evenwichtsoefening vergen tussen het belang van de 

inlichtingendiensten, de gerechtelijke autoriteiten en de rechten van verdediging van de 

betrokken burgers.
1254

 

                                                                                                                                                  
geheel voorbij aan het door ons geschetste verschil in toepassingsgebied dat veel verder reikt dan een louter 

verschil in uitvoeringsmodaliteiten.  
1248

  Art. 19/1, lid 1 W.I&V. 
1249

  Merk nietemin op dat er een discrepantie bestaat tussen artikel 19/1, lid 1 W.I&V waar sprake is van 

’ernstige aanwijzingen over het plegen van een misdaad of wanbedrijf’, en artikel 19/1, lid 2 W.I&V waar 

gesproken wordt van ’ernstige aanwijzingen die kunnen leiden tot het plegen van een misdaad of 

wanbedrijf’. Strikt genomen lijkt de drempel voor de BIM-Commissie om een proces-verbaal op te stellen 

dus lager, of toch in ieder geval anders, te zijn dan de drempel voor de inlichtingendiensten om de BIM-

Commissie te vatten (Zie Parl.St. Kamer 2009-10, nr. 2128/7, 178). 
1250

  Art. 19/1, lid 2 W.I&V spreekt van het vaststellen van het redelijk vermoeden of van de ernstige 

aanwijzingen. De vaststelling lijkt evenwel eerder door de diensten zelf te geschieden, waarna de gegevens 

ter controle aan de BIM-Commissie worden voorgelegd die de aanwijzingen of het vermoeden al dan niet 

kan bevestigen. 
1251

  Art. 19/1, lid 3 W.I&V. 
1252

  Art. 19/1, lid 3 W.I&V. 
1253

  Hoewel artikel 19/1, lid 3 W.I&V enkel de ernstige aanwijzingen uitdrukkelijk vermeld, moeten we 

aannemen dat hetzelfde geldt in de mate het gaat over een redelijk vermoeden. 
1254

  In dat verband is het interessant om te wijzen op het BIM-arrest van het GWH waarin uitdrukkelijk wordt 

gesteld dat “het gebruik van methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten, kan verantwoorden dat bepaalde inlichtingen geheim worden gehouden wegens het 

gevoelige karakter ervan [en dat het] derhalve niet onredelijk [is] een procedure in te stellen die verschilt 

van die waarvoor het geheim niet noodzakelijk is en waarin de partijen alle stukken van het strafdossier 

kunnen raadplegen.” (GWH 22 september 2011, nr. 145/2011, overweging B.16). 
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Het is overigens ook tegen deze achtergrond dat bepaald wordt dat het proces-

verbaal slechts aan de procureur des Konings of aan de federale procureur zal worden 

overgezonden nadat het diensthoofd door de BIM-Commissie werd gehoord over de 

voorwaarden van deze overzending.
1255

 Bij die gelegenheid zal het diensthoofd immers 

aanpassingen van de inhoud van het proces-verbaal aan de BIM-Commissie kunnen 

voorstellen om aldus te vermijden dat de goede werking van de diensten of de veiligheid 

van hun bronnen in het gedrang zouden kunnen komen door een al te openhartige 

omschrijving van de gebeurtenissen.
1256

 Veel verder dan het doen van suggesties zal het 

diensthoofd evenwel niet kunnen gaan. De tekst van artikel 19/1 W.I&V lijkt de 

eindbeslissing over de redactie van het niet-geclassificeerd proces-verbaal duidelijk in 

handen van de BIM-Commissie te leggen. 

Het niet-geclassificeerd proces-verbaal moet vervolgens onverwijld aan het 

openbaar ministerie worden overgemaakt. De wetgever laat de BIM-Commissie hierbij 

schijnbaar de keuze tussen de procureur des Konings of de federale procureur.
1257

 De 

ontvangende magistraat moet de voorzitter van de Commissie inlichten over de gevolgen 

die aan de overmaking van het proces-verbaal worden gegeven. De voorzitter van de 

Commissie moet dan op zijn beurt het diensthoofd van de betrokken dienst inlichten.
1258

  

Opvallend is dat zowel het opstellen van een niet-geclassificeerd proces-verbaal 

als het doorgeven ervan aan het openbaar ministerie werd opgevat als een verplichting 

voor de BIM-Commissie van zodra die het bestaan van ernstige aanwijzingen of van een 

redelijk vermoeden heeft bevestigd. Het lijkt immers niet uitgesloten dat een dergelijke 

verplichting in conflict kan komen met de opdracht van de inlichtingendiensten om de 

veiligheid van haar menselijke bronnen te garanderen, met de regel van de derde dienst, 

of eventueel zelfs nadelig kan zijn voor haar inlichtingenfinaliteit.
1259

 

XII.1.2.3. DE GERECHTELIJKE HUISZOEKING EN INBESLAGNAME BIJ DE 

INLICHTINGENDIENSTEN 

De artikelen 38 en 40 van de W.I&V voorzien in een regeling voor het geval de 

inlichtingendiensten het voorwerp uitmaken van een gerechtelijke huiszoeking of 

inbeslagname.
1260

 Een korte bespreking van deze artikelen lijkt hier aangewezen omdat 

het gevolg van een dergelijke huiszoeking en inbeslagname de facto neerkomt op het 

(onder dwang) overmaken van informatie over strafbare feiten aan de gerechtelijke 

instanties. Het weze evenwel duidelijk dat ten aanzien van de inlichtingendiensten de 

                                                 
1255

  Art. 19/1, lid 2 W.I&V. 
1256

  De tekst van artikel 19/1, lid 2 W.I&V is strikt genomen evenwel ruimer in die zin dat er geen beperking 

gesteld wordt aan de aard van de voorwaarden die (eventueel op suggestie van het diensthoofd) aan de 

overdracht kunnen worden gesteld. Aldus lijkt het ook mogelijk te zijn om voorwaarden te stellen aan het 

gebruik van het proces-verbaal. Te denken valt bijvoorbeeld aan de beperking dat het proces-verbaal niet 

ten titel van bewijs mag worden gebruikt, doch slechts om het strafonderzoek te oriënteren. Hoewel voor 

een dergelijke invulling in de parlementaire voorbereiding weinig steun gevonden kan worden, lijkt zij op 

grond van de tekst niet uitgesloten. 
1257

  Art. 19/1, lid 2 W.I&V. Het spreekt voor zich dat dit op het niveau van de parketten de nodige coördinatie 

en aandacht zal vergen om te garanderen dat de processen-verbaal in de juiste dossiers terechtkomen. Het 

ware daarom wellicht beter geweest om de BIM-Commissie op te dragen haar niet-geclassificeerde 

processen-verbaal steeds (ook) naar het federaal parket te sturen. 
1258

  Art. 19/1, laatste lid W.I&V. 
1259

  Zie ook hoger reeds de kritiek die geuit werd op de onverkorte toepassing van artikel 29 Sv op de 

inlichtingendiensten. Zie ook VAST COMITÉ I, Activiteitenverslag 2004, (www.comiteri.be), 2005, 117 

e.v. 
1260

  Art. 39 W.I&V voorziet trouwens in een parallelle en quasi identieke regeling voor het geval de 

huiszoeking of inbeslagname kadert in een parlementair onderzoek. 
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toepassing van dermate ingrijpende onderzoeksmaatregelen eerder de uitzondering dan de 

regel is
1261

, zodat wij onze bespreking van deze kwestie beknopt kunnen houden.
1262

 

De eigenlijke toepassingsvoorwaarden voor een huiszoeking in de lokalen van de 

inlichtingendiensten worden niet in artikel 38 W.I&V geregeld en verschillen dus niet van 

de regeling van de huiszoeking het Wetboek van Strafvordering. In principe kan een 

dergelijke huiszoeking enkel bevolen worden door een onderzoeksrechter in het kader 

van een gerechtelijk onderzoek.
1263

 

Wel regelt artikel 38 W.I&V de bijzondere procedure die met het oog op de 

bescherming van de aanwezige geclassificeerde stukken gevolgd moet worden naar 

aanleiding van een gerechtelijke huiszoeking en inbeslagname in de lokalen van de 

inlichtingendiensten.
 
Artikel 40 W.I&V bevat een identieke regeling voor het geval een 

andere plaats dan de lokalen van de inlichtingendiensten wordt doorzocht waar zich 

niettemin geclassificeerde stukken uitgaande van een inlichtingendienst bevinden. 

Dergelijke huiszoekingen moeten steeds verricht worden in aanwezigheid van de 

korpschef van de inlichtingendienst
1264

 of zijn plaatsvervanger die onmiddellijk ook de 

bevoegde minister op de hoogte moet brengen.
1265

 De korpschef of zijn plaatsvervanger 

beoordeelt daarbij alle geclassificeerde stukken die de onderzoeksrechter in beslag wil 

nemen. Oordeelt hij dat de inbeslagname een bedreiging vormt voor de uitoefening van 

de opdrachten van de inlichtingendienst dan wel een gevaar met zich mee brengt voor een 

natuurlijke persoon, dan waarschuwt de korpschef de bevoegde minister alsook het Vast 

Comité I. De geclassificeerde stukken in kwestie worden vervolgens door de 

onderzoeksmagistraat in een verzegelde omslag en op een veilige plaats bewaard.
1266

 

De korpschef of zijn plaatsvervanger kan binnen de 10 dagen de opheffing van het 

beslag vragen aan de kamer van inbeschuldigingstelling die binnen de 15 dagen een 

beslissing moet nemen.
1267

 Indien de kamer van inbeschuldigingsttelling besluit tot de 

opheffing worden de geclassificeerde stukken in de verzegelde omslag terugbezorgd aan 

de korpschef.
1268

 Bevestigt zij daarentegen het beslag dan kan de onderzoeksrechter van 

deze stukken kennis nemen en ze desgevallend gebruiken. De geclassificeerde stukken 

worden dan pas na afloop van de gerechtelijke procedure aan de korpschef 

terugbezorgd.
1269

 

                                                 
1261

  Dat is des te meer het geval sinds de inwerkingtreding van de BIM-Wet en de regeling van artikel 19/1 

W.I&V in het bijzonder. 
1262

  Zie hierover niettemin F. GOOSSENS, “Les missions et compétences des services de renseignement et de 

sécurité belges”, J.T. 2002, (617) 626-627; F. GOOSSENS, “De wet op de inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten: een vergeten hoofdstuk”, 1999, (205) 230-231; F. SCHUERMANS, 

“Bronnenbescherming en inlichtingendiensten” in L. TEMPELS (ed.), Informatiehuishouding binnen de 

politie diensten, 127, Brussel, Politeia, 2003, (65) 78 e.v.; F. SCHUERMANS, “De bescherming van de 

bronnen in het kader van de activiteiten van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten”, Custodes cahiers: De 

bescherming van de bronnen 2000, (71) 84-88; F. VANNESTE, “De Wet van 30 november 1998 houdende 

regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst”, Jura Falc. 1999-2000, nr. 3, (325) 366-368. Zie ook 

VAST COMITÉ I, Activiteitenverslag 2001, (www.comiteri.be), 2002, 6; VAST COMITÉ I, 

Activiteitenverslag 2004, (www.comiteri.be), 2005, 138 e.v. 
1263

  Wij maken even abstractie van de bevoegdheden waarover de procureur des Konings en zijn hulpofficieren 

in geval van heterdaad beschikken. Naar aanleiding van een heterdaadsituatie kunnen zij immers enkel over 

gaan tot een doorzoeking van de plaats van het misdrijf, dan wel van de verblijfplaats van de op heterdaad 

betrapte verdachte, hetgeen ten aanzien van de lokalen van de inlichtingendiensten weinig waarschijnlijke 

hypothesen lijken. 
1264

  Voor de VSSE dus de administrateur-generaal (supra). 
1265

  Art. 38 § 1 W.I&V. 
1266

  Art. 38 § 2, lid 1 W.I&V. 
1267

  Art. 38 § 2, lid 2 en § 3 W.I&V. 
1268

  Art. 38 § 2, lid 4 W.I&V. 
1269

  Art. 38 § 2, lid 5 W.I&V. 



 235 

XII.1.3. Het Coördinatieorgaan voor de Dreigingsanalyse 

Ten slotte past het in het kader van deze titel om even kort stil te staan bij het in 2006 

opgerichte Coördinatieorgaan voor de Dreigingsanalyse, beter bekend als het OCAD.
1270

 

Dit orgaan trad in de voetsporen van de begin jaren ’90 van de vorige eeuw opgerichte 

Anti-terroristische Gemengde Groep (AGG) die in het kader van de strijd tegen het 

terrorisme functioneerde als overlegorgaan tussen de verschillende betrokken actoren en 

instond voor het informeren en adviseren van de regering inzake dit fenomeen.
1271

 De 

AGG kon die rol echter nooit echt ten volle waarmaken, onder meer omdat hij sterk 

afhankelijk bleef van de (vaak ontbrekende) goodwill van de verschillende betrokken 

actoren om hun medewerking te verlenen. 

Tegen die achtergrond werd besloten om de AGG te vervangen door het nieuw op 

te richten OCAD.
1272

 Dit nieuwe orgaan heeft als uitdrukkelijke opdracht om op basis van 

periodieke en punctuele
1273

 evaluaties een inschatting te maken van de dreiging die 

uitgaat van het terrorisme en extremisme.
1274

 De evaluaties van het OCAD worden in de 

eerste plaats bezorgd aan de Nationale Veiligheidsraad; de Algemene Directie van het 

Crisiscentrum van de regering; het federaal parket; en aan het lid van het college van 

procureurs-generaal dat specifiek belast is met de aanpak van het terrorisme en 

extremisme.
1275

 In bepaalde gevallen worden deze evaluaties bovendien ook bezorgd aan 

de zogenaamde ondersteunende diensten.
1276

 Daarmee worden in ieder geval de beide 

                                                 
1270

  Opgericht door de Wet van 1 juli 2006 betreffende de analyse van de dreiging, BS 20 juli 2006 (hierna 

aangehaald als W.OCAD). Zie ook het Koninklijk Besluit van 28 november 2006 tot uitvoering van de wet 

van 10 juli 2006 betreffende de analyse van de dreiging, BS 1 december 2006 (hierna aangehaald als KB 

OCAD). Over de organisatie en werking van het OCAD, lees o.a. BELGIAN STANDING 

INTELLIGENCE AGENCIES REVIEW COMMITTEE (ed.), Fusion centres, 2010, 5 e.v.; J.C. 

DELEPIÈRE, “Une approche commune et intégrée de l'analyse de la menace terroriste”, 2007, (13) 15 e.v.; 

P. PIETERS, “Terrorisme en extremisme: coördinatie van de dreigingsanalyse”, Panopticon 2007, afl. 2, 

(68) 68 e.v.; D. STEVENS, “Van Antiterroristische Gemengde Groep naar Coördinatieorgaan voor 

Dreigingsanalyse” in H. MATTHIJS (ed.), Geheime diensten in België, de Verenigde Staten en over de 

wereld, Brugge, Die Keure, 2006, (31) 36 e.v.; W. VAN LAETHEM, “Het Coördinatieorgaan voor de 

dreigingsanalyse: een punctuele analyse”, Vigiles 2007, (109) 112 e.v.; VAST COMITÉ I, 

Activiteitenverslag 2007, Antwerpen, Intersentia, 2008, 45-54. Zie ook VAST COMITÉ I, 

Activiteitenverslag 2008, Antwerpen, Intersentia, 2009, 9 e.v. 
1271

  Zie hierover o.a. BELGIAN STANDING INTELLIGENCE AGENCIES REVIEW COMMITTEE (ed.), 

Fusion centres, 2010, 1-2 ; H. BERKMOES, “Coördinatie en samenwerking” in Handboek politiediensten, 

Brussel, Samson ; C. DE VALKENEER, Le droit de la police : la loi, l'institution et la société, Brussel, De 

Boeck, 1991, 201-202; P. PIETERS, “De strijd tegen het terrorisme, het extremisme en het radicalisme”, 

Panopticon 2005, (68) 69; W. VAN LAETHEM, “Het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse: een 

punctuele analyse”, Vigiles 2007, (109) 110-112 ; D. STEVENS, “Van Antiterroristische Gemengde Groep 

naar Coördinatieorgaan voor Dreigingsanalyse” in H. MATTHIJS (ed.), Geheime diensten in België, de 

Verenigde Staten en over de wereld, Brugge, Die Keure, 2006, (31) 31 e.v.; A. VANDOREN en G.L. 

BOURDOUX, “Het coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse”, Het politiejournaal 2008, afl. 10, (7) 7; 

F. VANNESTE, “De Wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en 

veiligheidsdienst”, Jura Falc. 1999-2000, nr. 3, (325) 328-329; L. VAN OUTRIVE e.a., Sire ik ben 

ongerust, 1992, 276 e.v. Zie ook Parl.St. Kamer 2005-06, nr. 2032/6, 22-23. 
1272

  Over de organisatie van het OCAD, zie A. VANDOREN en G.L. BOURDOUX, “Het coördinatieorgaan 

voor de dreigingsanalyse”, Het politiejournaal 2008, afl. 10, (7) 8-9. 
1273

  Zie art. 8 W.OCAD. Zie ook BELGIAN STANDING INTELLIGENCE AGENCIES REVIEW 

COMMITTEE (ed.), Fusion centres, 2010, 6; A. VANDOREN en G.L. BOURDOUX, “Het 

coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse”, Het politiejournaal 2008, afl. 10, (7) 9; W. VAN LAETHEM, 

“Het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse: een punctuele analyse”, Vigiles 2007, (109) 114-115. 
1274

  Zie art. 5 juncto art. 3 W.OCAD juncto art. 8, 1°, b) en c) W.I&V. Over de gehanteerde dreigingsniveaus, 

zie A. VANDOREN en G.L. BOURDOUX, “Het coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse”, Het 

politiejournaal 2008, afl. 10, (7) 9. 
1275

  Zie art. 10 §§ 1-3 W.OCAD. 
1276

  Dat is het geval voor de periodieke evaluaties (art. 10 § 1, b) W.OCAD) en voor de punctuele evaluaties die 
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inlichtingendiensten, de politiediensten en een aantal Federale Overheidsdiensten 

(FOD’s) bedoeld.
1277

 Daarnaast kan de Koning op voorstel van de Nationale 

Veiligheidsraad
1278

 in principe echter ook elke andere overheidsdienst als ondersteunende 

dienst aanduiden.
1279

  

Om deze evaluaties te kunnen maken, beschikt het OCAD overigens niet over 

eigen operationele bevoegdheden om informatie in te zamelen. Het vervult zijn opdracht 

op basis van open bronnen en van de inlichtingen die het aangereikt krijgt door de 

ondersteunende diensten.
1280

 Wat dat betreft is het OCAD dus vergelijkbaar met de 

vroegere AGG. Het grote verschil met de AGG schuilt er evenwel in dat de 

ondersteunende diensten voortaan verplicht zijn om alle inlichtingen waarover zij 

beschikken en die relevant zijn voor het vervullen van de opdrachten van het OCAD aan 

dit laatste te bezorgen.
1281

 Het niet naleven van die verplichting wordt zelfs strafrechtelijk 

gesanctioneerd.
1282

  

Wel wordt in de W.OCAD voorzien in een embargoprocedure voor het gebruik 

van ‘gevoelige’ inlichtingen die door een inlichtingendienst aan het OCAD werden 

meegedeeld. Indien het gaat om inlichtingen die afkomstig zijn van een gelijkaardige 

buitenlandse dienst die uitdrukkelijk gevraagd heeft om deze niet aan andere diensten toe 

te zenden – i.e. de reeds genoemde regel van de derde dienst – of waarvan de toezending 

de veiligheid van een menselijke bron in gevaar kan brengen, moeten deze enkel aan de 

directeur van het OCAD worden meegedeeld.
1283

 Deze laatste beslist dan in overleg met 

                                                                                                                                                  
op initiatief van het OCAD worden uitgevoerd (art. 10 § 2 W.OCAD), maar niet voor de punctuele 

evaluaties die op vraag van een ondersteunende dienst worden uitgevoerd. Die laatsten worden in principe 

enkel aan de ondersteunende dienst die om de evaluatie vroeg bezorgd (zie art. 10 § 3 W.OCAD). Zie 

hierover W. VAN LAETHEM, “Het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse: een punctuele analyse”, 

Vigiles 2007, (109) 124. 
1277

  Zie art. 2, 2°, a) tot f) W.OCAD. Zie hierover A. VANDOREN en G.L. BOURDOUX, “Het 

coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse”, Het politiejournaal 2008, afl. 10, (7) 10; W. VAN 

LAETHEM, “Het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse: een punctuele analyse”, Vigiles 2007, (109) 

116-117. 
1278

  In W.OCAD is weliswaar nog sprake van het Ministriëel Comité. Daarmee wordt verwezen naar het 

Ministerieel Comité voor Inlichting en Veiligheid (MCIV) dat in 1996 werd, maar in 2015 werd vervangen 

door de oprichting van een Nationale Veiligheidsraad (zie supra VII.3). 
1279

  Zie art. 2, 2°, g) W.OCAD. Bovendien kan het OCAD uiteraard ook steeds inlichtingen vragen aan andere 

(overheids)diensten die op dat moment vrij zijn om daar al dan niet op in te gaan (in die zin ook BELGIAN 

STANDING INTELLIGENCE AGENCIES REVIEW COMMITTEE (ed.), Fusion centres, 2010, 12; W. 

VAN LAETHEM, “Het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse: een punctuele analyse”, Vigiles 2007, 

(109) 119-120). 
1280

  Daarbij bestaat in de literatuur en in de praktijk enige onenigheid over het feit of de ‘inlichtingen’ die 

overeenkomstig artikel 6 W.OCAD door de ondersteunende diensten moeten worden doorgestuurd naar het 

OCAD, daadwerkelijk inlichtingen zijn – lees, verwerkte informatie – dan wel ook ruwe – lees, 

onverwerkte – informatie omvat. Zie hierover o.a. BELGIAN STANDING INTELLIGENCE AGENCIES 

REVIEW COMMITTEE (ed.), Fusion centres, 2010, 9; J.C. DELEPIÈRE, “Une approche commune et 

intégrée de l'analyse de la menace terroriste”, 2007, (13) 18; W. VAN LAETHEM, “Het Coördinatieorgaan 

voor de dreigingsanalyse: een punctuele analyse”, Vigiles 2007, (109) 117-119. 
1281

  Art. 6 W.OCAD. De ondersteunende diensten moeten daartoe binnen hun organisatie een centraal 

contactpunt aanduiden dat instaat voor de uitwisseling van inlichtingen met het OCAD (Zie art. 11 KB 

OCAD). Lees in dit verband ook VAST COMITÉ I, Activiteitenverslag 2011, Antwerpen, Intersentia, 2012, 

27 e.v. 
1282

  Art. 14 W.OCAD. Zie ook A. VANDOREN en G.L. BOURDOUX, “Het coördinatieorgaan voor de 

dreigingsanalyse”, Het politiejournaal 2008, afl. 10, (7) 10; W. VAN LAETHEM, “Het Coördinatieorgaan 

voor de dreigingsanalyse: een punctuele analyse”, Vigiles 2007, (109) 120 e.v. 
1283

  Hetzelfde geldt overigens ten aanzien van de Administratie der Douane en Accijnzen van de federale 

overheidsdienst Financiën en de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken (zie art. 12, lid 1 W.OCAD). 

Bovendien wordt ook in een gelijkaardige regeling voorzien ten aanzien van de inlichtingen van 

gerechtelijke aard waarvan de mededeling aan het OCAD de uitoefening van de strafvordering of de 
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het hoofd van de inlichtingendienst of en in welke mate deze inlichtingen worden 

opgenomen in de dreigingsevaluaties en aan welke andere ondersteunende diensten zij 

worden meegedeeld.
1284

 De bijzondere embargoprocedure beperkt dus het gebruik dat het 

OCAD van dergelijke ‘gevoelige‘ inlichtingen kan maken, zonder evenwel afbreuk te 

doen aan de verplichting van de inlichtingendiensten om ze mee te delen. Bovendien 

kunnen deze gegevens steeds – dus desgevallend ook tegen de wil van de 

inlichtingendiensten in – gebruikt worden wanneer zij onontbeerlijk zijn om de voor de 

bescherming van personen noodzakelijke maatregelen te kunnen treffen.
1285

 De 

embargoprocedure lijkt daardoor slechts ten dele tegemoet te kunnen komen aan de wens 

– en soms zelfs plicht – van de inlichtingendiensten om hun ‘gevoelige’ inlichtingen te 

kunnen afschermen.
1286

 

Deze korte omschrijving van het OCAD maakt meteen duidelijk waarom dit 

orgaan in het kader van dit onderzoek niet onvernoemd kan blijven: de 

inlichtingendiensten kunnen op grond van de W.OCAD verplicht worden om informatie 

of inlichtingen mee te delen aan het OCAD waarbij die informatie vervolgens via de 

punctuele of periodieke evaluaties kan terechtkomen bij het federaal parket en in bepaalde 

gevallen ook bij de andere ondersteunende diensten zoals de politiediensten. In zekere zin 

ontstaat er zo via de omweg van het OCAD een nieuwe mededelingsverplichting van de 

inlichtingendiensten naar het federaal parket en de politiediensten. Aldus kan het OCAD 

gebruikt worden als een clearing house waarlangs inlichtingen die de inlichtingendiensten 

niet moeten, niet willen of zelfs niet mogen meedelen, toch terecht kunnen komen bij de 

politiediensten of het federaal parket. De oprichting van het OCAD heeft de 

samenwerking tussen de inlichtingendiensten en de gerechtelijke overheden aldus 

aanzienlijk gecompliceerd. 

Niettemin zijn wij van oordeel dat het ons te ver zou leiden om dieper in te gaan 

op de impact van het OCAD op de verhouding tussen de inlichtingendiensten en de 

politiediensten. Enerzijds lijkt het voor een dergelijk onderzoek nog te vroeg te zijn. Er 

zijn vooralsnog te weinig (open) bronnen beschikbaar over de concrete werking van het 

OCAD om een inschatting te kunnen maken van de mate en vorm waarin inlichtingen via 

het OCAD effectief in strafrechtelijke onderzoeken terechtkomen. Anderzijds lijkt het 

                                                                                                                                                  
veiligheid van personen in gevaar kan brengen (zie art. 11 W.OCAD). Lees over de verschillende 

embargoprocedures, BELGIAN STANDING INTELLIGENCE AGENCIES REVIEW COMMITTEE 

(ed.), Fusion centres, 2010, 11-12; J.C. DELEPIÈRE, “Une approche commune et intégrée de l'analyse de 

la menace terroriste”, 2007, (13) 20-22; W. VAN LAETHEM, “Het Coördinatieorgaan voor de 

dreigingsanalyse: een punctuele analyse”, Vigiles 2007, (109) 121 e.v. 
1284

  Art. 12, lid 2 W.OCAD.  
1285

  Art. 12, lid 3 W.OCAD. In dergelijke gevallen wordt het hoofd van de betrokken inlichtingendienst wel 

steeds betrokken bij de beslissing omtrent de door de bevoegde overheden te nemen operationele 

maatregelen (art. 12, lid 4 W.OCAD). 
1286

  Het kan dan ook niet verwonderen dat deze regeling bij de buitenlandse inlichtingendiensten aanvankelijk 

enige ophef veroorzaakte (zie hierover BELGIAN STANDING INTELLIGENCE AGENCIES REVIEW 

COMMITTEE (ed.), Fusion centres, 2010, 11-12). Dat verklaard ongetwijfeld waarom in artikel 15 KB 

OCAD uitdrukkelijk wordt gesteld dat de gezamenlijke beslissing van de directeur van het OCAD en het 

diensthoofd van de betrokken ondersteunende dienst, niet wegneemt dat voor inlichtingen die onder de 

toepassing van de regel van de derde dienst vallen, steeds het akkoord van de brondienst bekomen moet 

worden over de vorm, de inhoud, de verspreiding en de classificatiegraad van die inlichtingen. Zonder dat 

akkoord kunnen de inlichtingen enkel geïntegreerd worden in de evaluatie bestemd voor de ondersteunende 

dienst die de inlichtingen bij het OCAD aanleverde. Opvallend daarbij is wel dat artikel 15 KB OCAD 

zwijgt over de uitzondering van artikel 12, lid 3 W.OCAD. Ingeval de inlichtingen in kwestie onontbeerlijk 

zijn om de voor de bescherming van personen noodzakelijke maatregelen te kunnen treffen, hoeft een 

eventuele weigering van akkoord door de brondienst dus geen gevolgen te ressorteren (schijnbaar ook in die 

zin W. VAN LAETHEM, “Het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse: een punctuele analyse”, 

Vigiles 2007, (109) 123).  
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logisch om pas naar de positie en de impact van het OCAD te kijken nadat de verhouding 

tussen de inlichtingendiensten en de politiediensten werd onderzocht en niet tegelijkertijd 

met dat onderzoek. Als coördinatieorgaan kan het OCAD in de praktijk de verhouding 

tussen inlichtingendiensten en politiediensten immers wel compliceren, maar kan het niet 

raken aan de essentie van die verhouding zoals wij die in dit onderzoek trachten scherp te 

stellen. Het mee opnemen van het OCAD dreigt het onderzoek in deze fase daarom enkel 

te compliceren.
1287

 Wij kunnen hier dan ook volstaan met de vaststelling dat de verplichte 

mededeling aan het OCAD er de facto toe kan leiden dat die inlichtingen terecht komen 

bij de politiediensten en het federaal parket. 

XII.2. DE OPERATIONELE SAMENWERKING 

XII.2.1. Het verlenen van operationele medewerking 

In de eerste paragraaf van artikel 20 W.I&V krijgt de VSSE de opdracht mee om te 

zorgen voor een zo doeltreffend mogelijke wederzijdse samenwerking met de 

politiediensten en de administratieve en gerechtelijke overheden.
1288

 Het spreekt voor 

zich dat daarmee onder meer gedoeld wordt op het uitwisselen van informatie met deze 

diensten (supra). In de tweede paragraaf van datzelfde artikel wordt evenwel nog een 

andere, meer operationele vorm van samenwerking geregeld op grond waarvan de 

inlichtingendiensten hun medewerking en in het bijzonder hun technische bijstand kunnen 

verlenen aan de gerechtelijke en bestuurlijke overheden. 

XII.2.1.1. DE TOEPASSINGSVOORWAARDEN 

In de eerste plaats bepaalt artikel 20 § 2 W.I&V dat de VSSE aan de gerechtelijke en 

bestuurlijke overheden slechts operationele medewerking kan verlenen in de mate deze 

laatsten de dienst daarom verzoeken. Het is dus uitgesloten dat de VSSE ongevraagd haar 

medewerking zou verlenen, wat – gelet op de autonomie van de gerechtelijke en 

bestuurlijke overheden – inderdaad logisch lijkt. Wel valt op dat in vergelijking met de 

meer algemeen geformuleerde eerste paragraaf van artikel 20 W.I&V de politiediensten 

in de tweede paragraaf niet meer uitdrukkelijk worden genoemd.
1289

 Toch betekent dit 

niet dat het voor de VSSE onmogelijk zou zijn om haar operationele medewerking te 

verlenen aan de onderzoeken zoals die door de politiediensten worden uitgevoerd. Zowel 

bij een opsporingsonderzoek als bij een gerechtelijk onderzoek is de leiding van het 

onderzoek immers in handen van een magistraat – respectievelijk de procureur des 

Konings, de arbeidsauditeur, de federaal procureur of de onderzoeksrechter – zodat de 

medewerking formeel ook in die gevallen aan de gerechtelijke overheden wordt verleend. 

                                                 
1287

  Zo zijn er aanwijzingen dat er tussen het OCAD en de VSSE een spanningsveld groeit, omdat het OCAD 

zijn rol steeds ruimer invult (zie bijvoorbeeld VAST COMITÉ I, Activiteitenverslag 2010, Antwerpen, 

Intersentia, 2011, 21 en 44) en zich zo in toenemende mate op het terrein begeeft van de VSSE. De 

opdracht van het OCAD – omschreven als het opstellen van dreigingsevaluaties ten behoeve van het beleid 

en optreden van de overheid – leunt inderdaad dicht aan bij de doelstellingen van een inlichtingendienst. 
1288

  Zie hierover in het algemeen W. VAN LAETHEM, “De veiligheid van de Staat” in F. GOOSSENS (ed.), 

Zakboekje politiefunctie, Mechelen, Kluwer, 2008, (149) 169 en W. VAN LAETHEM, “De veiligheid van 

de Staat” in F. GOOSSENS, H. BERKMOES, en C. DE BOLLE (ed.), Zakboekje politiefunctie, Mechelen, 

Kluwer, 2007, (153) 173. Zie ook F. GOOSSENS, “De reguliere politie en de inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten”, 2002, (397) 415-416; F. GOOSSENS, “De wet op de inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten: een vergeten hoofdstuk”, 1999, (205) 221. 
1289

  Artikel 20 § 1 W.I&V spreekt immers over de wederzijdse samenwerking met de politiediensten, de 

administratieve en gerechtelijke overheden. De omschrijving ‘administratieve overheden’ moet daarbij 

beschouwd worden als identiek aan de omschrijving ‘bestuurlijke overheden’ zodat er wat dat betreft geen 

verschil bestaat met de omschrijving in artikel 20 § 2 W.I&V. 
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Wel lijkt het uitgesloten dat de politiediensten op eigen initiatief om de operationele 

medewerking van de VSSE vragen. Het verzoek om medewerking moet overeenkomstig 

de tekst van artikel 20 § 2 W.I&V immers steeds uitgaan van de gerechtelijke overheid, in 

casu het openbaar ministerie of de onderzoeksrechter.
1290

 

Ten tweede wordt in artikel 20 § 2 W.I&V gesteld dat de inlichtingendiensten hun 

operationele medewerking kunnen verlenen ‘binnen de perken van een protocol 

goedgekeurd door de betrokken ministers’. De teneur van het artikel suggereert dat het 

verlenen van operationele medewerking enkel mogelijk is op basis van een dergelijk 

protocol waarin de – inhoudelijke en formele – grenzen van deze samenwerking worden 

vastgelegd. In de praktijk wordt aan deze bepaling evenwel een minder strenge invulling 

gegeven. Niettegenstaande het vereiste protocol tot op heden ontbreekt, wordt er in de 

praktijk immers veelvuldig gebruik gemaakt van de mogelijkheden die artikel 20 § 2 

W.I&V biedt (infra).
1291

 Bovendien kan gewezen worden op een tweetal vertrouwelijke 

omzendbrieven die een kader schetsen voor het verlenen van operationele 

medewerking.
1292

  

XII.2.1.2. DE DRAAGWIJDTE VAN DE OPERATIONELE MEDEWERKING 

De belangrijkste vraag die artikel 20 § 2 W.I&V oproept is echter deze naar de concrete 

inhoudelijke draagwijdte van de operationele medewerking. Daaronder wordt in ieder 

geval niet de overdracht van informatie begrepen aangezien dit aspect van de 

samenwerking in artikel 19 W.I&V apart wordt geregeld (infra). Voor het overige is 

echter niet meteen duidelijk waaruit een operationele medewerking op grond van artikel 

20 W.I&V dan wel kan bestaan.  

XII.2.1.2.1. Het verlenen van technische bijstand 

Artikel 20 § 2 W.I&V zelf spreekt van het verlenen ‘van […] medewerking en in het 

bijzonder […] technische bijstand [eigen onderlijning]’, wat lijkt te impliceren dat de 

technische bijstand een bijzondere vorm van medewerking is. Maar op basis van de 

parlementaire voorbereiding kan die visie ook worden tegengesproken.
1293

 Het 

onderscheid tussen medewerking en technische bijstand blijft daardoor onduidelijk, al 

vormt dat niet meteen een probleem aangezien er noch in de wet, noch in de 

parlementaire voorbereiding praktische consequenties aan verbonden werden. De 

discussie over de onderlinge verhouding tussen beide begrippen brengt ons dan ook geen 

stap dichter bij een goed begrip van de concrete inhoudelijke draagwijdte van de regeling 

als geheel.  

In de parlementaire voorbereiding vinden we slechts enkele aangrijpingspunten. 

Zo dacht de wetgever bij de redactie van het bewuste artikel blijkbaar aan het optreden 

van de inlichtingendiensten ‘als expert, in het kader van verhoren, ambtelijke opdrachten, 

                                                 
1290

  In die zin, zij het specifiek met betrekking tot de operationele medewerking in het kader van de proactieve 

recherche, Parl.St. Senaat 1997-98, nr. 758/10, 37. 
1291

  Zie A. WINANTS, “Staatsveiligheid, strafvordering en strafproces”, 2009, (195) 230. 
1292

  Te denken valt in het bijzonder aan COL 9/2005 van 15 juli 2005 betreffende de gerechtelijke benadering 

inzake terrorisme en de COL 12/2005 van 5 oktober 2005 betreffende de samenwerking tussen de 

gerechtelijke overheden, de VSSE en de ADIV (zie hierover VAST COMITÉ I, Activiteitenverslag 2007, 

Antwerpen, Intersentia, 2008, 20). 
1293

  Daar is immers sprake van ‘de medewerking alsook de technische bijstand [eigen onderlijning]’ (Parl.St. 

Senaat 1997-98, nr. 758/3, 12), wat lijkt te impliceren dat beide begrippen een zelfstandige, van elkaar te 

onderscheiden betekenis toekomt. Zie hierover ook VAST COMITÉ I, Activiteitenverslag 2006, 

Antwerpen, Intersentia, 2007, 59. 
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huiszoekingen, taakgerichte analyses en adviezen [...]’.
1294

 Aldus zou het onder meer 

mogelijk zijn dat een medewerker van de VSSE aanwezig is bij een verhoor en daarbij de 

antwoorden van de verhoorde persoon contextualiseert of desgevallend zelfs vragen 

suggereert aan de verhoorders. Zo ook kan een expert
1295

 van de VSSE aanwezig zijn en 

advies verlenen bij de uitvoering van een gerechtelijke huiszoeking of observatie.
 1296

 

Deze concretisering laat echter de nodige onduidelijkheid bestaan. Met name de 

vraag in welke mate de VSSE met het oog op het verlenen van haar operationele 

medewerking zelf een actieve rol kan spelen, blijft onbeantwoord. Zo een actieve rol zou 

ten eerste kunnen bestaan in het deelnemen aan de eigenlijke uitvoering van een 

gerechtelijke onderzoeksdaad. Te denken valt aan een medewerker van de VSSE die naar 

aanleiding van een verhoor tussenkomt om zelf vragen te stellen of die in het kader van 

een huiszoeking verder gaat dan het aanwijzen van te doorzoeken plaatsen maar ook zelf 

actief mee zoekt. Ten tweede blijft ook onduidelijk in welke mate een medewerker van de 

VSSE naar aanleiding van een vraag tot operationele medewerking nog bijkomende 

informatie kan inzamelen dan wel zich moet beperken tot de informatie waarover de 

dienst reeds beschikt. Meer bepaald rijst de vraag of de VSSE gebruik kan maken van de 

gewone, specifieke of uitzonderlijke inlichtingenmethoden met het oog op het verlenen 

van haar operationele medewerking. Deze kwesties zijn niet zonder belang. Bij een al te 

ruime invulling dreigt immers een uitholling van de onderscheiden doelstellingen van de 

inlichtingen- en politiediensten en ontstaat het risico op zogenaamde U-bocht 

constructies.
1297

  

XII.2.1.2.2. De gebondenheid aan de eigen finaliteit 

Ook de wetgever was zich schijnbaar bewust van deze onduidelijkheid en de risico’s die 

er mee verbonden zijn. Zo werd in de parlementaire voorbereiding gesteld dat indien de 

VSSE op grond van haar gespecialiseerde kennis steun zou verlenen aan een project van 

proactief onderzoek, deze steun‘[1] strikt beperkt [moet] blijven tot het vervullen van 

haar eigen wettelijke taken en [zij] [2] in geen geval speurwerk [mag] inhouden dat 

gericht is op specifieke strafbare feiten’.
1298

 Het gegeven voorbeeld handelt weliswaar 

specifiek over het verlenen van medewerking aan een proactief onderzoek maar het lijkt 

voor de hand te liggen dat de wetgever de bedoeling had om in het algemeen de krijtlijnen 

te schetsen waarbinnen de operationele medewerking zich moet afspelen. De beide 

voorwaarden bevatten de facto echter nauwelijks enige (bijkomende) inhoudelijke 

beperking van de operationele medewerking.  

De eerste voorwaarde verduidelijkt dat de VSSE in geen geval buiten haar eigen 

wettelijke opdracht mag treden. Aldus lijkt het voor de dienst niet mogelijk te zijn om 

haar operationele medewerking te verlenen aan een strafonderzoek naar feiten die niet 

passen binnen haar eigen inlichtingentaak. Die beoordeling zal steeds in concreto 

gemaakt moeten worden. Een eenvoudige diefstal valt in principe immers niet onder de 

                                                 
1294

  Parl.St. Senaat 1997-98, nr. 758/3, 12. Zie ook Parl.St. Senaat 1997-98, nr. 758/10, 115; Parl.St. Kamer 

1998-99, nr. 638/20, 5. 
1295

  De aanduiding van een medewerker van de VSSE als expert impliceert evenwel geenszins een formele 

aanstelling als deskundige. Dat zou blijken uit de vertrouwelijke omzendbrief van het College van 

procureurs-generaal COL 12/2005. De ratio achter deze regel is van praktische aard, te weten het vermijden 

van de formaliteiten verbonden aan de deskundigeneed. Zie hierover A. WINANTS, “Staatsveiligheid, 

strafvordering en strafproces”, 2009, (195) 231. Zie ook VAST COMITÉ I, Activiteitenverslag 2004, 

(www.comiteri.be), 2005, 128. 
1296

  In die zin ook VAST COMITÉ I, Activiteitenverslag 2004, (www.comiteri.be), 2005, 129. 
1297

  Zie infra, XXI.5.2. 
1298

  Parl.St. Senaat 1997-98, nr. 758/10, 37. Zie ook VAST COMITÉ I, Activiteitenverslag 2004, 

(www.comiteri.be), 2005, 128. 
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inlichtingenopdracht van de VSSE
1299

, maar – rekening houdend met de aard, het 

slachtoffer en de vermoedelijke dader van de feiten, alsook met de eventuele samenhang 

met andere feiten – valt dat ook niet per definitie uit te sluiten. Deze voorwaarde laat al 

bij al dus nog betrekkelijk veel speelruimte aan de VSSE. Wel duidelijk is dat de 

inlichtingendiensten hun operationele medewerking nooit kunnen verlenen als die op een 

louter gerechtelijke finaliteit gericht is. 

De interpretatie van de tweede voorwaarde – die elk speurwerk dat gericht is op 

een specifiek strafbaar feit verbiedt – is complexer. We mogen er waarschijnlijk van 

uitgaan dat met de – in een juridische context wat eigenaardig aanvoelende – term 

‘speurwerk’ gedoeld wordt op het actief inzamelen van informatie.
1300

 Het blijft evenwel 

onduidelijk wat bedoeld wordt met speurwerk dat ‘gericht is op specifieke strafbare 

feiten’. Een strikte interpretatie zou impliceren dat het actief inzamelen van informatie 

over gedragingen die weliswaar binnen de opdrachten van de VSSE vallen maar 

tegelijkertijd ook een specifiek strafbaar feit uitmaken, onmogelijk wordt. Met andere 

woorden: geen speurwerk dat ‘mede’ gericht is op specifieke strafbare feiten. Dat kan 

wellicht niet de bedoeling geweest zijn. Het lijkt daarentegen waarschijnlijker dat de 

wetgever wou benadrukken dat de VSSE geen speurwerk mag verrichten dat ‘exclusief’ 

gericht is op specifieke strafbare feiten. De dienst mag bij het inzamelen van informatie in 

het kader van haar operationele medewerking met andere woorden geen gerechtelijke 

doelstellingen nastreven en dus ook geen politionele of gerechtelijke bevoegdheden 

aanwenden.
1301

 Zo beschouwd, vormt de tweede voorwaarde evenwel slechts een 

herhaling van de beperking die vervat zit in de eerste voorwaarde. De VSSE heeft immers 

geen wettelijk bepaalde gerechtelijke opdracht, wel integendeel.  

Ook de parlementaire voorbereiding leert ons dus relatief weinig over de concrete 

betekenis van de operationele medewerking. Naast een – niet-limitatieve – lijst van 

mogelijke vormen van medewerking valt er enkel uit af te leiden dat het optreden van de 

VSSE ook in het kader van de operationele medewerking moet passen binnen haar 

opdrachten en bevoegdheden zoals die in de W.I&V werden vastgelegd, wat eigenlijk 

voor zich spreekt.
1302

 Het nastreven van een gerechtelijke doelstelling is dus in ieder 

geval uit den boze.  

                                                 
1299

  In die zin ook VAST COMITÉ I, Activiteitenverslag 2004, (www.comiteri.be), 2005, 129. 
1300

  Men moet bij deze interpretatie evenwel rekening houden met het feit dat ten tijde van de bespreking van de 

W.I&V in het parlement de (voorziene) mogelijkheden voor de VSSE om actief informatie in te zamelen 

zeer beperkt bleven. Pas met de inwerkingtreding van de BIM-Wet in september 2010 kreeg de dienst de 

mogelijkheid om bepaalde meer ingrijpende inlichtingenmethoden in te zetten (supra). 
1301

  Zie in die zin VAST COMITÉ I, Activiteitenverslag 2004, (www.comiteri.be), 2005, 129. 
1302

  Nochtans lijkt de wetgever het bestaan van een nadere beperking van de operationele medewerking soms 

wel wenselijk te achten. Zo zou artikel 20 § 2 W.I&V in de eerste versie van het wetsvoorstel van de BIM-

Wet – alsook in het aanvankelijke wetsontwerp uit 2007 – gewijzigd worden om duidelijk te maken dat de 

inlichtingendiensten geen technische bijstand kunnen leveren aan de politiediensten ‘met betrekking tot de 

uitzonderlijke methoden’. Hoewel de regering dit duidelijk als een beperking bedoelde, bleek daardoor a 

contrario wel dat het aanwenden van gewone of specifieke methoden in het kader van een vraag tot 

operationele medewerking – minstens door de regering – werd aanvaard (zie in die zin ook het advies van 

het Vast Comité I, Parl.St. Senaat 2006-07, nr. 3-2138/1, 125), ook al leek de regering de technische 

bijstand later wel weer te beperken tot de gewone methoden (zie Parl.St. Senaat 2006-07, nr. 3-2138/1, 

127). Hoe dan ook stuitte dit voorstel op grote kritiek omdat het door de wetgevende kamers niet als een 

beperking maar als een uitbreiding van de draagwijdte van artikel 20 § 2 W.I&V werd ervaren (zie 

amendement nr. 64, Parl.St. Senaat 2008-09, nr. 4-1053/4, 16; alsook het advies van het Comité I, Parl.St. 

Senaat 2008-09, nr. 4-1053/7, 188. Lees hierover ook, VAST COMITÉ I, Activiteitenverslag 2006, 

Antwerpen, Intersentia, 2007, 77). Schijnbaar ging het parlement er – anders dan de regering – van uit dat 

het actief inzamelen van informatie in het kader van het bestaande artikel 20 § 2 W.I&V niet of slechts 

beperkt mogelijk was. Het debat over de draagwijdte van artikel 20 § 2 W.I&V werd echter niet ten gronde 

verder gezet en de voorgestelde aanpassing verdween haast geruisloos uit het wetsvoorstel. Dat alles had 
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XII.2.1.2.3. De concrete invulling van de operationele medewerking 

De vage omschrijving van de technische bijstand in artikel 20 W.I&V laat zodoende veel 

ruimte aan de betrokken partijen om een eigen invulling te geven aan hun operationele 

samenwerking. Het loont dan ook de moeite om kort stil te staan bij de interpretatie die de 

VSSE en het federaal parket geven aan de tweede paragraaf van artikel 20 W.I&V. 

Zo weten we dat de VSSE op grond van deze bepaling systematisch als expert 

betrokken wordt bij alle terrorismedossiers
1303

 en dat de dienst in het verleden 

bijvoorbeeld ook assistentie verleende bij verhoren en huiszoekingen door de 

gerechtelijke politie.
1304

 Een vertrouwelijke omzendbrief van het college van procureurs-

generaal spreekt in dat verband van taakgerichte analyses, adviezen, samenwerking in het 

kader van verhoren, huiszoekingen, ambtelijke opdrachten en dergelijke.
1305

 En ook de 

vorige administrateur-generaal van de VSSE stelde herhaaldelijk dat de ‘technische 

assistentie [sic]’ beperkt moet blijven tot het ter beschikking stellen van kennis, analyse 

en knowhow
1306

, waarbij het voornamelijk gaat over het verstrekken van informatie die 

relevant is voor het strafonderzoek of die bepaalde aspecten ervan kan 

contextualiseren.
1307

 Dat de VSSE bij het verlenen van operationele medewerking op het 

terrein verzoeken van de gerechtelijke overheden zou uitvoeren, is uitgesloten.  

Aldus beperkt de VSSE zich tot de voorbeelden die reeds in de parlementaire 

voorbereiding werden genoemd en lijkt de dienst – eveneens in overeenstemming met de 

wil van de wetgever – elk actief speurwerk dat (op aansturen van de gerechtelijke 

overheden) gericht is op specifieke strafbare feiten, uit te sluiten. Nochtans kan uit dat 

laatste niet worden afgeleid dat de VSSE naar aanleiding van een verzoek om technische 

ondersteuning nooit zelf actief informatie zal inzamelen. De geciteerde administrateur-

generaal lijkt immers vooral te doelen op de situatie waarbij de VSSE van de 

gerechtelijke overheden het verzoek – of zelfs de opdracht – zou krijgen om een bepaalde 

inlichtingenmethode aan te wenden. Hij wijst er terecht op dat een dergelijke opdracht als 

een vorm van rechtsmisbruik  of beter, machtsafwending  verworpen moet worden.
1308

 

Anderzijds wordt daarmee uiteraard niet uitgesloten dat de VSSE naar aanleiding van het 

verlenen van technische bijstand zelf zou beslissen om – binnen de grenzen van haar 

eigen opdrachten – actief informatie in te zamelen door middel van gewone, specifieke of 

uitzonderlijke methoden.  

                                                                                                                                                  
het enigszins paradoxale gevolg dat ook na de BIM-Wet niets lijkt te verhinderen dat er gewone, specifieke 

of uitzonderlijke methoden aangewend kunnen worden in het kader van een operationele ondersteuning. 
1303

  Zie toenmalig federaal procureur Delmulle tijdens hoorzitting in de Senaat (Parl.St. Senaat 2008-09, nr. 4-

1053/7, 213). Zie ook J. DELMULLE, “De interactie tussen inlichtingendiensten en het gerecht bekeken 

vanuit een beleidsmatige invalshoekhoek” in W. VAN LAETHEM, D. VAN DAELE, en B. 

VANGEEBERGEN (ed.), De Wet op de bijzondere inlichtingenmethoden, Antwerpen, Intersentia, 2010, 

(235) 240; A. WINANTS, “De veiligheid van de staat en de gerechtelijke en politionele overheden: raak-, 

pijn- en discussiepunten” in F. DERUYCK e.a. Amicus curiae. Liber amicorum Marc De Swaef, 

Antwerpen, Intersentia, 2013, 555-556. 
1304

  Zie onder andere Parl.St. Kamer 1989-90, nr. 59/9, 317 en 320-321 en Parl.St. Kamer 1988, nr. 59/8, 284. 

Zie ook A. WINANTS, “Staatsveiligheid, strafvordering en strafproces”, 2009, (195) 231. 
1305

  COL 12/2005 aangehaald in A. WINANTS, “Staatsveiligheid, strafvordering en strafproces”, 2009, (195) 

231. 
1306

  Zie Parl.St. Senaat 2008-09, nr. 1053/7, 74, 79-80 en 82. Zie ook A. WINANTS, “Staatsveiligheid, 

strafvordering en strafproces”, 2009, (195) 230-231. Winants verwijst daarbij telkens naar de 

vertrouwelijke omzendbrief van het College van procureurs-generaal (Col 12/2005). 
1307

  Zie A. WINANTS, “Staatsveiligheid, strafvordering en strafproces”, 2009, (195) 231. 
1308

  Lees bijvoorbeeld Parl.St. Senaat 2008-09, nr. 1053/7, 74 en 79-80. Lees ook A. WINANTS, “De 

Veiligheid van de Staat en de BIM-Wet”, 2010, (127) 147; A. WINANTS, “Staatsveiligheid, strafvordering 

en strafproces”, 2009, (195) 231-232. 
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Die visie lijkt overigens ook door het federaal parket gedeeld te worden. Zo 

benadrukte toenmalig federaal procureur Delmulle meermaals dat een vraag tot 

operationele bijstand er (slechts) toe strekt die informatie over de persoonlijkheid en 

activiteiten van verdachten of groeperingen te bekomen die van belang kan zijn voor de 

contextualisering van het strafonderzoek.
1309

 Het doel van de operationele medewerking 

is dus (slechts) het verschaffen van achtergrondinformatie bij het lopende strafonderzoek. 

Tegelijkertijd benadrukt Delmulle echter dat naar aanleiding van een vraag tot 

operationele ondersteuning nooit gespecificeerd wordt op welke wijze de 

inlichtingendiensten hun inlichtingen moeten inwinnen aangezien dit tot hun eigen 

bevoegdheid behoort.
1310

 Ook hij verwerpt dus terecht de idee dat de gerechtelijke 

overheden opdrachten zouden kunnen geven aan de VSSE, maar maakt tevens ook 

duidelijk dat men er wel van uit gaat dat de VSSE naar aanleiding van het verlenen van 

operationele medewerking uit eigen beweging en binnen de eigen doelstellingen kan 

beslissen om actief informatie in te zamelen door middel van gewone, specifieke of 

uitzonderlijke inlichtingenmethoden. 

XII.2.1.2.4. Besluit  

Uit de bovenstaande bespreking treedt aldus een paradox op de voorgrond. Enerzijds lijkt 

de invulling die zowel in de voorbereidende werken als in de praktijk aan artikel 20 § 2 

WI.&V wordt gegeven nauwelijks verder te reiken dan het uitwisselen van informatie. In 

het absolute merendeel van de gevallen blijft het optreden als expert immers beperkt tot 

het verschaffen van achtergrond- of contextinformatie. Het verlenen van expertise lijkt 

daardoor niet verder te gaan dan een – weliswaar intensieve – vorm van 

informatieverschaffing die in essentie reeds mogelijk is op grond van artikel 19 W.I&V. 

Weliswaar kunnen medewerkers van de inlichtingendiensten blijkens de parlementaire 

voorbereiding ook aanwezig zijn bij verhoren of huiszoekingen, maar het daadwerkelijk 

deelnemen aan die onderzoeksdaden lijkt uitgesloten aangezien het niet mogelijk is om 

buiten de eigen inlichtingenfinaliteit te treden om te ‘speuren’ naar strafbare feiten. In 

essentie blijft het verlenen van technische ondersteuning dus ook in die gevallen beperkt 

tot het meedelen van informatie. Zo bekeken zou de meerwaarde van artikel 20 § 2 

W.I&V dan beperkt blijven tot het mogelijk maken van de fysieke aanwezigheid van 

medewerkers van een inlichtingendienst bij bepaalde onderzoeksdaden. 

Anderzijds bestaat de vrees dat het ontbreken van een duidelijke afbakening van 

het begrip technische bijstand een al te verregaande vorm van samenwerking mogelijk 

zou kunnen maken. Zo wordt gewezen op het risico dat de technische bijstand misbruikt 

zou kunnen worden om de inlichtingenmethoden van hun doel af te wenden of om (al dan 

niet opzettelijk) U-bocht constructies op te zetten.
1311

 Om die reden pleit het Vast Comité 

                                                 
1309

  In die zin toenmalig federaal procureur Delmulle tijdens de hoorzitting in de Senaat (Parl.St. Senaat 2008-

09, nr. 4-1053/7, 213 en 224). Zie ook J. DELMULLE, “De interactie tussen inlichtingendiensten en het 

gerecht bekeken vanuit een beleidsmatige invalshoekhoek” in W. VAN LAETHEM, D. VAN DAELE, en 

B. VANGEEBERGEN (ed.), De Wet op de bijzondere inlichtingenmethoden, Antwerpen, Intersentia, 2010, 

(235) 240-241. 
1310

  Parl.St. Senaat 2008-09, nr. 4-1053/7, 224. Lees ook J. DELMULLE, “De interactie tussen 

inlichtingendiensten en het gerecht bekeken vanuit een beleidsmatige invalshoekhoek” in W. VAN 

LAETHEM, D. VAN DAELE, en B. VANGEEBERGEN (ed.), De Wet op de bijzondere 

inlichtingenmethoden, Antwerpen, Intersentia, 2010, (235) 237. 
1311

  Zie het advies van het Vast Comité I naar aanleiding van de BIM-Wet (Parl.St. Senaat 2008-09, nr. 4-

1053/7, 80 en 188). Zie ook VAST COMITÉ I, Activiteitenverslag 2006, Antwerpen, Intersentia, 2007, 58-

59; VAST COMITÉ I, Activiteitenverslag 2004, (www.comiteri.be), 2005, 129. In die zin ook W. VAN 

LAETHEM, “De verhouding tussen inlichtingendiensten en het gerecht gisteren, vandaag en morgen”, 

Vigiles 2007, (1) 5-6. Zie hierover ook infra, XXI.5.2. 
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I er bijvoorbeeld voor om de draagwijdte van artikel 20 § 2 W.I&V te beperken tot het 

verlenen van technische bijstand sensu stricto.
1312

 Ongetwijfeld zette diezelfde 

bezorgdheid er ook de wetgever toe aan om te benadrukken dat de inlichtingendiensten in 

het kader van de technische bijstand niet buiten hun eigen opdrachten konden treden.  

Aldus is het uitgesloten dat de inlichtingendiensten in het kader van de technische 

bijstand op verzoek of uit eigen beweging zouden optreden met een gerechtelijke 

finaliteit. Maar dat een inlichtingendienst binnen de eigen doelstellingen – door middel 

van gewone, specifieke of uitzonderlijke inlichtingenmethoden – informatie inzamelt die 

interessant kan zijn voor het strafonderzoek waaraan in casu operationele medewerking 

wordt verleend, kan op basis van de wet of de parlementaire voorbereiding niet als 

ongeoorloofd beschouwd worden.
1313

 Zelfs indien het bewuste inlichtingenonderzoek in 

voorkomend geval zou worden opgestart of bijgestuurd naar aanleiding van de vraag om 

operationele medewerking, is er geen probleem zolang de inlichtingendienst daarbij niet 

buiten zijn eigen wettelijk bepaalde opdrachten en bevoegdheden treedt.  

XII.2.2. De samenloop van een strafrechtelijk onderzoek en een 

inlichtingenonderzoek 

Naast de eigenlijke regeling van het verlenen van operationele medewerking bespreken 

we hier nog een andere situatie die daar nauw bij aanleunt: de regeling van de samenloop 

of coëxistentie van een strafrechtelijk onderzoek en een inlichtingenonderzoek. Voor 

beide regelingen is het uitgangspunt dat de onderzoeken van de inlichtingendiensten 

enerzijds en deze van de – onder het gezag van de gerechtelijke overheden optredende – 

politiediensten anderzijds in bepaalde gevallen gericht kunnen zijn op dezelfde feiten en 

gedragingen. Zij benaderen de verhouding tussen het inlichtingen- en het opsporingswerk 

evenwel vanuit een ander perspectief. De regeling van de operationele medewerking 

vertrekt, zoals gezien, van de idee dat een zekere vorm van samenwerking in die gevallen 

wenselijk kan zijn. De samenloopregeling van artikel 13/2 W.I&V daarentegen tracht te 

verhinderen dat een lopend strafonderzoek doorkruist wordt door een 

inlichtingenonderzoek naar dezelfde of aanverwante targets. Het bestaan van een 

expliciete regeling voor deze tweede situatie toont alleszins aan dat ook de wetgever zich 

bewust was van het feit dat er tussen de inlichtingendiensten en de opsporingsinstanties 

een grijze zone bestaat die weliswaar kansen biedt voor samenwerking, maar ook risico’s 

                                                 
1312

  Bedoeld wordt het verlenen van technische apparatuur of van personeel om dergelijk apparatuur te bedienen 

(zie VAST COMITÉ I, Activiteitenverslag 2006, Antwerpen, Intersentia, 2007, 59; VAST COMITÉ I, 

Activiteitenverslag 2004, (www.comiteri.be), 2005, 129). In de huidige stand van zaken bestaan er ons 

inziens echter geen overtuigende argumenten voor een dergelijke interpretatie. 
1313

  Lees evenwel W. VAN LAETHEM, “De veiligheid van de Staat” in F. GOOSSENS (ed.), Zakboekje 

politiefunctie, Mechelen, Kluwer, 2008, (149) 169 en W. VAN LAETHEM, “De veiligheid van de Staat” in 

F. GOOSSENS, H. BERKMOES, en C. DE BOLLE (ed.), Zakboekje politiefunctie, Mechelen, Kluwer, 

2007, (153) 173. Deze auteur gaat er – rekening houdend met de structuur van zijn bijdrage – blijkbaar 

vanuit dat het verlenen van operationele medewerking te beschouwen is als een ‘andere opdracht’ in de zin 

van art. 7, 4° W.I&V. Het gevolg daarvan zou zijn dat het aanwenden van specifieke of uitzonderlijke 

inlichtingenmethoden onmogelijk wordt in het kader van de operationele medewerking aangezien deze 

enkel aangewend kunnen worden in het kader van de in artikel 7, 1° W.I&V bepaalde inlichtingentaak van 

de VSSE (supra). Wij lezen daarin de bezorgdheid dat een te ruime invulling van het begrip ‘technische 

bijstand’ zou kunnen leiden tot een vervaging van de gerechtelijke en inlichtingendoelstellingen en een 

uitholling van de strafprocessuele waarborgen. Hoewel wij deze bezorgdheid delen (infra) kunnen wij ons 

niet vinden in de voorgestelde remedie. Het plaatsen van artikel 20 W.I&V onder de ‘andere opdrachten’ 

van artikel 7, 1° W.I&V lijkt ons een zeer kunstmatige constructie te zijn die bovendien niet past binnen de 

functionele definitie van een inlichtingendienst zoals wij die in dit onderzoek hanteren. Het meedelen van 

informatie aan andere (gerechtelijke) instanties, maakt op grond daarvan immers onlosmakelijk deel uit van 

de eigenlijke inlichtingenopdracht.  
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inhoudt in relatie tot hun onderscheiden doelstellingen. Tegen het bestaan van een 

samenloop of coëxistentie van een inlichtingen- en een strafonderzoek op zich, heeft de 

wetgever geen bezwaar
1314

; al achtte hij het wel wenselijk om hiervoor enkele krijtlijnen 

uit te zetten. 

XII.2.2.1. DE UITGANGSPUNTEN VAN ARTIKEL 13/2 W.I&V 

In het eerste lid van artikel 13/2 W.I&V wordt bepaald dat de inlichtingendiensten erover 

waken ‘geen onderzoeken te voeren die een bewuste aantasting uitmaken van de 

bevoegdheden van de procureur des Konings, de federale procureur of de 

onderzoeksrechter en die het goede verloop van opsporingsonderzoeken of gerechtelijke 

onderzoeken kunnen schaden’.
1315

 Dit eerste lid omvat strikt genomen dus geen 

verbodsbepaling maar veeleer een inspanningsverbintenis of intentieverklaring.  

Het gebruik van de woorden ‘bewuste aantasting’ lijkt op het eerste gezicht echter 

eigenaardig. Sommige auteurs gaan er immers van uit dat daarmee gedoeld wordt op een 

‘opzettelijke aantasting’ van de bevoegdheden van de procureur des Konings, de federale 

procureur of de onderzoeksrechter. Zij lezen in deze bepaling dan ook vooral een blijk 

van wantrouwen van de wetgever jegens de inlichtingendiensten.
1316

 Deze interpretatie is 

ons inziens echter niet noodzakelijk de juiste.
1317

 Het lijkt logischer om er van uit te gaan 

dat het eerste lid van artikel 13/2 W.I&V enkel bevestigt dat de inlichtingendiensten 

geacht worden een aantasting te vermijden in de mate zij er zich bewust van zijn dat hun 

onderzoek een dergelijke aantasting inhoudt.
1318

 Het is immers niet ondenkbaar dat de 

inlichtingendiensten niet op de hoogte zijn van (de draagwijdte van) een bepaald 

strafonderzoek en dat zij de bevoegdheden van de gerechtelijke overheden dus als het 

ware onbewust zouden aantasten. De precieze draagwijdte van – en de ratio achter – het 

begrip ‘bewuste aantasting’ blijft evenwel onduidelijk. 

                                                 
1314

  Niettemin werd op bepaalde plaatsen in de parlementaire voorbereiding gesuggereerd dat een 

inlichtingenonderzoek dat parallel loopt met een opsporings- of gerechtelijk onderzoek in het geheel 

vermeden moet worden (Parl.St. Senaat 2008-09, nr. 4-1053/1, 13 en 38-39. Zie evenwel ook Parl.St. 

Senaat 2008-09, nr. 4-1053/7, 5 waar het omgekeerde wordt beweerd). Een dergelijke onderlinge 

exclusiviteit tussen het inlichtingenonderzoek en het strafonderzoek kan evenwel op geen enkele manier uit 

de redactie van artikel 13/2 W.I&V worden afgeleid – wel integendeel – en lijkt ons ook in het geheel niet 

wenselijk te zijn (in die zin ook J. DELMULLE, “De interactie tussen inlichtingendiensten en het gerecht 

bekeken vanuit een beleidsmatige invalshoekhoek” in W. VAN LAETHEM, D. VAN DAELE, en B. 

VANGEEBERGEN (ed.), De Wet op de bijzondere inlichtingenmethoden, Antwerpen, Intersentia, 2010, 

(235) 236-238; VAST COMITÉ I, Activiteitenverslag 2007, Antwerpen, Intersentia, 2008, 36; VAST 

COMITÉ I, Activiteitenverslag 2004, (www.comiteri.be), 2005, 129-133; A. WINANTS, “De Veiligheid 

van de Staat en de BIM-Wet”, 2010, (127) 146; A. WINANTS, “Staatsveiligheid, strafvordering en 

strafproces”, 2009, (195) 232-233. Voor een schijnbaar andere mening, zie P. DE HERT en T. 

DECAIGNY, “De Wet bijzondere methoden inlichtingen- en veiligheidsdiensten (BIM). Het perspectief 

van de rechten van de verdediging”, Ad Rem 2009, afl. 1, (24) 27).  
1315

  Art. 13/2, lid 1 W.I&V. 
1316

  Als de wetgever een opzettelijke aantasting bedoelde en het nodig vond om deze uitdrukkelijk te verbieden, 

wekt dat inderdaad de indruk dat een opzettelijke aantasting door de inlichtingendiensten in de ogen van de 

wetgever niet ondenkbaar is (zie in die zin A. WINANTS, “De Veiligheid van de Staat en de BIM-Wet”, 

2010, (127) 146; A. WINANTS, “Staatsveiligheid, strafvordering en strafproces”, 2009, (195) 236). 
1317

  Ook al verdedigden wij voorheen een ander standpunt (zie B. VANGEEBERGEN en D. VAN DAELE, 

“De verhouding tussen de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en de gerechtelijke overheden”, 2010, (207) 

210). 
1318

  Een opzettelijke aantasting impliceert immers dat de inlichtingendiensten de bevoegdheden in kwestie 

wetens en willens aantasten. Het adjectief bewust daarentegen zegt strikt genomen niets over de intentie 

(willens) van de inlichtingendiensten maar verwijst enkel naar het feit de inlichtingendiensten er van op de 

hoogte zijn (wetens) dat hun onderzoek in casu een aantasting uitmaakt. Ook in de Franse tekst is er 

overigens sprake van délibérément wat zowel opzettelijk als bewust kan betekenen. 
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In het tweede lid van artikel 13/2 W.I&V wordt de inspanningsverbintenis uit het 

eerste lid vervolgens aangevuld met een daadwerkelijk verbod: wanneer een 

inlichtingendienst ‘een onderzoek instelt dat een weerslag kan hebben op een opsporings- 

of gerechtelijk onderzoek, mag deze dienst, indien hij de in artikel 18/2 bedoelde 

methoden voor het verzamelen van gegevens aanwendt, dit gerechtelijk- of 

opsporingsonderzoek niet schaden’.
1319

 Het toepassingsgebied van het in het tweede lid 

van artikel 13/2 W.I&V geformuleerde verbod wordt daardoor schijnbaar op twee 

manieren beperkt.  

Ten eerste suggereert de actieve zinsbouw van het tweede lid dat de 

verbodsbepaling enkel geldt in de mate een (nieuw) onderzoek wordt ‘ingesteld’ dat (in 

zijn geheel) een weerslag kan hebben op een strafonderzoek. Dat zou evenwel betekenen 

dat een inlichtingenonderzoek dat (bij aanvang) geen weerslag lijkt te hebben op een 

bepaald strafonderzoek, niet meer onder de verbodsbepaling van het tweede lid kan 

vallen. Nochtans is het niet onwaarschijnlijk dat er ook in de loop van een dergelijk 

inlichtingenonderzoek bepaalde onderzoeksdaden worden gesteld die op zichzelf 

genomen wel een weerslag kunnen hebben op een bepaald strafonderzoek, al was het 

maar omdat het strafonderzoek pas na het inlichtingenonderzoek werd opgestart. Een 

letterlijke interpretatie van het tweede lid lijkt er toe te leiden dat dergelijke 

onderzoeksdaden ontsnappen aan de verbodsbepaling wat uiteraard niet de bedoeling kan 

zijn.  

Bovendien wordt het toepassingsgebied van het verbod uit het tweede lid van 

artikel 13/2 W.I&V schijnbaar nog verder ingeperkt door de bepaling dat een 

inlichtingendienst een strafonderzoek niet mag schaden ‘indien hij [specifieke of 

uitzonderlijke inlichtingenmethoden] aanwendt’. Dat roept uiteraard de vraag op of de 

situatie waarbij een strafonderzoek geschaad wordt door de inzet van een gewone 

inlichtingenmethode ook onder het verbod valt. De parlementaire voorbereiding zwijgt 

hierover maar de tekst van artikel 13/2, lid 2 W.I&V suggereert alvast van niet. Aldus 

lijkt het verbod niet van toepassing op de situatie waarin een strafonderzoek geschaad zou 

worden door een gewone inlichtingenmethode zoals een eenvoudige observatie. Ook deze 

inperking valt ons inziens echter moeilijk te begrijpen.  

De conclusie is dan ook dat de praktische betekenis van de eerste twee leden van 

artikel 13/2 W.I&V moeilijk valt in te schatten. De inspanningsverbintenis uit het eerste 

lid laat zich uit haar aard niet makkelijk herleiden tot concrete gedragsregels. De 

verbodsbepaling uit het tweede lid is daartoe in principe beter geschikt, maar haar 

onduidelijk – en schijnbaar onoordeelkundig beperkt – toepassingsgebied ontneemt haar 

in belangrijke mate die kwaliteit. Die vaststelling heeft uiteraard ook gevolgen voor de 

procedure die in het derde lid van artikel 13/2, lid 2 W.I&V wordt omschreven. 

XII.2.2.2. DE PROCEDURE 

De beweerde overtreding van het verbod uit het tweede lid van artikel 13/2 W.I&V geeft 

aanleiding tot het opstarten van een verplichte overlegprocedure in de schoot van de 

eerder reeds besproken BIM-Commissie. Deze BIM-Commissie kan in overleg met het 

federaal parket of de bevoegde magistraat
1320

 en het hoofd van de betrokken 

inlichtingendienst bepalen of en volgens welke modaliteiten de inlichtingendienst het 

onderzoek kan voortzetten.
 

De betrokken inlichtingendienst moet zijn opdracht 

vervolgens uitvoeren overeenkomstig de beslissing van de BIM-Commissie, die tevens 

                                                 
1319

  Art. 13/2, lid 2 W.I&V. 
1320

  Te weten de betrokken procureur des Konings of onderzoeksrechter. 
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kan toezien op de naleving van haar beslissing.
1321

 De BIM-Commissie heeft dus niet 

alleen een bemiddelende rol, maar kan de inlichtingendiensten ook dwingende richtlijnen 

opleggen waardoor haar belang op het eerste gezicht moeilijk overschat kan worden. 

Niettemin moet het gewicht van de BIM-Commissie genuanceerd worden in het 

licht van de mogelijkheid waarover de inlichtingendiensten en de gerechtelijke overheden 

beschikken om overeenkomsten af te sluiten.
1322

 De BIM-Commissie moet deze 

overeenkomsten immers respecteren.
1323

 Het lijkt er dus op dat de BIM-Commissie enkel 

een rol kan spelen bij ontstentenis van dergelijke overeenkomsten of in de mate de 

naleving of interpretatie ervan voor onenigheid zorgt tussen de inlichtingendiensten en de 

gerechtelijke overheden.
1324

 Het valt af te wachten in welke mate de diensten in de 

toekomst van dergelijke overeenkomsten gebruik zullen maken.
1325

 

De overlegprocedure bij de BIM-Commissie roept evenwel ook enkele vragen op. 

Zo rijst de vraag hoe de inlichtingendiensten kunnen weten dat een strafonderzoek dat 

raakvlakken vertoont met een eigen inlichtingenonderzoek wordt opgestart of reeds 

lopende is. Aangezien het de inlichtingendiensten zijn die – schijnbaar als enige – de 

overlegprocedure bij de BIM-Commissie kunnen opstarten lijkt die vraag cruciaal te 

zijn.
1326

 Bovendien is het onduidelijk in welke gevallen de BIM-Commissie door de 

inlichtingendiensten gevat moet worden. Artikel 13/2, lid 3 W.I&V bepaalt slechts dat de 

betrokken inlichtingendienst de BIM-Commissie ‘hiervan’ op de hoogte moet brengen 

maar uit de context blijkt niet eenduidig wat daarmee bedoeld wordt. Er dienen zich ons 

inziens twee mogelijke interpretaties aan.  

In de mate ‘hiervan’ zowel verwijst naar het eerste als het tweede lid van artikel 

13/2 W.I&V, lijkt de BIM-Commissie gevat te moeten worden telkens er sprake is van 

een inlichtingenonderzoek dat in potentie schadelijk kan zijn voor een strafonderzoek. De 

BIM-Commissie zou dan bij quasi elk geval van coëxistentie van een straf- en een 

inlichtingenonderzoek op de hoogte gesteld moeten worden. In de mate ‘hiervan’ 

daarentegen enkel zou verwijzen naar het tweede lid van artikel 13/2 W.I&V, moet de 

                                                 
1321

  Art. 13/2, lid 3 W.I&V. 
1322

  Daarbij kan ons inziens zowel gedacht worden aan protocolakkoorden die in het algemeen omschrijven hoe 

eventuele conflicten – die naar aanleiding van een samenloop van een straf- en een inlichtingenonderzoek 

kunnen ontstaan – moeten worden opgelost, als aan overeenkomsten die naar aanleiding van een concreet 

geval van samenloop werden opgesteld. 
1323

  Zie art. 13/2, lid 3, tweede zin W.I&V. 
1324

  Zie ook B. VANGEEBERGEN en D. VAN DAELE, “De verhouding tussen de inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten en de gerechtelijke overheden”, 2010, (207) 209-210. Een dergelijk, in subsidiare orde, 

optreden van de BIM-Commissie is niet onlogisch. De situatie waarin een inlichtingenonderzoek en een 

strafonderzoek coëxisteren, komt in de praktijk immers veelvuldig voor. Niet zelden zal een snelle 

coördinatie van de lopende onderzoeken dan noodzakelijk zijn. Men kan zich dan ook de vraag stellen of 

het in die gevallen steeds raadzaam zal zijn om (verplicht) te voorzien in een tijdrovende consultatieronde 

door de BIM-Commissie, waarbij zowel het diensthoofd van de VSSE of de ADIV, als een lid van het 

federaal parket c.q. de bevoegde magistraat moeten worden geraadpleegd (lees hierover ook het verslag van 

de hoorzittingen met de federaal procureur: Parl.St. Senaat 2008-09, nr. 4-1053/7, 219 en Parl.St. Kamer 

2009-2010, nr. 2128/7, 173-174). 
1325

  Op basis van de vertrouwelijke omzendbrief van het College van procureurs-generaal COL 12/2005 wordt 

het maken van werkafspraken in ieder geval aangemoedigd (lees in dat verband A. WINANTS, 

“Staatsveiligheid, strafvordering en strafproces”, 2009, (195) 233). 
1326

  Het is in ieder geval niet realistisch om te verwachten dat de diensten bij het opstarten van een 

inlichtingenonderzoek telkens alle parketten zouden moeten bevragen om na te gaan of er geen mogelijke 

weerslag op een strafrechtelijk onderzoek kan zijn (A. WINANTs, “De veiligheid van de staat en de 

gerechtelijke en politionele overheden: raak-, pijn- en discussiepunten” in F. DERUYCK e.a. Amicus 

curiae. Liber amicorum Marc De Swaef, Antwerpen, Intersentia, 2013, 567. Zie in die zin ook procureur-

generaal Schins tijdens de hoorzittingen in de Senaat: Parl.St. Senaat 2008-09, nr. 4-1053/7, 218 en 240). 

Laat staan dat zij die oefening in de loop van hun inlichtingenonderzoek zouden moeten continueren om 

eventueel later opgestarte strafrechtelijke onderzoeken te ontdekken.  
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BIM-Commissie enkel op de hoogte gebracht worden indien er zich een situatie voordoet 

die binnen het toepassingsgebied van dit tweede lid valt. Abstractie makend van de 

hierboven reeds besproken onduidelijke draagwijdte van dit tweede lid, zou dat betekenen 

dat de inlichtingendiensten de BIM-Commissie slechts op de hoogte moeten brengen 

indien zij een strafonderzoek (dreigen te) schaden door de inzet van specifieke of 

uitzonderlijke – maar dus niet door de inzet van gewone – methoden. Deze tweede 

interpretatie resulteert dus in een aanzienlijke beperking van het toepassingsgebied van de 

overlegprocedure bij de BIM-Commissie.  

Noch de wet, noch de parlementaire voorbereiding biedt enig aangrijpingspunt om 

aan een van beide interpretaties de voorkeur te geven. Vanuit een puur pragmatisch 

oogpunt lijkt het evenwel wenselijk om voor de tweede interpretatie te kiezen.
1327

 

Wanneer de BIM-Commissie betrokken zou moeten worden bij elke situatie van 

samenloop, dreigt deze binnen de kortste keren overbelast te geraken. Niet elke situatie 

waarin een inlichtingenonderzoek coëxisteert met een lopend strafonderzoek zal immers 

leiden tot een conflict dat deze relatief zware overlegprocedure kan rechtvaardigen. Een 

beperking tot de gevallen waarin een verstoring van het strafonderzoek dreigt door de 

inzet van specifieke of uitzonderlijke inlichtingenmethoden, lijkt in die zin 

gerechtvaardigd en sluit bovendien ook beter aan bij de overige opdrachten van de BIM-

Commissie. Deze laatste speelt, zoals gezien, immers enkel een rol in het kader van de 

controle (en toelating) van de specifieke en uitzonderlijke methoden. 

XII.3. BESLUIT 

Bovenstaande analyse maakt duidelijk dat de mogelijkheden voor de Belgische 

inlichtingendiensten om met de andere (overheids)diensten, de politiediensten in het 

bijzonder, samen te werken zeer ruim zijn.  

Hoewel artikel 19 W.I&V op het eerste gezicht een strikt gesloten systeem van 

informatieuitwisseling hanteert, hebben we gezien dat er nauwelijks beperkingen staan op 

de mogelijkheden voor de beide inlichtingendiensten om informatie aan andere diensten 

mee te delen. De verwijzing in artikel 19 W.I&V naar de ‘doelstellingen van hun 

opdrachten’ omvat slechts de bevestiging van een aantal uitgangspunten die impliciet ook 

volgen uit de regeling van de W.I&V in het algemeen. Al naargelang de lezing ligt de 

nadruk op het uitgangspunt dat het meedelen van inlichtingen moet passen binnen de 

doelstellingen van de inlichtingendiensten, dan wel binnen de doelstellingen van de 

ontvangende dienst. Hoe dan ook laten beide uitgangspunten in de praktijk zeer veel 

ruimte aan de diensten. Daadwerkelijke beperkingen van de mogelijkheden om 

inlichtingen mee te delen volgen niet zozeer uit artikel 19 W.I&V, maar uit een aantal 

‘randvoorwaarden’ die in de eerste plaats gericht zijn op het verzekeren van de goede 

werking van de inlichtingendiensten: de bescherming van de menselijke bronnen; de regel 

van de derde dienst; en de classificatieregeling.  

In de mate de inlichtingendiensten in het kader van een inlichtingenonderzoek 

geconfronteerd worden met strafbare feiten, voorziet de wet zelfs in een verplichting om 

die informatie door te geven aan de gerechtelijke autoriteiten. Die verplichting bestond 

reeds langer op grond van artikel 29 Sv, maar werd door de invoering van artikel 19/1 

W.I&V in 2010 nieuw leven ingeblazen en aanzienlijk uitgebreid. Voortaan moeten de 

inlichtingendiensten het openbaar ministerie – via de BIM-Commissie – op de hoogte 

brengen van zodra zij beschikken over aanwijzingen van het plegen van een misdaad of 

                                                 
1327

  Ook al verdedigden wij in het verleden een andere stelling (zie B. VANGEEBERGEN en D. VAN DAELE, 

“De verhouding tussen de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en de gerechtelijke overheden”, 2010, (207) 

208). 
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een wanbedrijf of over een redelijk vermoeden van te plegen of reeds gepleegde maar nog 

niet aan het licht gebrachte strafbare feiten.  

Daardoor wordt de ruimte waarover de inlichtingendiensten beschikken om de 

inlichtingenfinaliteit mee in rekening te brengen bij de beslissing om bepaalde gegevens 

al dan niet mee te delen, aanzienlijk ingeperkt. Het is bovendien onduidelijk hoe de 

verplichting van artikel 19/1 W.I&V zich verhoudt tot een aantal andere kwesties die de 

mogelijkheden voor de inlichtingendiensten om (aan de gerechtelijke overheden) 

informatie mee te delen in principe beperken. Te denken valt aan de plicht om de 

veiligheid van de menselijke bronnen te beschermen; of de regel van de derde dienst. Het 

meedelen van geclassificeerde stukken schept daarentegen weinig problemen gelet op het 

feit dat er voor de gerechtelijke autoriteiten uitdrukkelijk is voorzien in de mogelijkheid 

om van deze documenten kennis te nemen. 

Anderzijds moet nogmaals benadrukt worden dat de artikelen 29 Sv en 19/1 

W.I&V een ruim maar geenszins onbeperkt toepassingsgebied hebben, zodat het 

meedelen van inlichtingen aan de politiediensten geenszins volledig wordt geregeld door 

deze artikelen. De mededeling van inlichtingen die op zich zelf genomen niet leiden tot 

een aanwijzing, een redelijk vermoeden of tot het kennis hebben van een strafbaar feit 

blijft uiteraard mogelijk op grond van het algemene artikel 19 W.I&V. 

Ook op het vlak van de operationele samenwerking met de gerechtelijke 

overheden bestaan er ruime mogelijkheden. Wel blijkt uit de parlementaire voorbereiding 

dat het optreden van de VSSE steeds – dus ook in het kader van een dergelijke 

operationele medewerking – moet passen binnen haar wettelijk bepaalde opdrachten en 

bevoegdheden. Maar daarmee wordt eigenlijk niets toegevoegd, aangezien dit in een 

rechtsstaat voor zich spreekt. Aldus lijkt de regeling van de operationele medewerking 

vele mogelijkheden te bieden. 

Zo valt het actief deelnemen aan bepaalde gerechtelijke onderzoeksdaden niet 

principiëel uit te sluiten, althans niet in de mate een dergelijk optreden (ook) past binnen 

wettelijke mogelijkheden van de dienst. In die gevallen kan er strikt genomen niet langer 

van een deelname gesproken worden, maar eerder van een gelijktijdig optreden of 

samenloop. In dezelfde logica lijkt ook niets uit te sluiten dat de gerechtelijke overheden 

om de inzet van een specifieke inlichtingenmethode kunnen vragen. Zolang de 

uiteindelijke beslissing om een bepaalde inlichtingenmethode aan te wenden bij de VSSE 

blijft liggen en de in de W.I&V bepaalde toepassingsvoorwaarden worden nageleefd, lijkt 

dit niet onverzoenbaar met de tekst van artikel 20 W.I&V.  

Een nadere analyse van de regeling van de operationele medewerking resulteert 

aldus in een diffuus beeld. Hoewel er uit artikel 20 § 2 W.I&V formeel gesproken 

nauwelijks beperkingen kunnen worden afgeleid, lijkt bij de wetgever soms de impliciete 

veronderstelling te leven dat de mogelijkheden in het kader van de operationele 

medewerking beperkt zijn of beperkt moeten worden. Nergens echter wordt die 

veronderstelling voldoende duidelijk geformuleerd om er een daadwerkelijke beperking 

van de operationele medewerking uit af te leiden. Wel moet benadrukt worden dat de 

operationele medewerking in de praktijk vooralsnog restrictief lijkt te worden ingevuld, al 

moeten wij daar meteen aan toevoegen dat er aanwijzingen bestaan dat de VSSE en het 

federaal parket zich op zijn minst bewust zijn van de ruime mogelijkheden die de W.I&V 

in deze biedt. 

Nauw aansluitend bij de kwestie van de operationele medewerking werd in 2010 

ook voorzien in een regeling voor de situatie van een samenloop tussen een strafrechtelijk 

onderzoek en een inlichtingenonderzoek. De concrete draagwijdte en toepassing van die 

regeling roept een aantal vragen op. Maar belangrijker nog is het om er op te wijzen dat 
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artikel 13/2 W.I&V veel nadruk lijkt te leggen op de gerechtelijke finaliteit.
1328

 De 

bezorgdheid van de wetgever dat een inlichtingenonderzoek een opsporings- of 

gerechtelijk onderzoek zou doorkruisen, is zonder meer pertinent. In die zin is het terecht 

dat wordt voorzien in een regeling die moet vermijden dat de inlichtingendiensten het 

werk van de politiediensten doorkruisen. Maar de omgekeerde situatie – waarbij de 

politiediensten de opdrachten van de inlichtingendiensten verstoren – is in potentie net zo 

schadelijk.
1329

 Toch wordt voor deze situatie nergens voorzien in een uitdrukkelijke 

regeling. Tekenend in dat verband is ook dat de BIM-Commissie in geval van een 

samenloop schijnbaar enkel beperkingen kan opleggen aan de inlichtingendiensten, maar 

geen terughoudendheid kan vragen van de gerechtelijke overheden.  

Samenvattend kunnen er inzake de samenwerking tussen de inlichtingendiensten 

en de politiediensten aldus twee tendenzen worden onderscheiden. Ten eerste gaan er 

achter een op het eerste gezicht strikte regeling van de samenwerking, ruime 

mogelijkheden schuil om informatie uit te wisselen en zelfs om operationeel samen te 

werken. De grootste rem op die samenwerking lijkt voorlopig de mate waarin beide 

diensten bereid zijn om op het terrein ook effectief samen te werken. Ten tweede lijkt de 

W.I&V – zeker sinds de BIM-Wet – doordrongen van de impliciete keuze om de 

gerechtelijke finaliteit voorrang te verlenen op de inlichtingenfinaliteit. Dat blijkt uit een 

aantal kwesties, maar vooral uit (de uitbreiding van) de verplichting om informatie over 

strafbare feiten mee te delen aan de gerechtelijke instanties; en uit de eenzijdige 

(gerechtelijke) benadering van de problematiek van de samenloop. 

                                                 
1328

  In die zin ook B. VANGEEBERGEN en D. VAN DAELE, “De verhouding tussen de inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten en de gerechtelijke overheden”, 2010, (207) 210; A. WINANTS, “De veiligheid van de 

staat en de gerechtelijke en politionele overheden: raak-, pijn- en discussiepunten” in F. DERUYCK e.a. 

Amicus curiae. Liber amicorum Marc De Swaef, Antwerpen, Intersentia, 2013, 551 e.v.; A. WINANTS, 

“De Veiligheid van de Staat en de BIM-Wet”, 2010, (127) 146-147; A. WINANTS, “Staatsveiligheid, 

strafvordering en strafproces”, 2009, (195) 224. 
1329

  Wat te denken bijvoorbeeld van een langlopend inlichtingenonderzoek naar de contacten van een radicale 

religieuze leider dat doorkruist wordt door een opsporingsonderzoek naar aanleiding van mineure 

drugfeiten waarbij het target betrokken zou zijn en die tot zijn arrestatie leiden? 
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HOOFDSTUK XIII. DE FORMELE 

SAMENWERKINGSMOGELIJKHEDEN TUSSEN INLICHTINGEN- EN 

POLITIEDIENSTEN IN NEDERLAND 

XIII.1. DE MEDEDELING VAN INFORMATIE  

XIII.1.1. De mogelijkheden van informatieverstrekking in het algemeen 

XIII.1.1.1. DE INTERNE EN EXTERNE VERSTREKING VAN GEGEVENS 

In Nederland wordt de verstrekking van gegevens door de inlichtingendiensten geregeld 

in paragraaf 3.3 van de Wiv 2002.
1330

 Daarin wordt een onderscheid gemaakt tussen de 

interne en de externe verstrekking van gegevens. 

De interne verstrekking van gegevens wordt gedefinieerd als de verstrekking van 

door of ten behoeve van de inlichtingendiensten verwerkte gegevens aan een binnen de 

dienst werkzame ambtenaar.
1331

 Een interne informatieverstrekking is slechts mogelijk in 

de mate zulks noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de aan deze ambtenaar 

opgedragen taak. Daarmee verwoordt de Nederlandse wetgever het need to know-beginsel 

met betrekking tot de interne gegevensverstrekking.
1332

  

Bij de externe verstrekking van gegevens gaat het om de verstrekking van 

gegevens aan personen en instanties buiten de inlichtingendiensten.
1333

 De Wiv 2002 

creëert in de artikelen 36 e.v. Wiv 2002 wat dat betreft een gesloten stelsel, waardoor het 

verstrekken van gegevens aan externen enkel mogelijk is voor zover de wet daar 

uitdrukkelijk in voorziet. Naast deze regeling – die hieronder nader wordt besproken – is 

de externe verstrekking van gegevens ook nog mogelijk in twee andere gevallen. 

Vooreerst kan informatie worden verstrekt in het kader van het recht op kennisneming. 

Burgers hebben immers onder bepaalde voorwaarden het recht de mededeling te vragen 

van door of ten behoeve van de AIVD verwerkte gegevens over hun persoon.
1334

 Ten 

tweede kan de AIVD informatie verstrekken aan de MIVD en aan de daarvoor in 

aanmerking komende inlichtingendiensten van andere landen in het kader van de 

samenwerking met deze diensten.
1335

 Deze laatste twee gevallen worden in dit onderzoek 

niet nader besproken. 

XIII.1.1.2. EEN GESLOTEN SYSTEEM ? 

Op grond van artikel 36, lid 3 Wiv 2002 geldt ten aanzien van de inlichtingendiensten 

zoals gezegd een gesloten verstrekkingsstelsel.
1336

 Aldus kunnen de gegevens die door de 

inlichtingendiensten werden verwerkt slechts worden meegedeeld in de gevallen die 

                                                 
1330

  De Nederlandse wetgever spreekt van gegevensverstrekking en niet van informatieverstrekking. Beide 

begrippen worden in het kader van deze studie evenwel als synoniem door elkaar gebruikt. 
1331

  Art. 35 Wiv 2002. Ook de gegevensverstrekking tussen de AIVD en de MIVD lijkt beschouwd te moeten 

worden als een interne verstrekking. Zie over de samenwerking tussen beide inlichtingendiensten overigens 

ook artikel 58 Wiv 2002. 
1332

  Zie Tweede Kamer 1997-98, 25877, nr. 3, 54. Zie ook D. VAN DER BEL e.a., Informatie en opsporing, 

2009, 296. 
1333

  Zie Tweede Kamer 1997-98, 25877, nr. 3, 54-55.  
1334

  Zie hierover Hoofdstuk 4 Wiv 2002. 
1335

  Zie art. 58, lid 2, a) Wiv 2002 en art. 59, lid 2 Wiv 2002. Zie ook D. VAN DER BEL e.a., Informatie en 

opsporing, 2009, 277-279. 
1336

  Zie Tweede Kamer 1997-98, 25877, nr. 3, 53. Zie ook R.J.I. DIELEMANS, Lexplicatie. Wet op de 

inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002, Kluwer [online via navigator], 2010, Inleiding, aant. 5.4;  G. 

RAAIJMAKERS, Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002, 2004, 121-122. 
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uitdrukkelijk voorzien zijn in de wet.
1337

 Tegen die achtergrond wordt in artikel 36, lid 1 

Wiv 2002 als uitgangspunt vooropgesteld dat de inlichtingendiensten in principe slechts 

bevoegd zijn om gegevens mee te delen aan de uitdrukkelijk in het artikel genoemde 

bestemmelingen. Daarenboven geldt hierbij de voorwaarde dat die mededeling moet 

passen in het kader van een goede taakuitvoering van de inlichtingendiensten en dat de 

gegevens de bestemmeling in kwestie aangaan.
1338

  

De geslotenheid van het systeem blijkt daarbij niet meteen uit de opsomming van 

de mogelijke bestemmelingen van de gegevensverstrekking. Artikel 36, lid 1 Wiv 2002 

vermeldt naast de inlichtingendiensten van andere landen
1339

; en de internationale 

beveiligings-, verbindingsinlichtingen- en inlichtingenorganen
1340

; immers ook de 

betrokken ministers
1341

; de andere bestuursorganen
1342

; en alle andere personen en 

instanties
1343

.
1344

 Vooral op basis van die laatste, open categorie van mogelijke 

bestemmelingen lijkt het gesloten karakter genuanceerd te moeten worden.  

Uit de memorie van toelichting blijkt evenwel dat het gesloten karakter eerder 

gezocht moet worden in de finaliteit van de mededeling dan in de opsomming van de 

mogelijke bestemmelingen. Ten eerste verduidelijkt de toevoeging ‘in het kader van de 

goede taakuitvoering’ dat de inlichtingendiensten aan de genoemde personen en instanties 

in principe enkel gegevens kunnen meedelen wanneer dit past binnen de in artikel 6 en 7 

van de Wiv 2002 geformuleerde doelstellingen.
1345

 Sterk vereenvoudigd kan men dus 

stellen dat het meedelen van gegevens nuttig moet zijn voor de bescherming van de 

nationale veiligheid.
1346

 Buiten de goede taakuitvoering van de AIVD om is het meedelen 

                                                 
1337

  Art. 36, lid 2 Wiv 2002. Indien de aard van de mededeling daartoe aanleiding geeft is het de minister die de 

mededeling (in de vorm van een ambtsbericht) doet (artikel 36, lid 2 Wiv 2002). Hiervan is blijkens de 

parlementaire geschiedenis in elk geval sprake indien aan de mededeling een groot politiek risico is 

verbonden (zie Tweede Kamer 1997-98, 25 877, nr. 3, 57). Dit blijkt evenwel zelden voor te vallen 

(COMMISSIE VAN TOEZICHT, Jaarverslag 2006-2007, 2007, 100).  
1338

  Art. 36, lid 1, a), b) en c) Wiv 2002. 
1339

  Zie in dat verband ook artikel 59 Wiv 2002. 
1340

  Art. 36, lid 1, d) Wiv 2002. Bij laatstgenoemde organisaties moet worden gedacht aan de NAVO, de WEU 

of de VN (Tweede Kamer 1997-98, 25877, nr. 3, 57. Zie ook D. VAN DER BEL e.a., Informatie en 

opsporing, 2009, 298). 
1341

  Bijvoorbeeld kan worden gedacht aan het meedelen van gegevens aan de minister van Buitenlandse Zaken 

omtrent spionage activiteiten door een buitenlands diplomaat (zie Tweede Kamer 1997-98, 25877, nr. 3, 56. 

Zie ook D. VAN DER BEL e.a., Informatie en opsporing, 2009, 297-298). 
1342

  Te denken valt aan de provincies en de gemeenten (zie Tweede Kamer 1997-98, 25877, nr. 3, 56. Zie ook 

D. VAN DER BEL e.a., Informatie en opsporing, 2009, 298). 
1343

  Daarbij kan gedacht worden aan het meedelen van gegevens aan een werkgever naar aanleiding van een 

veiligheidsonderzoek naar een van zijn werknemers. Verder moet ook gedacht worden aan het meedelen 

van gegevens aan diegene die zijn medewerking verleent aan een onderzoek van de inlichtingendiensten. 

Immers het verkrijgen van die medewerking impliceert meestal dat de dienst zelf eerst gegevens verstrekt 

(zie Tweede Kamer 1997-98, 25877, nr. 3, 57. Zie ook D. VAN DER BEL e.a., Informatie en opsporing, 

2009, 298).  
1344

  Art. 36, lid 1, a), b) en c) Wiv 2002. 
1345

  Zie het antwoord van de regering op het advies van de Raad van State (Tweede Kamer 1997-98, 25877, A, 

7). Zie hierover ook COMMISSIE VAN TOEZICHT, Jaarverslag 2012-2013, 2013, 165 e.v.; COMMISSIE 

VAN TOEZICHT, Jaarverslag 2006-2007, 2007, 111-112. 
1346

  In de Memorie van Toelichting werd benadrukt dat de externe gegevensverstrekking niet enkel “betrekking 

[kan] hebben op zaken die rechtstreeks te maken hebben met de taak van de diensten […], maar ook op 

zaken die hier geen raakvlak mee hebben [eigen onderlijning] en waarop de diensten bij de uitvoering van 

hun werkzaamheden toevallig stuiten” (Tweede Kamer 1997-98, 25877, nr. 3, 55). Hoewel deze opmerking 

werd gemaakt in het kader van de bespreking van huidig artikel 36 Wiv 2002, lijkt zij ons daar niet op van 

toepassing. Het is immers weinig waarschijnlijk dat het verstrekken van gegevens die op zichzelf genomen 

geen ‘raakvlak’ hebben met de taak van de inlichtingendiensten niettemin kan passen in een goede 

taakuitvoering van die diensten zoals door artikel 36 Wiv 2002 wordt vereist. Het voorbeeld dat in dezelfde 

passage van de Memorie van Toelichting wordt gegeven, bevestigt dat vermoeden: “Een voorbeeld uit de 
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van gegevens slechts mogelijk in de mate daarvoor een uitdrukkelijke wettelijke regeling 

bestaat.
1347

 Ten tweede verwijst ook de toevoeging ‘wie deze aangaan’ op een aspect van 

het gesloten verstrekkingsstelsel.
1348

 Dit impliceert immers dat de geadresseerde van de 

mededeling een bijzondere betrokkenheid dient te hebben bij de problematiek waarop de 

mededeling betrekking heeft. In zekere zin kan daarin een bevestiging gelezen worden 

van het need to know-beginsel: de geadresseerden kunnen slechts die gegevens ontvangen 

die voor hen (in het kader van hun eigen opdrachten en doelstellingen) van belang zijn. 

Op de keper beschouwd ligt de meerwaarde van het gesloten verstrekkingsstelsel 

dus vooral in de bevestiging van twee meer algemene uitgangspunten: ten eerste dat de 

gegevensverstrekking moet passen in een goede taakuitvoering van de 

inlichtingendiensten, oftewel dat de inlichtingendiensten zich aan hun opdracht moeten 

houden; en ten tweede dat de gegevensverstrekking beperkt moet blijven tot die gegevens 

die voor de ontvangende instantie nuttig of nodig zijn. Dat eerste zit ook al vervat in het 

in artikel 2 Wiv 2002 geformuleerde legaliteitsbeginsel, het tweede vormt zoals gezegd 

een bevestiging van het need to know-beginsel. In de praktijk blijft de impact van het 

gesloten verstrekkingsstelsel daardoor beperkter dan men op het eerste gezicht zou 

kunnen denken. 

In de artikelen 38 en 39 van de Wiv 2002 wordt het in artikel 36 Wiv 2002 

vastgelegde gesloten verstrekkingsstelsel bovendien nog verder gemilderd. De wetgever 

ging er immers van uit dat het in bepaalde situaties toch wenselijk kon zijn om gegevens 

mee te delen aan andere instanties, ook al paste die mededeling in concreto niet binnen 

een goede taakuitvoering van de inlichtingendiensten. Wij haalden in dat verband reeds 

het voorbeeld aan van de ontdekking van een drugsdepot: het meedelen van die 

informatie zal in principe niet nuttig zijn voor de bescherming van de nationale veiligheid 

zodat artikel 36 Wiv 2002 daarvoor niet als grondslag kan dienen. In dergelijke situaties 

kan echter wel gesteund worden op artikel 38 Wiv 2002 dat specifiek handelt over de 

mededeling van gegevens die van belang kunnen zijn voor de opsporing of vervolging 

van strafbare feiten. Deze regeling wordt in de volgende titel uitvoerig besproken. 

Artikel 39 Wiv 2002 voorziet in een gelijkaardige uitzondering op grond waarvan 

de AIVD schriftelijk gegevens kan meedelen aan bij of krachtens algemene maatregel van 

bestuur aangewezen personen of instanties die betrokken zijn bij de uitvoering van een 

publieke taak. De instanties waaraan aldus gegevens kunnen worden meegedeeld zijn de 

ministers, de Nederlandsche Bank N.V., de Stichting Autoriteit Financiële Markten, de 

Pensioen- & Verzekeringskamer en – in bepaalde gevallen – de burgemeesters.
1349

 Aan 

deze personen en instanties kunnen de inlichtingendiensten dus gegevens verstrekken, 

zelfs wanneer dit niet past in een goede taakuitvoering. Voorwaarde is wel dat de 

mededeling gebeurt op grond van een dringende en gewichtige reden en dat de gegevens 

                                                                                                                                                  
praktijk is, dat bij een dienst de bergplaats van een grote hoeveelheid harddrugs bekend werd (zogeheten 

bijvangst). Het spreekt vanzelf dat dergelijke informatie ook aan de bevoegde autoriteiten, in casu aan het 

openbaar ministerie wordt doorgegeven” (Tweede Kamer 1997-98, 25877, nr. 3, 55). Voor de situatie uit 

het voorbeeld – waarbij de gegevens uit de bijvangst van belang kunnen zijn voor de opsporing of 

vervolging van strafbare feiten – werd in artikel 38 Wiv 2002 immers een bijzondere regeling uitgewerkt 

(infra). Een zelfde logica schuilt overigens ook achter de invoeging van artikel 39 Wiv 2002: “Artikel 37a 

[huidig art. 39] is immers in het wetsvoorstel opgenomen om – gelet op het in [huidig artikel 36 van] de 

WIV opgenomen gesloten verstrekkingenstelsel – een wettelijke grondslag te hebben op grond waarvan 

zogeheten ‘bijvangst’ aan de bij of krachtens algemene maatregel van bestuur aan te wijzen instanties kan 

worden verstrekt” (Tweede Kamer 1997-98, 25877, nr. 14, 74). 
1347

  Art. 36, lid 3 Wiv 2002.  
1348

  Zie Tweede Kamer 1997-98, 25877, nr. 3, 56. 
1349

  Zie art. 1 Aanwijzingsbesluit artikel 39 Wiv 2002,  Stbl. 2004, 506. Aanvankelijk werd ook gedacht aan 

politieke partijen (zie Tweede Kamer 1997-98, 25877, nr. 14, 74-75) maar uiteindelijk werd dit niet 

weerhouden. 



 254 

in kwestie tevens van belang kunnen zijn voor de behartiging van de aan die personen of 

instanties in dat kader opgedragen belangen.
1350

  

XIII.1.1.3. DE VERSTREKKING VAN PERSOONSGEGEVENS 

In de mate dat de verstrekte gegevens persoonsgegevens zijn – quod plerumque fit –, 

heeft de wetgever een bijzondere regeling uitgewerkt. De verstrekking van 

persoonsgegevens raakt immers zeer nadrukkelijk aan de persoonlijke levenssfeer, te 

meer aangezien deze verstrekking er in de praktijk toe kan leiden dat er maatregelen tegen 

de betrokken persoon worden genomen.
1351

  

In principe is de externe verstrekking van persoonsgegevens steeds mogelijk
1352

, 

tenzij er sprake is van potentiëel onbetrouwbare en verouderde gegevens. Het gaat dan 

om persoonsgegevens waarvan de juistheid redelijkerwijze niet kan worden vastgesteld of 

die meer dan 10 jaar geleden zijn verwerkt, terwijl ten aanzien van de desbetreffende 

persoon sindsdien geen nieuwe gegevens zijn verwerkt.
1353

 Deze algemene uitsluiting 

geldt evenwel niet indien de mededeling wordt gedaan aan een buitenlandse 

inlichtingendienst
1354

; aan de instanties die belast zijn met de opsporing en vervolging van 

strafbare feiten; of aan andere door de betrokken minister aan te wijzen instanties.
1355

 Ten 

aanzien van de politiediensten en het openbaar ministerie bestaat er dus geen bezwaar 

tegen het verstrekken van potentiëel onbetrouwbare of verouderde persoonsgegevens. 

Wanneer dergelijke persoonsgegevens voor verstrekking in aanmerking komen, wordt 

wel vereist dat de mededeling tevens de mate van betrouwbaarheid en de ouderdom van 

de daaraan ten grondslag liggende gegevens vermeldt.
1356

  

Bovendien wordt bij elke mededeling van persoonsgegevens voorzien in de 

mogelijkheid voor de persoon of instantie aan wie de gegevens worden meegedeeld, om 

inzage te krijgen in de gegevens die er aan ten grondslag liggen, voor zover dat althans 

voor de beoordeling van de juistheid ervan noodzakelijk is.
1357

 Die mogelijkheid is des te 

belangrijker in het geval de meegedeelde persoonsgegevens potentiëel onbetrouwbaar of 

verouderd zijn.
1358

 Ten slotte moet van elke externe
1359

 verstrekking van 

                                                 
1350

  Art. 39, lid 1 Wiv 2002. Zie hierover D. VAN DER BEL e.a., Informatie en opsporing, 2009, 298-299. Zie 

ook COMMISSIE VAN TOEZICHT, Jaarverslag 2006-2007, 2007, 102; R.J.I. DIELEMANS, Lexplicatie. 

Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002, Kluwer [online via navigator], 2010, Inleiding, aant. 

5.4. 
1351

  Zie Tweede Kamer 1997-98, 25877, nr. 3, 59. In de mate persoonsgegevens verstrekt worden aan de 

politiediensten zal dit ten aanzien van de persoon in kwestie inderdaad zeer vaak resulteren in dergelijke 

maatregelen. 
1352

  Art. 40 Wiv 2002.  
1353

  Zie art. 41, lid 1 Wiv 2002. 
1354

  Of aan internationale beveiligings-, verbindingsinlichtingen- en inlichtingenorganen (art. 41, lid 2 a Wiv 

2002 juncto art. 36, lid 1 d Wiv 2002). 
1355

  Art. 41, lid 2, b) Wiv 2002. Deze uitzondering werd in de Tweede Kamer verantwoord door te stellen dat 

het in uitzonderlijke gevallen ook mogelijk moet zijn om dergelijke gegevens te verstrekken buiten de kring 

van de inlichtingendiensten: “Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn indien het gaat om gegevens waaruit 

blijkt dat de betreffende persoon in het verleden verschillende malen heeft deelgenomen aan terroristische 

aanslagen of andere staatsgevaarlijke en extremistische activiteiten heeft ontplooid en nu in aanmerking 

komt voor een vertrouwensfunctie. Het is op voorhand niet uit te sluiten dat dergelijke antecedenten onder 

omstandigheden een rol kunnen spelen bij de vraag of iemand onder alle omstandigheden de uit de 

vertrouwensfunctie voortvloeiende plichten getrouwelijk zal vervullen.” (zie Tweede Kamer 1997-98, 

25877, nr. 3, 60). Zie ook E.R. MULLER, E.T. BRAINICH, E.E.T. ROGIER, en T.A. DE ROOS (ed.), 

Tekst en Commentaar. Openbare orde en veiligheid, Kluwer (online versie via navigator), 2011, Wiv 2002, 

art. 41 Wiv 2002, aant. 2; D. VAN DER BEL e.a., Informatie en opsporing, 2009, 299-300. 
1356

  Art. 41, lid 3 Wiv 2002.  
1357

  Art. 40, lid 3 en art. 41, lid 4 Wiv 2002. 
1358

  Zie Tweede Kamer 1997-98, 25877, nr. 3, 60. Zie ook D. VAN DER BEL e.a., Informatie en opsporing, 
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persoonsgegevens ook een protocol worden opgesteld om de controle er op mogelijk te 

maken.
1360

  

XIII.1.1.4. DE GRENZEN VAN DE GEGEVENSVERSTREKKING 

Binnen de krijtlijnen van het gesloten verstrekkingsstelsel, beschikken de 

inlichtingendiensten over een zekere discretionaire bevoegdheid om te beslissen of zij het 

meedelen van gegevens in het licht van hun inlichtingenopdracht al dan niet wenselijk 

achten. Die vaststelling neemt evenwel niet weg dat daarbij ook rekening gehouden moet 

worden met een aantal kwesties die het verstrekken van bepaalde gegevens kunnen 

bemoeilijken of zelfs onmogelijk maken. 

XIII.1.1.4.1. De bescherming van de (menselijke) bronnen 

In artikel 15 Wiv 2002 krijgen de hoofden van de inlichtingendiensten de uitdrukkelijke 

opdracht om zorg te dragen voor de geheimhouding van de bronnen en voor de veiligheid 

van de personen met wier medewerking gegevens worden verzameld.
1361

 Het spreekt voor 

zich dat er met deze algemene norm inzake gegevensverwerking ook rekening gehouden 

moet worden bij het verstrekken van gegevens.
1362

 Om die reden zal het bijvoorbeeld niet 

mogelijk zijn om (ruwe) informatie of inlichtingen aan derden te verstrekken indien 

daarmee de afscherming van de bronnen en modi operandi of de veiligheid van 

informanten en agenten in het gedrang worden gebracht. 

XIII.1.1.4.2. De regel van de derde dienst 

De verstrekking van gegevens kan steeds geschieden onder de voorwaarde dat diegene 

aan wie de gegevens worden verstrekt, deze gegevens niet aan anderen mag 

doorgeven.
1363

 Daarmee is de zogenaamde regel van de derde dienst of het third party 

principle uitdrukkelijk opgenomen in de Wiv 2002.
1364

 

Opvallend daarbij is wel dat deze regel in de Wiv 2002 niet enkel bevestigd wordt 

in het kader van de internationale samenwerking, maar van toepassing wordt verklaard op 

elke vorm van gegevensverstrekking. Aldus kunnen de inlichtingendiensten steeds 

bepalen dat de bestemmeling van de gegevensverstrekking deze gegevens niet mag 

doorgeven. Wanneer gegevens worden meegedeeld aan een buitenlandse 

inlichtingendienst wordt het stellen van deze voorwaarde zelfs verplicht.
1365

 De minister 

van BZK – of namens deze het hoofd van de betrokken inlichtingendienst – kan 

naderhand wel nog de toestemming verlenen om de gegevens toch aan andere personen of 

instanties te verstrekken. Aan die toestemming kunnen dan eventueel nieuwe 

voorwaarden worden verbonden.
1366

 

                                                                                                                                                  
2009, 300-301. 

1359
  Zie Tweede Kamer 1997-98, 25877, nr. 3, 60. Zie ook  G. RAAIJMAKERS, Wet op de inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten 2002, 2004, 130; D. VAN DER BEL e.a., Informatie en opsporing, 2009, 301. 
1360

  Zie art. 42 Wiv 2002. Zie COMMISSIE VAN TOEZICHT, Jaarverslag 2006-2007, 2007, 117; D. VAN 

DER BEL e.a., Informatie en opsporing, 2009, 301. 
1361

  Art. 15, b) en c) Wiv 2002. Zie ook  G. RAAIJMAKERS, Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 

2002, 2004, 62-63. 
1362

  Zie Tweede Kamer 1997-98, 25877, nr. 3, 56. In die zin ook D. VAN DER BEL e.a., Informatie en 

opsporing, 2009, 297. 
1363

  Art. 37, lid 1 Wiv 2002.  
1364

  Tweede Kamer 1997-98, 25877, nr. 3, 57 
1365

  Art. 37, lid 2 Wiv 2002.  
1366

  Art. 37, lid 3 Wiv 2002. 
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XIII.1.1.4.3. De rubricering 

In artikel 15 Wiv 2002 krijgen de hoofden van de inlichtingendiensten – naast de 

opdracht om de (menselijke) bronnen te beschermen (supra) – ook de uitdrukkelijke 

opdracht om te zorgen voor de geheimhouding van de gegevens die daarvoor in 

aanmerking komen.
1367

 Daarmee wordt onder meer verwezen naar de documenten en 

objecten die het voorwerp uitmaken van een zogenaamde rubricering. Het spreekt voor 

zich dat een aanzienlijk deel van de bij de inlichtingendiensten voorhanden zijnde 

gegevens van een dergelijke bescherming genieten. Het behandelen of inkijken van 

gerubriceerde stukken is slechts mogelijk voor die personen die daartoe op grond van hun 

functie gerechtigd zijn en beschikken over een ‘need to know’.
1368

 Aldus vereist het 

gebruiken of inkijken van documenten die zijn aangemerkt als ‘Stg. ZEER GEHEIM’ een 

A-functie; als ‘Stg. GEHEIM’ een B-functie; en als ‘CONFIDENTIEEL’ een C-

functie.
1369

 De mogelijkheden om gerubriceerde gegevens te verstrekken, worden 

daardoor aanzienlijk beperkt. 

De landelijk officieren van Justitie, die respectievelijk belast zijn met de aanpak 

van het terrorisme en de contacten met de AIVD zijn op basis van hun functie uiteraard 

gerechtigd om kennis te nemen van gerubriceerde gegevens. Zoniet zou het inzagerecht 

waarover zij beschikken op grond van art. 38, lid 3 Wiv 2002 (supra) zonder voorwerp 

zijn. Het gebruiken van gerubriceerde gegevens in de strafprocedure blijft evenwel 

uitgesloten omdat de partijen die via het strafdossiers inzage zouden krijgen in de 

gegevens daartoe vanzelfsprekend niet allen gerechtigd zijn.  

Om die reden geschiedt de gegevensverstrekking in principe in de vorm van 

openbare ambtsberichten die zich beperken tot de gegevens waarvan de geheimhouding 

niet geboden is. Meteen wordt nogmaals duidelijk dat het inzagerecht van de landelijk 

officieren van Justitie niet enkel dient ter controle van de in het ambtsbericht opgenomen 

gegevens maar ook als een middel om deze laatsten te betrekken bij de afweging welke 

gegevens al dan niet in het ambtsbericht kunnen of moeten opgenomen worden om te 

komen tot een bruikbaar document. Er moet met andere woorden gezocht worden naar 

een evenwicht tussen de bescherming van het geheim en het opstellen van een – in het 

kader van de opsporing en vervolging – bruikbaar ambtsbericht.
1370

 

Dat evenwicht kan gevonden worden door het weglaten van bepaalde gegevens, 

dan wel door het herzien of beëindigen van de rubricering. Wat dat laatste betreft, moet 

evenwel rekening gehouden worden met het feit dat een her- of derubricering in principe 

enkel mogelijk is door degene die de inhoud van de informatie heeft vastgesteld.
1371

 

Gegevens die door een andere instantie gerubriceerd werden, kunnen door de 

inlichtingendiensten dus niet gederubriceerd worden. Hetzelfde geldt ten aanzien van de 

gegevens die door een buitenlandse inlichtingendienst geclassificeerd of gerubriceerd 

werden. 

                                                 
1367

  Art. 15, a) Wiv 2002. 
1368

  Zie art. 12 Besluit voorschrift informatiebeveiliging rijksdienst – bijzondere informatie, 1 maart 2004, Stcrt. 

2004, 47. 
1369

  Zie Bijlage III bij Besluit voorschrift informatiebeveiliging rijksdienst – bijzondere informatie, 1 maart 

2004, Stcrt. 2004, 47. 
1370

  In die zin schijnbaar ook D. VAN DER BEL e.a., Informatie en opsporing, 2009, 301 e.v. Voor een 

impliciete bevestiging hiervan, lees de bespreking van de rol van de Landelijk officier van Justitie bij de 

opstelling van het ambtsbericht in Gerechtshof Den Haag 21 februari 2013, 

ECLI:NL:GHDHA:2013:BZ1878. 
1371

  Zie art. 8 Besluit voorschrift informatiebeveiliging rijksdienst – bijzondere informatie, 1 maart 2004, Stcrt. 

2004, 47. 
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XIII.1.2. Het meedelen van informatie aan de opsporings- en vervolgingsinstanties in 

het bijzonder 

Zowel het openbaar ministerie als de politiediensten zijn te beschouwen als ‘andere 

personen en instanties’ in de zin van het eerste lid van artikel 36 Wiv 2002. Het meedelen 

van gegevens aan deze instanties is daardoor principiëel mogelijk voor zover dit past 

binnen het kader van een goede taakuitvoering van de inlichtingendiensten. Wanneer 

echter gegevens opduiken die niet van belang zijn in het kader van een goede 

taakuitvoering door de inlichtingendiensten, maar wel interessant kunnen zijn voor de 

opsporing of de vervolging van strafbare feiten – de zogenaamde ‘bijvangst’ – is het 

verstrekken niettemin mogelijk op grond van de bijzondere regeling van artikel 38 Wiv 

2002 (XIII.1.2.1).
1372

 Bovendien kan er in uitzonderlijke gevallen ook sprake zijn van een 

verplichting om informatie over ernstige misdrijven aan de opsporings- en 

vervolgingsinstanties mee te delen (XIII.1.2.2). 

XIII.1.2.1. HET MEEDELEN VAN INFORMATIE DIE VAN BELANG KAN ZIJN IN 

HET KADER VAN DE OPSPORING OF VERVOLGING VAN STRAFBARE FEITEN 

Deze regeling is te beschouwen als een lex specialis ten aanzien van de algemene regeling 

uit artikel 36 Wiv 2002 en voorziet in een mogelijkheid om dergelijke gegevens ook 

buiten het kader van een goede taakuitvoering van de inlichtingendiensten te verstrekken. 

Op grond van artikel 38 Wiv 2002 kan de minister van BZK, of namens deze het 

hoofd van de AIVD, aan het openbaar ministerie schriftelijk mededeling doen van alle 

gegevens waar de inlichtingendiensten mee geconfronteerd worden en die tevens van 

belang kunnen zijn voor de opsporing of de vervolging van strafbare feiten.
1373

 Ook 

gegevens die ‘op zichzelf interessant’ kunnen zijn voor de politiediensten komen 

daarvoor in aanmerking. Dat de gegevens nuttig of noodzakelijk zijn voor de opsporing of 

vervolging van een concreet strafbaar feit, wordt immers niet vereist.
1374

  

 Belangrijk is dat er in artikel 38 Wiv 2002 geen sprake is van een verplichting, 

maar van een discretionaire bevoegdheid. De minister of het diensthoofd kan de gegevens 

meedelen, maar is daartoe niet verplicht. Men ging er van uit dat het de goede 

taakuitvoering van de AIVD in de weg zou kunnen staan, indien van elk geconstateerd 

strafbaar feit telkens mededeling gedaan zou moeten worden. Ingeval er sprake is van 

ernstige misdrijven zal de ruimte om te beslissen daar geen mededeling over te doen 

echter uitermate klein, zoniet nihil zijn.
1375

 Opvallend is wel dat er in de Wiv 2002 geen 

                                                 
1372

  Aan te stippen valt dat er ook een regeling is uitgewerkt voor de omgekeerde hypothese, waarbij naar 

aanleiding van een opsporingsonderzoek gegevens bekend worden die van belang kunnen zijn voor de 

inlichtingendiensten. De leden van het openbaar ministerie (art. 61 Wiv 2002) of de leden van de 

politiediensten (art. 62 Wiv 2002) doen van dergelijke gegevens mededeling aan de inlichtingendiensten 

(zie hierover Hoge Raad 28 maart 2003, N.J. 2004, 71 met conclusie Advocaat-generaal Langemeijer. Zie 

ook D. VAN DER BEL e.a., Informatie en opsporing, 2009, 268 en 286-290). In het kader van deze studie 

gaan wij echter enkel in op de informatiestroom van de inlichtingendiensten naar de opsporingsdiensten. 
1373

  Art. 38, lid 1 Wiv 2002. 
1374

  Zie in die zin ook L. VAN WIFFEREN, “Intelligence in het strafproces. Over de waarde van door 

inlichtingen- en veiligheidsdiensten verstrekte informatie”, NJB 2003, (617) 618. 
1375

  Tweede Kamer 1997-98, 25877, nr. 3, 58. Zie ook COMMISSIE VAN TOEZICHT, Jaarverslag 2005-

2006, 2006, 114-115; COMMISSIE VAN TOEZICHT, Jaarverslag 2006-2007, 2007, 100-102; E.R. 

MULLER, E.T. BRAINICH, E.E.T. ROGIER, en T.A. DE ROOS (ed.), Tekst en Commentaar. Openbare 

orde en veiligheid, Kluwer (online versie via navigator), 2011, Wiv 2002, art. 38 Wiv 2002, aant. 1; D. 

VAN DER BEL e.a., Informatie en opsporing, 2009, 302-303. Alhoewel het in de Tweede Kamer 

aangehaalde voorbeeld het enkel heeft over de mededeling van gegevens met betrekking tot geconstateerde 

strafbare feiten, is de tekst van het artikel ruimer. Artikel 38 Wiv 2002 heeft het immers over gegevens die 

tevens van belang kunnen zijn voor de opsporing of vervolging van strafbare feiten. 
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bepaling is opgenomen op grond waarvan het openbaar ministerie of de politiediensten 

zelf de AIVD om informatie kunnen verzoeken.
1376

 Dit sluit echter niet uit dat een 

dergelijk verzoek informeel geschiedt.
1377

 

De mededeling van gegevens aan het openbaar ministerie verloopt in principe 

schriftelijk. In spoedeisende gevallen kan de mededeling echter ook mondeling worden 

gedaan, al zal zij dan zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigd moeten worden.
1378

 In de 

mate het de bedoeling is om specifieke informatie, bijvoorbeeld over personen, door te 

geven geschiedt de mededeling in principe door middel van zogenaamde 

ambtsberichten.
1379 

Meer algemene informatie kan ook op andere manieren worden 

doorgegeven.
1380

 Een ambtsbericht is in principe steeds openbaar in die zin dat het bericht 

zodanig is opgesteld dat van de inhoud daarvan zonder bezwaar kennis kan worden 

genomen door derden.
1381

 Wanneer de gegevensverstrekking betrekking heeft op 

persoonsgegevens – quod plerumque fit – moet wel rekening gehouden worden met de 

bijzondere regels van artikel 40 en 41 Wiv 2002 (supra): in de mate de mededeling 

potentiëel onbetrouwbare of verouderde persoonsgegevens betreft, moet de mate van 

betrouwbaarheid en de ouderdom van de gegevens die aan de mededeling ten grondslag 

liggen worden vermeld.
1382

 

De mededeling van gegevens dient overeenkomstig artikel 38 Wiv 2002 te 

gebeuren aan het daartoe aangewezen lid van het openbaar ministerie.
1383

 Het openbaar 

ministerie beschikt in dat perspectief over twee landelijk officieren van Justitie, die 

respectievelijk belast zijn met de aanpak van het terrorisme en de contacten met de 

AIVD.
1384

 In de praktijk wordt, zoals gezegd, over het opstellen van een ambtsbericht 

meestal voorafgaandelijk overlegd met de betrokken landelijk officier van Justitie die 

onder andere een inschatting maakt van de kans dat de in aanmerking komende 

informatie ook daadwerkelijk gebruikt kan en zal worden.
1385

  

In dat verband wordt ook uitdrukkelijk bepaald dat de betrokken landelijk officier 

van Justitie, op zijn verzoek, inzage moet krijgen in alle aan het ambtsbericht ten 

                                                 
1376

  Zie J. VERVAELE, “Gegevensuitwisseling en terrorismebestrijding in de VS en Nederland: emergency 

criminal law?”, Panopticon 2005, (27) 38. 
1377

  Zie in die zin D. VAN DER BEL e.a., Informatie en opsporing, 2009, 302. 
1378

  Art. 38, lid 2 Wiv 2002. 
1379

  Zie Tweede Kamer 1997-98, 25877, nr. 3, 58. Zie ook COMMISSIE VAN TOEZICHT, Jaarverslag 2006-

2007, 2007, 103; D. VAN DER BEL e.a., Informatie en opsporing, 2009, 301; L. VAN WIFFEREN, 

“Intelligence in het strafproces. Over de waarde van door inlichtingen- en veiligheidsdiensten verstrekte 

informatie”, NJB 2003, (617) 618.  
1380

  Bijvoorbeeld door rapportages aan de korpschefs met een artikel-60-statuut, of door lezingen en briefings 

van wijkagenten (Tweede Kamer 2003-04, 28 845, nr. 5, 6-7). 
1381

  De beslissing om al dan niet tot openbaarmaking van het ambtsbericht over te gaan wordt genomen door de 

ontvanger van het ambtsbericht en niet door de AIVD (COMMISSIE VAN TOEZICHT, Jaarverslag 2006-

2007, 2007, 108). 
1382

  Art. 41, lid 2 en 3 Wiv 2002. Zie hierover COMMISSIE VAN TOEZICHT, Jaarverslag 2006-2007, 2007, 

107-108. 
1383

  Art. 38, lid 1 Wiv 2002 in fine. 
1384

  Zie COMMISSIE BESTUURLIJKE EVALUATIE ALGEMENE INLICHTINGEN- EN 

VEILIGHEIDSDIENST, De AIVD in verandering, 2004, 103-104; COMMISSIE VAN TOEZICHT, 

Jaarverslag 2011-2012, 2012, 172 e.v.; COMMISSIE VAN TOEZICHT, Jaarverslag 2006-2007, 2007, 

100. Zie ook BURO JANSEN EN JANSSEN, De snuffelstaat. Nederland en de BVD, Amsterdam, 

Uitgeverij Fagel, 2002, 12; E.R. MULLER, “Inlichtingendiensten in Nederland”, 2007, (169) 180; D. VAN 

DER BEL e.a., Informatie en opsporing, 2009, 301-302. 
1385

  Zie hierover COMMISSIE VAN TOEZICHT, Jaarverslag 2011-2012, 2012, 176-177; COMMISSIE VAN 

TOEZICHT, Jaarverslag 2006-2007, 2007, 104-105 en 112-113. Het lijkt inderdaad zinloos te zijn om een 

ambtsbericht op te stellen indien het onwaarschijnlijk is dat het openbaar ministerie dat kan of wil 

gebruiken. In die zin Rb. Haarlem 14 juli 2010, ECLI:NL:RBHAA:2010:BN1195, overweging 2.I. Zie ook 

D. VAN DER BEL e.a., Informatie en opsporing, 2009, 301-302.  
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grondslag liggende gegevens die voor de beoordeling van de juistheid of 

betrouwbaarheid
1386

 daarvan noodzakelijk zijn.
1387

 Mede gelet op de gevolgen die aan het 

ambtsbericht verbonden kunnen worden door het openbaar ministerie
1388

, werd de 

mogelijkheid van een dergelijke controle door de betrokken officier van Justitie wenselijk 

geacht.
1389

 In de praktijk wordt om dezelfde reden steeds om inzage verzocht.
1390

 

Uiteraard is de landelijk officier van Justitie met betrekking tot de gegevens die hij aldus 

kan inkijken gebonden door de geheimhoudingsplicht; en dit op dezelfde manier als elke 

bij de uitvoering van de Wiv 2002 betrokken ambtenaar.
1391

 Na deze toets stuurt de 

landelijk officier van Justitie het ambtsbericht door naar de betrokken officier van Justitie, 

advocaat-generaal of parkethoofd.
1392

 

XIII.1.2.2. DE BEPERKTE AANGIFTEPLICHT 

Op grond van artikel 160 NSv is iedereen die kennis draagt van bepaalde ernstige 

misdrijven verplicht daarvan onverwijld aangifte te doen bij een opsporingsambtenaar.
1393

 

De draagwijdte van deze algemene aangifteplicht blijft echter beperkt. Vooreerst geldt de 

verplichting enkel ten aanzien van de ernstige misdrijven die uitdrukkelijk in de wet zijn 

opgesomd.
1394

 Ten tweede moet de persoon in kwestie daadwerkelijke kennis hebben van 

één van deze misdrijven.
1395

 De aangifteplicht wordt daarenboven enkel strafrechtelijk 

gesanctioneerd in het geval de persoon in kwestie op de hoogte was van (het voornemen 

tot het plegen van) het misdrijf en dit bovendien op een tijdstip waarop een eventuele 

aangifte de misdrijven of de gevolgen ervan nog had kunnen voorkomen.
1396

 Cruciaal in 

het licht van dit onderzoek is verder dat de aangifteverplichting niet geldt voor 

verschoningsgerechtigden, zoals de houders van een geheimhoudingsverplichting.
1397

  

                                                 
1386

  Strikt genomen kan de officier van Justitie zich dus geen oordeel vormen over de rechtmatigheid van de in 

het ambtsbericht vervatte gegevens (E.R. MULLER, “Inlichtingendiensten in Nederland”, 2007, (169) 180). 

In de praktijk spelen dergelijke overwegingen uiteraard wel mee op het ogenblik de officier geconsulteerd 

wordt om een inschatting te maken van de wenselijkheid van het opstellen van een ambtsbericht (supra). In 

die zin D. VAN DER BEL e.a., Informatie en opsporing, 2009, 302. Zie ook, zij het in wat voorzichtigere 

bewoordingen, Gerechtshof ’s-Gravenhage 21 juni 2004, ECLI:NL:GHSGR:2004:AP2058, overweging 

4.3.4, impliciet bevestigd door HR 5 september 2006, ECLI:NL:HR:2006:AV4122 (Eik-zaak). 
1387

  Art. 38, lid 3 Wiv 2002. 
1388

  Namelijk dat tot opsporing en vervolging wordt overgegaan.  
1389

  Zie Tweede Kamer 1997-98, 25877, nr. 3, 58. Zie ook E.R. MULLER, E.T. BRAINICH, E.E.T. ROGIER, 

en T.A. DE ROOS (ed.), Tekst en Commentaar. Openbare orde en veiligheid, Kluwer (online versie via 

navigator), 2011, Wiv 2002, art. 38 Wiv 2002, aant. 2. 
1390

  Zie D. VAN DER BEL e.a., Informatie en opsporing, 2009, 302. Zie ook COMMISSIE VAN TOEZICHT, 

Jaarverslag 2006-2007, 2007, 109-110. 
1391

  Art. 38, lid 3 juncto art. 85 en 86 Wiv 2002. 
1392

  D. VAN DER BEL e.a., Informatie en opsporing, 2009, 302. 
1393

  Art. 160, lid 1 NSv.  
1394

  Het gaat meer bepaald over misdrijven tegen de veiligheid van de Staat zoals het plegen van een aanslag op 

de Koning of het plegen van een staatsgreep (art. 92-107a NSr); misdrijven tegen de koninklijke 

waardigheid (art. 108-110 r.); misdrijven waardoor de algemene veiligheid van personen of goederen in 

gevaar wordt gebracht (art. 157-176 NSr); misdrijven tegen het leven gericht (art. 287-294 NSr); strafbare 

afbreking van de zwangerschap (art. 296 NSr); mensenroof (art. 278 NSr); of verkrachting (art. 242 NSr). 
1395

  De aangifteverplichting bestaat met andere woorden alleen in hoofde van diegene die met een aan zekerheid 

grenzende waarschijnlijkheid weet dat een bepaald feit gepleegd is of zal gepleegd worden en die in de 

redelijke veronderstelling verkeert dat het feit gekwalificeerd kan worden als één van de in het artikel 

genoemde misdrijven (zie C.P.M. CLEIREN en J.F. NIJBOER (ed.), Strafvordering. Tekst en commentaar, 

2009, art. 160, aant. 2). 
1396

  Art. 135-137 NSr. Voor de nuances van deze regeling, zie C.P.M. CLEIREN en J.F. NIJBOER (ed.), 

Strafvordering. Tekst en commentaar, 2009, art. 160, aant. 5; A.L. MELAI, Het Wetboek van 

Strafvordering, Deventer, Gouda Quint (losbl.), art. 160, aant. 5. 
1397

  Art. 160, lid 2 NSv en art. 137 NSr juncto art. 218 NSv. Andere verschoningsgronden bestaan op grond van 
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Naast deze algemene aangifteverplichting creëert artikel 162 NSv ook een meer 

specifieke aangifteverplichting die van toepassing is op alle openbare colleges en 

ambtenaren. Ook van deze aangifteverplichting blijft de draagwijdte evenwel beperkt. 

Vooreerst moet het gaan om misdrijven uit de ambtelijke sfeer of om misdrijven die 

inbreuk maken op, of onrechtmatig gebruik maken van een regeling waarvan de 

uitvoering, of de zorg voor de naleving ervan, aan die instanties of ambtenaren is 

opgedragen.
1398

 Ook hier volstaat een louter vermoeden niet en wordt vereist dat men 

kennis heeft van de feiten.
1399

 Hierdoor is het belang van deze bepaling in de praktijk 

eerder gering.
1400

 Bovendien geldt ook deze aangifteverplichting niet voor 

verschoningsgerechtigden, zoals de houders van een geheimhoudingsverplichting.
1401

 

Voor AIVD-ambtenaren – die krachtens de Wiv 2002 onderworpen zijn aan een 

geheimhoudingsverplichting – geldt dus geen van beide aangifteplichten. Dit alles doet 

evenwel geen afbreuk aan de principiële mogelijkheid van een AIVD-medewerker om 

misdrijven aan te geven.
1402

 Een dergelijke aangifte zal bij gebrek aan een meer 

specifieke regeling echter wel rekening moeten houden met de eerder reeds besproken 

regeling van artikel 38 Wiv 2002. Aldus beschikken de inlichtingendiensten over een 

discretionaire bevoegdheid: de minister of het diensthoofd kan de gegevens verstrekken, 

maar is daartoe geenszins verplicht. 

Anderzijds werd hierover door de regering in de nota naar aanleiding van het 

verslag in de Tweede Kamer het volgende gezegd: ‘Het is inderdaad mogelijk dat 

ambtenaren van de AIVD of de MIVD bij de uitoefening van bijzondere bevoegdheden, 

maar ook anderszins, worden geconfronteerd met misdrijven. Het belang van de dienst 

kan zich onder omstandigheden er inderdaad tegen verzetten dat daarvan aangifte wordt 

gedaan; dit speelt met name indien door aangifte onderzoeken van de dienst in ernstige 

mate zouden worden gefrustreerd of bijvoorbeeld bronnen of specifieke werkwijzen van 

de dienst in de openbaarheid zouden komen. Of aangifte wordt gedaan zal dan ook van 

geval tot geval moeten worden beoordeeld. Het is echter niet zo dat in alle gevallen het 

belang van de dienst prevaleert boven het belang dat is gemoeid met de opsporing en 

vervolging van strafbare feiten. Bij zeer ernstige misdrijven, zoals moord of doodslag, is 

het moeilijk voorstelbaar dat het belang van de dienst prevaleert [eigen 

onderlijning]’.
1403

 Aldus lijkt de regering er van uit te gaan dat het belang van het 

inlichtingenwerk moet primeren op de mogelijkheid voor de inlichtingendiensten om een 

aangifte te doen, tenzij het om zeer ernstige misdrijven zou gaan.
1404

  

De afweging of bepaalde strafbare feiten voldoende ernstig zijn en dus of zij al 

dan niet gemeld moeten worden aan het openbaar ministerie, ligt – overeenkomstig 

                                                                                                                                                  
een bloed- of aanverwantschap met de (mede)verdachte (art. 217 NSv); het gevaar voor strafrechtelijke 

veroordeling van zichzelf of zijn bloed- of aanverwanten (art. 219 NSv); of in het geval de regeling van de 

bedreigde getuigen op hem van toepassing is (art. 219a NSv). Sinds de goedkeuring van de Wet op de 

afgeschermde getuige (infra) brengt ook de status van afgeschermde getuige een verschoningsrecht met 

zich mee (zie art. 219b NSv). 
1398

  Art. 162, lid 1 NSv. Zie hierover G.J.M. CORSTENS, Het Nederlands strafprocesrecht, 2008, 80-81; 

C.P.M. CLEIREN en J.F. NIJBOER (ed.), Strafvordering. Tekst en commentaar, 2009, art. 162, aant. 2-4; 

A.L. MELAI, Het Wetboek van Strafvordering, Deventer, Gouda Quint (losbl.), art. 162, aant. 7. 
1399

  Zie C.P.M. CLEIREN en J.F. NIJBOER (ed.), Strafvordering. Tekst en commentaar, 2009, art. 162, aant. 3, 

b). 
1400

  Zie in die zin ook Tweede Kamer 1999–2000, 25877, nr. 8, 119. 
1401

  Art. 162, lid 3 juncto art. 218 NSv. 
1402

  Art. 161 NSv.  
1403

  Tweede Kamer 1999-2000, 25877, nr. 8, 120. 
1404

  In die zin ook A.L. MELAI, Het Wetboek van Strafvordering, Deventer, Gouda Quint (losbl.), art. 160, 

aant. 3. Voor een schijnbaar andere mening, zie evenwel COMMISSIE VAN TOEZICHT, Jaarverslag 

2006-2007, 2007, 102. 
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artikel 38 Wiv 2002 – in handen van de minister van BZK, of namens deze het hoofd van 

de inlichtingendienst. Voor een persoonlijk initiatief van een ambtenaar van een van de 

inlichtingendiensten lijkt er daarom weinig ruimte te bestaan. 

XIII.1.3. De artikel 60-ambtenaren en de RID-WIV en LID-WIV 

In het kader van de bespreking van de mogelijkheden voor de inlichtingendiensten om 

gegevens te verstreken aan andere diensten, moet ook kort herinnerd worden aan de 

bijzondere positie van de RID-WIV / LID-WIV en de daarin werkzame artikel 60-

amtenaren.
1405

 Deze ambtenaren vervullen een brugfunctie tussen de AIVD en de 

opsporingsdiensten. Zij worden ingeschakeld wanneer de eenheid waar zij deel van 

uitmaken op informatie stuit die relevant kan zijn voor voor de AIVD; zij kunnen 

‘meelopen’ met de onderzoeken van de AIVD in hun regio; of zamelen op relatief 

zelfstandige basis informatie in ten behoeven van de AIVD.
1406

 

Wij wezen er al op dat deze artikel 60-ambtenaren organisatorisch deel uitmaken 

van de Nationale Politie, maar functioneel gezien in het kader van hun artikel 60-

opdrachten als AIVD-medewerkers beschouwd moeten worden. Dat blijkt ook uit het feit 

dat zij in het kader van hun artikel 60-opdracht onderworpen zijn aan de in de Wiv 2002 

voorziene bepalingen inzake gegevensverwerking en beroepsgeheim.
1407

 

Het gevolg daarvan is evenwel dat de gegevensverstrekking aan deze artikel 60-

ambtenaren dus ook beschouwd moet worden als een interne verstrekking van gegevens. 

Zo kan de AIVD op grond van artikel 35 Wiv 2002 aan een artikel 60-ambtenaar 

gegevens verstrekken voor zover dat noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de 

aan de desbetreffende ambtenaar opgedragen (artikel 60-)taak. De voorwaarden die op 

grond van de artikelen 36 e.v. Wiv 2002 nageleefd moeten worden bij een externe 

verstrekking van gegevens gelden dan niet. Ook de bijzondere bepalingen betreffende de 

externe verstrekking van persoonsgegevens
1408

 zijn dus niet van toepassing op de 

gegevensverstrekking aan een artikel 60-ambtenaar. Het spreekt voor zich dat dit het 

uitwisselen van informatie met deze bijzondere categorie van ambtenaren aanzienlijk 

vereenvoudigt. 

Daar staat evenwel tegenover dat de artikel 60-ambtenaren hun verwerking van 

gegevens ten behoeve van de AIVD strikt gescheiden moeten houden van de verwerking 

van gegevens ten behoeve van hun overige werkzaamheden.
1409

 Gegevens die aan een 

artikel 60-ambtenaar worden meegedeeld in het kader van de interne 

gegevensverstrekking, kunnen dus slechts met de andere ‘gewone’ opsporingsambtenaren 

gedeeld worden, onder de voorwaarden die gelden voor een externe verstrekking van 

gegevens.
1410

 Waar de figuur van de artikel 60-ambtenaar het verstrekken van gegevens 

aan de politiediensten op het eerste gezicht lijkt te vereenvoudigen, is dat dus strikt 

juridisch gezien alvast niet corect. Dat bepaalde gegevens eerst aan een artikel 60-

ambtenaar worden verstrekt, verandert immers niets aan het feit dat het doorgeven ervan 

                                                 
1405

  Supra, VIII.2. 
1406

  Zie E.J.A.M. KESSELS, “De regionale inlichtingendiensten: geschiedenis, huidige organisatie en 

toekomstige ontwikkelingen” in B. DE GRAAFF, E.R. MULLER, en J. VAN REIJN (ed.), Inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten, s.l., Kluwer, 2011, (95) 104; D. VAN DER BEL e.a., Informatie en opsporing, 2009, 

280-281. 
1407

  Art. 14, lid 1 en art. 85 e.v. Wiv 2002. Zie ook Tweede Kamer 2000-01, 25877, nr. 14, 27. 
1408

  Zie art. 40 e.v. Wiv 2002 (supra, XIII.1). 
1409

  Art. 14, lid 2 Wiv 2002. Zie ook D. VAN DER BEL e.a., Informatie en opsporing, 2009, 282-283. 
1410

  Hetzelfde geldt overigens indien de artikel 60-ambtenaar deze gegevens zelf zou willen gebruiken in het 

kader van zijn ‘reguliere’ werkzaamheden als politieambtenaar. 
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aan de ‘gewone’ politieambtenaren onderworpen blijft aan de reeds besproken regeling 

van de externe gegevensverstrekking. 

Anderzijds kan men zich natuurlijk wel de vraag stellen in welke mate de – vanuit 

juridisch oogpunt – strikte scheiding tussen de AIVD-werkzaamheden van deze 

ambtenaren en hun andere (politie-)werkzaamheden in de dagelijkse, soms ook informele 

praktijk te allen tijde gehandhaafd kan worden. Onvermijdelijk bestaan er tussen beide 

taken spillover-effecten, waardoor de artikel 60-ambtenaar in een wat schizofrene positie 

dreigt terecht te komen.
1411

  

XIII.1.4. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en de CT-Infobox 

Ten slotte moet bij de bespreking van de mogelijkheden om informatie uit te wisselen 

kort worden gewezen op de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en de CT-

Infobox. 

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb) bestaat sinds 2005 en 

valt onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de ministers van Justitie en van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hij is belast met de voorbereiding en 

uitvoering van het beleid inzake terrorismebestrijding alsmede met taken op het gebied 

van bewaking en beveiliging ter voorkoming van onder meer terroristische aanslagen.
1412

 

Dat omvat onder meer het opstellen van integrale analyses en dreigingsbeelden inzake 

terrorisme door middel van het bijeenbrengen, combineren en veredelen van informatie 

van inlichtingenverschaffende diensten en bestuurlijke en wetenschappelijke bronnen.
1413

 

Die analyses en dreigingsbeelden beogen evenwel in de eerste plaats om het opstellen van 

een omvattend en samenhangend anti-terrorisme beleid mogelijk te maken, waardoor de 

‘klanten’ van de NCTb zich veeleer op beleidsniveau bevinden. In operationele processen 

worden de NCTb en zijn dienst daarentegen nauwelijks betrokken.
1414

 Vanuit die optiek 

kan een nadere bespreking van de werking van de NCTb hier achterwege blijven. Zijn 

optreden is immers niet van aard om een rechtstreekse impact te hebben op de 

mogelijkheden van gegevensverstrekking tussen de inlichtingendiensten en de 

politiediensten of het openbaar ministerie, noch op de meer algemeen omschreven 

verhoudingen tussen deze actoren. 

Met betrekking tot de zogenaamde Contra Terrorisme Infobox (CT-Infobox) ligt 

de situatie enigszins anders. De CT-Infobox is een bijzonder samenwerkingsverband van 

de AIVD, de MIVD, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, het Korps Landelijke 

Politiediensten en het openbaar ministerie en heeft als doel om informatie over netwerken 

                                                 
1411

  Zie in dat verband bijvoorbeeld COMMISSIE VAN TOEZICHT, Jaarverslag 2007-2008, 2008, 229 en 231 

e.v.; E.J.A.M. KESSELS, “De regionale inlichtingendiensten: geschiedenis, huidige organisatie en 

toekomstige ontwikkelingen” in B. DE GRAAFF, E.R. MULLER, en J. VAN REIJN (ed.), Inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten, s.l., Kluwer, 2011, (95) 104-105. 
1412

  Zie art. 1 Regeling van de Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 29 

juni 2005, houdende instelling van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (Instellingsregeling 

NCTb). Zie hierover BELGIAN STANDING INTELLIGENCE AGENCIES REVIEW COMMITTEE 

(ed.), Fusion centres, 2010, 149 e.v.; P. KOEDIJK, “Van beveiligingsbevordering naar 

veiligheidsbevordering: hoe een onopvallend taakgebied naar de voorgrond schoof” in B. DE GRAAFF, 

E.R. MULLER, en J. VAN REIJN (ed.), Inlichtingen- en veiligheidsdiensten, s.l., Kluwer, 2011, (295) 312 

e.v.; E.R. MULLER, “Inlichtingendiensten in Nederland”, 2007, (169) 176. Over het ontstaan en de 

werking van de NCTb, zie ook A.D.V.J. BEKKE, U bent herkend. Aantreden en optreden van de Nationaal 

Coördinator Terrorismebestrijding NCTb, Apeldoorn, 2007, 6 e.v. 
1413

  Zie art. 2, c) Instellingsregeling NCTb. Zie ook A.D.V.J. BEKKE, U bent herkend. Aantreden en optreden 

van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding NCTb, Apeldoorn, 2007, 39 e.v. 
1414

  Zie BELGIAN STANDING INTELLIGENCE AGENCIES REVIEW COMMITTEE (ed.), Fusion centres, 

2010, 152-153. Lees in die zin ook A.D.V.J. BEKKE, U bent herkend. Aantreden en optreden van de 

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding NCTb, Apeldoorn, 2007, 29. 
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en personen die betrokken zijn bij (islamistisch) terorisme op een centraal punt samen te 

brengen.
1415

 Aldus centraliseert en analyseert de CT-Infobox alle bij de verschillende 

partners aanwezige informatie over een bepaald persoon. Het zijn de deelnemende 

partners die de personen aandragen die – op grond van een aantal vastgelegde criteria
1416

 

– in aanmerking komen voor een opname in de bestanden van de CT-Infobox.
1417

 Op 

basis van deze informatie verstrekt de CT-Infobox vervolgens adviezen aan de 

deelnemende partners over de mogelijke maatregelen die zij kunnen nemen op grond van 

gegevens die de andere partners aan hun kunnen verstrekken. De CT-Infobox verschaft 

dus enkel adviezen en fungeert zelf niet als doorgeefluik voor informatie tussen de 

verschillende partners. Op basis van het advies van de CT-Infobox kunnen deze uiteraard 

wel zelf rechtstreeks met elkaar informatie uitwisselen.
1418

 

Organisatorisch én beheersmatig situeert de CT-Infobox zich evenwel bij de 

AIVD. Eerder dan een zelfstandig orgaan moet deze dus beschouwd worden als een 

bijzondere bedrijfseenheid van deze laatste.
1419

 Die omstandigheid heeft de belangrijke 

consequentie dat de CT-Infobox net als de overige bedrijfseenheden van de AIVD 

onderworpen is aan de Wiv 2002
1420

, waardoor de relevante bepalingen van de Wiv 2002 

ook met betrekking tot de CT-infobox moeten worden nageleefd: zowel bij het aanmelden 

van personen voor de Infobox
1421

; het verwerken en analyseren van de gegevens
1422

; als 

bij het verstrekken van adviezen
1423

.
1424

 Vanuit die optiek valt de werking van de CT-

Infobox dus volledig binnen het door ons reeds beschreven systeem van de Wiv 2002 

                                                 
1415

  Zie P.H.A.M. ABELS, “Inlichtingen- en veiligheidsdiensten en terrorismebestrijding” in B. DE GRAAFF, 

E.R. MULLER, en J. VAN REIJN (ed.), Inlichtingen- en veiligheidsdiensten, s.l., Kluwer, 2011, (205) 217-

218; COMMISSIE VAN TOEZICHT, Toezichtsrapport nr. 12 inzake het onderzoek van de Commissie van 

Toezicht naar de Contra Terrorisme Infobox, 2007, (www.ctivd.nl), 2-3 en 5-8; D. VAN DER BEL e.a., 

Informatie en opsporing, 2009, 290-291. Zie ook B. HOOGENBOOM, Spelers op zoek naar regels en 

scheidsrechters. Informatie Inwinning Openbare Orde door de Regionale Inlichtingendienst, Apeldoorn, 

2009, 14-15. 
1416

  Zie hierover COMMISSIE VAN TOEZICHT, Toezichtsrapport nr. 12 inzake het onderzoek van de 

Commissie van Toezicht naar de Contra Terrorisme Infobox, 2007, (www.ctivd.nl), 9-10. Zie ook D. VAN 

DER BEL e.a., Informatie en opsporing, 2009, 292. 
1417

  In de praktijk zijn het evenwel enkel de AIVD, MIVD en KLPD die personen aandragen (COMMISSIE 

VAN TOEZICHT, Toezichtsrapport nr. 12 inzake het onderzoek van de Commissie van Toezicht naar de 

Contra Terrorisme Infobox, 2007, (www.ctivd.nl), 9; D. VAN DER BEL e.a., Informatie en opsporing, 

2009, 291). 
1418

  Zie hierover COMMISSIE VAN TOEZICHT, Toezichtsrapport nr. 12 inzake het onderzoek van de 

Commissie van Toezicht naar de Contra Terrorisme Infobox, 2007, (www.ctivd.nl), 13; D. VAN DER BEL 

e.a., Informatie en opsporing, 2009, 293-294. Zie ook P.H.A.M. ABELS, “Inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten en terrorismebestrijding” in B. DE GRAAFF, E.R. MULLER, en J. VAN REIJN (ed.), 

Inlichtingen- en veiligheidsdiensten, s.l., Kluwer, 2011, (205) 217. 
1419

  Inhoudelijk blijven de gegevens in de CT-Infobox immers wel gescheiden van de overige 

gegevensbestanden van de AIVD. 
1420

  COMMISSIE VAN TOEZICHT, Toezichtsrapport nr. 12 inzake het onderzoek van de Commissie van 

Toezicht naar de Contra Terrorisme Infobox, 2007, (www.ctivd.nl), 1, 5 en 21 e.v.; D. VAN DER BEL e.a., 

Informatie en opsporing, 2009, 290. Merk in dat verband ook op dat de CT-Infobox geen uitdrukkelijke 

eigen wettelijke grondslag heeft maar functioneert op basis van een convenant tussen de deelnemende 

partners (zie hierover COMMISSIE VAN TOEZICHT, Toezichtsrapport nr. 12 inzake het onderzoek van 

de Commissie van Toezicht naar de Contra Terrorisme Infobox, 2007, (www.ctivd.nl), 3-4 en 22 e.v.). 
1421

  Dit is in essentie een gegevensverstrekking aan de AIVD waarbij al naargelang het geval rekening 

gehouden moet worden met de artikelen 17, 58, 61 en 62 Wiv 2002. 
1422

  Te denken valt in het bijzonder aan artikel 13 Wiv 2002 over het verwerken van persoonsgegevens. 
1423

  Al naargelang de betrokken partners zal het gaan om een interne of externe gegevensverstrekking (zie supra 

art. 35 e.v. Wiv 2002). 
1424

  Zie hierover COMMISSIE VAN TOEZICHT, Toezichtsrapport nr. 12 inzake het onderzoek van de 

Commissie van Toezicht naar de Contra Terrorisme Infobox, 2007, (www.ctivd.nl), 13 e.v.; D. VAN DER 

BEL e.a., Informatie en opsporing, 2009, 293-294. 

http://www.ctivd.nl/
http://www.ctivd.nl/
http://www.ctivd.nl/
http://www.ctivd.nl/
http://www.ctivd.nl/
http://www.ctivd.nl/
http://www.ctivd.nl/


 264 

zodat wij een meer omvattende bespreking van de CT-Infobox in dit onderzoek 

achterwege kunnen laten. 

XIII.2. DE OPERATIONELE SAMENWERKING 

XIII.2.1. Het verlenen van technische ondersteuning 

Naast de mogelijkheden inzake het verstrekken van gegevens voorziet de Wiv 2002 ook 

in een meer operationele vorm van samenwerking. Op grond van artikel 63 Wiv 2002 

kunnen de inlichtingendiensten immers hun technische ondersteuning verlenen aan de 

met de opsporing van strafbare feiten belaste instanties.
1425 

Te denken valt aan de 

politiediensten, het openbaar ministerie of eventueel de rechter-commissaris.  

Het verlenen van technische ondersteuning is enkel mogelijk na een schriftelijk 

verzoek van het daartoe bevoegde gezag.
1426

 Het verzoek moet met andere woorden door 

de betrokken minister worden ondertekend en moet een nauwkeurige omschrijving 

bevatten van de verlangde werkzaamheden. De minister die om de medewerking heeft 

verzocht, is daarenboven verantwoordelijk voor de feitelijke uitvoering van de te 

verrichten werkzaamheden.
1427

  

Inhoudelijk wordt de draagwijdte van de technische ondersteuning evenwel erg 

restrictief geïnterpreteerd. Het verlenen van technische ondersteuning moet volgens de 

regering beperkt blijven tot het ter beschikking stellen van technische apparatuur 

waarover de instantie die om de desbetreffende ondersteuning vraagt zelf niet 

beschikt.
1428

 Daarnaast kan de technische ondersteuning ook het ter beschikking stellen 

van personeel omvatten, doch dit alleen voor zover dat personeel gerelateerd is aan de ter 

beschikking gestelde technische apparatuur.
1429

 Andere vormen van ondersteuning, zoals 

het louter ter beschikking stellen van mankracht of het verlenen van expertise die geen 

betrekking heeft op de technische apparatuur, lijken op grond van artikel 63 Wiv 2002 

niet mogelijk te zijn.  

Het spreekt verder vanzelf dat de opsporingsinstanties die een beroep doen op de 

technische ondersteuning van de inlichtingendiensten, binnen de grenzen van de hun 

toekomende bevoegdheden moeten blijven. Het feit dat de ondersteuning bepaalde 

technische mogelijkheden biedt die verder gaan dan wat binnen het kader van de 

opsporingsbevoegdheden mogelijk is, doet hieraan geen afbreuk.
1430

 

                                                 
1425

  Art. 63, lid 1 Wiv 2002. Omgekeerd bestaat ook de mogelijkheid dat de AIVD technisch wordt ondersteund 

door het Korps Landelijke Politiediensten (art. 63, lid 2 Wiv 2002) Aan te stippen valt bovendien dat de 

AIVD ook de bevoegdheid heeft om (technische) ondersteuning te verlenen aan de MIVD (art. 58, lid 2 b 

Wiv 2002) en aan de daarvoor in aanmerking komende inlichtingen- en veiligheidsdiensten van andere 

landen (art. 59, lid 4 Wiv 2002).  
1426

  Art. 63, lid 1 Wiv 2002. 
1427

  Art. 63, lid 1 juncto art. 58, lid 3 Wiv 2002. In één bepaald geval kan ook de officier van Justitie de AIVD 

verzoeken om een technisch hulpmiddel voor observatie of voor het opnemen van vertrouwelijke 

communicatie in te zetten. Die mogelijkheid bestaat in het kader van de strafvordering evenwel enkel voor 

zover het onderzoeksbelang dit dringend vordert en de eigen technische middelen van de politiediensten 

nog niet inzetbaar zijn omwille van het ontbreken van de nodige keuring (zie art. 20 Besluit technische 

hulpmiddelen strafvordering van 20 oktober 2006,  Stbl. 2006, 524). 
1428

  Daaronder valt ook de situatie waarbij de dienst die om de ondersteuning vraagt zelf wel over de nodige 

technische apparatuur beschikt maar deze reeds voor andere doeleinden heeft ingezet. 
1429

  ‘Gedacht moet dan bijvoorbeeld worden aan de ter beschikkingstelling van personeel dat gespecialiseerd is 

in de bediening van de desbetreffende technische apparatuur’ (Tweede Kamer 1999-2000, 25877, nr. 8, 

129). Soms wordt ook gewezen op de technische ondersteuning van de ‘sleutelcentrale’ van de AIVD die 

de politie zou ondersteunen bij het heimelijk betreden van plaatsen (zie BURO JANSEN EN JANSSEN, De 

snuffelstaat. Nederland en de BVD, Amsterdam, Uitgeverij Fagel, 2002, 25).  
1430

  Zie Tweede Kamer 1997-98, 25877, nr. 3, 75. 
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XIII.2.2. Het parallel onderzoek 

Naast de technische ondersteuning op basis van artikel 63 Wiv 2002, moet hier ook kort 

worden stilgestaan bij het zogenaamde parallel onderzoek. Met die term wordt in 

Nederland verwezen naar de situatie waarbij zowel een inlichtingendienst als een 

opsporingsdienst, elk voor zich en op grond van hun eigen opdrachten en bevoegdheden, 

gelijktijdig onderzoek doen naar dezelfde personen of groeperingen.
1431

 Hoewel dit strikt 

genomen niet te beschouwen is als een vorm van operationele samenwerking, zal het 

duidelijk zijn dat de situatie van een parallel onderzoek daar nauw bij aanleunt, althans in 

de mate beide partijen van het onderzoek van de andere partij op de hoogte zijn. In 

dergelijke gevallen ligt het immers voor de hand dat er tussen de betrokken inlichtingen- 

en politiediensten enig overleg ontstaat om hun onderzoeken op elkaar af te stemmen, al 

was het maar om te vermijden dat beide onderzoeken elkaar hinderen. 

Hoewel het parallel onderzoek geen uitdrukkelijke wettelijke regeling kent, wordt 

het bestaan ervan zowel in de rechtspraak als in de rechtsleer zonder meer aanvaard. Ook 

het feit dat de inlichtingendiensten en de politiediensten met elkaar overleggen om hun 

onderzoeken op elkaar af te stemmen wordt overigens aanvaard: “Wederkerige contacten 

tussen de verschillende diensten zijn op grond van wet- en regelgeving mogelijk […]. 

Geen rechtsregel verzet zich er tegen dat zowel de inlichtingen- en veiligheidsdienst als 

het openbaar ministerie of een opsporingsdienst elk voor zich en daardoor mogelijk 

parallel onderzoek doet naar bepaalde personen of groeperingen”.
1432

  

Wel wordt in de Wiv 2002 uitdrukkelijk gesteld dat de ambtenaren van de 

inlichtingendiensten niet bevoegd zijn om strafbare feiten op te sporen.
1433

 En ook in de 

rechtspraak wordt telkens opnieuw benadrukt dat de wetgever een duidelijk juridisch en 

feitelijk onderscheid voorstond tussen de inlichtingendiensten en de opsporingsdiensten. 

De inlichtingendiensten mogen hun bevoegdheden daarom uitsluitend voor de eigen 

taakstelling aanwenden.
1434

 Het uitgangspunt lijkt dus te zijn dat er geen bezwaar bestaat 

tegen het gelijktijdig voorkomen van een inlichtingen- en een strafonderzoek – ook niet 

als daarbij informatie wordt uitgewisseld of anderszins wordt samengewerkt – voor zover 

althans de betrokken inlichtingen- en politiediensten daarbij elk voor zich binnen hun 

eigen finaliteit en op grond van hun eigen opdrachten en bevoegdheden optreden.  

In dit verband moet evenwel ook rekening gehouden worden met de uit 1992 

daterende brief van toenmalig minister van Justitie Hirsch Ballin aan de Tweede 

Kamer.
1435

 Die brief handelde in de eerste plaats over het gebruik van AIVD-

informatie
1436

 in het kader van de opsporing en vervolging van strafbare feiten en wordt 

                                                 
1431

  Zie hier over D. VAN DER BEL e.a., Informatie en opsporing, 2009, 306-307. 
1432

  Zie Gerechtshof ’s-Gravenhage 2 oktober 2008, ECLI:NL:GHSGR:2008:BF4814 (Piranha-zaak). Eerder 

ook al HR 13 november 2006, ECLI:NL:HR:2007:BA2553 (BPRC-zaak), overweging 3.4.2 en 3.4.3; HR 5 

september 2006, ECLI:NL:HR:2006:AV4122 (Eik-zaak), overweging 4.5.1.; Gerechtshof ’s-Gravenhage 

21 juni 2004, ECLI:NL:GHSGR:2004:AP2058 (Eik-zaak), overweging 4.3.8. Zie hierover E.R. MULLER, 

“Inlichtingendiensten in Nederland”, 2007, (169) 181; D. VAN DER BEL e.a., Informatie en opsporing, 

2009, 306-307; VAST COMITÉ I, Activiteitenverslag 2004, (www.comiteri.be), 2005, 130 e.v. 
1433

  Art. 9, lid 1 Wiv 2002. 
1434

  Zie de in noot 1432 aangehaalde rechtspraak. Dit volgt ook uit artikel 2 juncto artikel 6 en 7 Wiv 2002. 
1435

  Brief van 28 februari 1992 van de minister van Justitie Hirsch Ballin betreffende de bewijskracht van door 

de Binnenlandse Veiligheidsdienst verkregen materiaal, Tweede Kamer 1991-92, 22463, nr. 4. De 

uitgangspunten van deze brief werden ook na de inwerkingtreding van de Wet op de inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten van 2002 (Wiv 2002) uitdrukkelijk gehandhaafd (zie Tweede Kamer 1997-98, 25877, 

nr. 14, 12 en Tweede Kamer 1997-98, 25877, nr. 8, 75). 
1436

  De brief handelt over de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD), die de voorloper was van de in 2002 

opgerichte AIVD. Om alle verwarring te vermijden zullen wij echter consequent de huidige benaming van 

de dienst hanteren. 
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daarom later in dit onderzoek uitvoeriger besproken (infra, XVI.2.1). Niettemin schoof de 

minister in zijn brief ook een belangrijk uitgangspunt naar voor inzake het parallel 

onderzoek.  

Zo benadrukte hij dat wanneer er sprake is van een verdenking in de zin van 

artikel 27 NSv en het openbaar ministerie hiervan op de hoogte wordt gesteld, er met het 

oog op de vervolging in principe gebruik moet worden gemaakt van de bevoegdheden die 

bestaan in het kader van het strafonderzoek. Indien dit niet gebeurt, zou de informatie die 

werd verkregen door de inzet van AIVD-bevoegdheden als onrechtmatig moeten worden 

beschouwd.
1437

 Dit komt er eigenlijk op neer dat wanneer de AIVD zijn bevoegdheden 

zou aanwenden in een situatie waarin de politiediensten op grond van hun eigen 

bevoegdheden een gelijkaardige onderzoekshandeling zouden kunnen stellen, de 

informatie die door de AIVD wordt verzameld vanuit strafrechtelijk oogpunt als 

onrechtmatig moet worden beschouwd. Daarmee beoogde de minister te vermijden dat 

het parallel optreden van inlichtingendiensten en politiediensten, door die laatsten 

gebruikt zou worden om de aan de eigen bevoegdheden verbonden 

toepassingsvoorwaarden te omzeilen. 

Diezelfde bezorgdheid inspireerde de Hoge Raad tot een gelijkaardig aanvulling 

van zijn uitgangspunt over de toelaatbaarheid van parallelle onderzoeken. Herhaaldelijk 

stelde de Hoge Raad dat : “het met het oog op het buiten toepassing laten van 

strafvorderlijke waarborgen doelbewust niet aanwenden van opsporingsbevoegdheden 

teneinde gebruik te kunnen maken van door een inlichtingen- en veiligheidsdienst 

vergaarde informatie […] in strijd is met de wet”.
1438

 Dit zou immers een vorm van 

rechtsmisbruik of détournement de pouvoir inhouden.
1439, 1440 

XIII.3. BESLUIT 

De mogelijkheden voor de inlichtingendiensten om met andere (overheids)instanties 

samen te werken worden in Nederland globaal omschreven als de externe 

gegevensverstrekking. In vergelijking met de interne gegevensverstrekking – i.e. de 

verstrekking van gegevens aan een medewerker van de inlichtingendienst zelf – is de 

externe verstrekking aan een aantal op het eerste gezicht strenge voorwaarden 

onderworpen. Er wordt immers veel nadruk gelegd op het strikt gesloten karakter van het 

                                                 
1437

  In zijn brief geeft de minister het voorbeeld van de telefoontap, een bevoegdheid waarover zowel de AIVD 

als de politiediensten beschikken, zij het onder andere voorwaarden. “[Indien] de informatie uit de 

telefoontap van de [AIVD] door die dienst vergaard [zou] zijn na het moment waarop de [AIVD] van 

verdenking in de zin van artikel 27 NSv had moeten c.q. kunnen uitgaan en acht het openbaar ministerie, na 

daartoe door de [AIVD] in kennis te zijn gesteld, geen termen aanwezig om een justitiële telefoontap aan te 

vragen, dan moet ernstig rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat die informatie niet als bewijs 

bruikbaar is” (zie brief van de minister van Justitie, Tweede Kamer 1991-92, 22463, nr. 4, 5). In die zin ook 

Gerechtshof ’s-Gravenhage 21 juni 2004, ECLI:NL:GHSGR:2004:AP2058, overweging 4.3.8. Zie ook L. 

VAN WIFFEREN, “Intelligence in het strafproces. Over de waarde van door inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten verstrekte informatie”, NJB 2003, (617) 620. 
1438

  Zie HR 13 november 2006, ECLI:NL:HR:2007:BA2553 (BPRC-zaak), overweging 3.4.2. Zie eerder ook al 

Rb. Rotterdam 16 maart 2006, ECLI:NL:RBROT:2006:AV5108, overweging 31. De inspiratie voor deze 

precisering werd gevonden in het arrest van de HR in de zogenaamde Eik-zaak (HR 5 september 2006, 

ECLI:NL:HR:2006:AV4122, overweging 4.7.2). Zie overigens eerder ook al in die zin Gerechtshof ’s-

Gravenhage 21 juni 2004, ECLI:NL:GHSGR:2004:AP2058, overweging 4.3.8. 
1439

  In die zin ook de pleitnota’s van de verdediging in de BPRC-zaak (zie HR 13 november 2006, 

ECLI:NL:HR:2007:BA2553 (BPRC-zaak), overweging 3.2.2). 
1440

  Het spreekt voor zich dat deze rechtspraak tot stand kwam tegen de achtergrond van het gebruik van 

inlichtingen in het kader van de opsporing en vervolging van strafbare feiten en de daarmee verbonden 

mogelijkheden om de rechtmatigheid van de bewijsstukken te toetsen. Wij komen daar in het volgende deel 

uitgebreid op terug. 
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verstrekkingsstelsel op grond waarvan het verstrekken van gegevens slechts mogelijk is 

in die gevallen waarin de Wiv 2002 uitdrukkelijk voorziet. In de praktijk lijkt dat de 

samenwerkingsmogelijkheden – in het bijzonder deze met de politiediensten en het 

openbaar ministerie – echter nauwelijks te beperken. 

De geslotenheid van het verstrekkingsstelsel volgt niet uit de inperking van de 

mogelijke bestemmelingen van de gegevensverstrekking. De lijst van mogelijke 

bestemmelingen is omvattend en heeft door de verwijzing naar ‘alle andere personen en 

instanties’ de facto een open karakter. De geslotenheid wordt daarentegen steevast in 

verband gebracht met de doelstelling van de verstrekking. Aldus kunnen gegevens slechts 

verstrekt worden in de mate dat past binnen de opdrachten van de ontvangende instantie. 

Deze moet over een bijzondere betrokkenheid – men zou kunnen zeggen een need to 

know – beschikken. Belangrijker is dat het verstrekken van gegevens ook steeds moet 

passen binnen een goede taakuitvoering van de inlichtingendiensten. Wanneer het 

verstreken van bepaalde gegevens niet nuttig is voor de opdrachten en doelstellingen van 

de inlichtingendienst – lees, voor de bescherming van de nationale veiligheid – moet zij 

in principe dus achterwege blijven. Hoewel de grenzen van een legitieme 

gegevensverstrekking daarmee duidelijk zijn getrokken, blijft er binnen die grenzen 

relatief veel ruimte bestaan voor het meedelen van informatie aan derden. 

Ten aanzien van de opsporingsinstanties wordt bovendien nog voorzien in een 

aanzienlijke verdere versoepeling van dit gesloten verstrekkingsstelsel. Op grond van 

artikel 38 Wiv 2002 is het immers mogelijk om gegevens die van belang kunnen zijn voor 

de opsporing of vervolging van strafbare feiten aan het openbaar ministerie mee te delen, 

zelfs als dat meedelen op zich zelf genomen niet nuttig of noodzakelijk is voor de 

doelstellingen van de inlichtingendiensten – lees, de bescherming van de nationale 

veiligheid. Minstens ten aanzien van de opsporingsinstanties blijft er daardoor van het 

gesloten verstrekkingsstelsel niet veel over. Overigens wordt de gegevensverstrekking 

aan de opsporingsinstanties in de Wiv 2002 nog op een andere manier gefaciliteerd. In 

principe kunnen potentiëel onbetrouwbare of verouderde persoonsgegevens niet aan 

derden worden verstrekt, maar ook hier wordt ten aanzien van de opsporings- en 

vervolgingsinstanties in een uitzondering voorzien.
1441

  

Toch mag niet de indruk ontstaan dat de Wiv 2002 geen enkele beperking oplegt 

aan de verstrekking van gegevens aan de politiediensten. Zo moet er bij de 

gegevensverstrekking steeds rekening gehouden worden met een aantal 

‘randvoorwaarden’ die weliswaar in de eerste plaats gericht zijn op het beschermen en 

afschermen van de bronnen en de werking van de diensten, maar niettemin een impact 

kunnen hebben op de mogelijkheden om gegevens te verstrekken. Te denken valt onder 

meer aan de plicht tot bescherming van de bronnen, de regel van de derde dienst, en de 

rubricering van bepaalde gegevens. In zijn geheel bekeken moet men echter stellen dat 

het Nederlandse gesloten verstrekkingsstelsel – niet tegenstaande het prefix – vrij veel 

ruimte biedt om gegevens te verstrekken aan de opsporings- en vervolgingsinstanties. 

Daarbij moet bovendien benadrukt worden dat er voor de inlichtingendiensten 

geen enkele wettelijke verplichting bestaat om bepaalde gegevens te verstrekken. Zowel 

op grond van het algemene artikel 36 Wiv 2002 als op grond van de in artikel 38 Wiv 

2002 vervatte regeling – voor het verstrekken van gegevens die van belang kunnen zijn 

voor de opsporing en vervolging van strafbare feiten – geldt dat de inlichtingendiensten 

steeds de opportuniteit van een eventuele verstrekking kunnen beoordelen. Ook de 

aangifteplichten uit het Wetboek van Strafvordering kunnen daar niets aan veranderen. 

                                                 
1441

  Voor zover de ouderdom en de mate van (on)betrouwbaarheid van de verstrekte persoonsgegevens 

uitdrukkelijk worden vermeld, kunnen ook dergelijke verouderde of onbetrouwbare persoonsgegevens aan 

de politiediensten of het openbaar ministerie worden verstrekt (supra). 
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Weliswaar doet die vaststelling geen afbreuk aan het feit dat de inlichtingendiensten wel 

over de mogelijkheid beschikken om een aangifte te doen, maar in de praktijk zal het 

belang van de dienst zich ook daar meestal tegen verzetten. Enkel wanneer er sprake is 

van zeer ernstige misdrijven als moord of doodslag, lijkt een aangifte onvermijdelijk. 

Met betrekking tot de operationele samenwerking geldt tot op zekere hoogte een 

vergelijkbare analyse als voor de verstrekking van gegevens: de op het eerste gezicht 

beperkte mogelijkheden blijken in de praktijk een relatief soepel systeem te omvatten. Zo 

doet de zeer beperkte invulling die aan het begrip technische ondersteuning wordt 

gegeven, vermoeden dat de mogelijkheden om op operationeel niveau samen te werken 

met de opsporings- en vervolgingsinstanties beperkt zijn. De technische ondersteuning 

moet beperkt blijven tot het ter beschikking stellen van technische apparatuur. Voor het 

ter beschikking stellen van (niet met die apparatuur verbonden) expertise of voor het 

(passief) deelnemen aan strafrechtelijke onderzoeksdaden is er geen ruimte.  

Ook het – weliswaar volledig in de rechtspraak ontwikkelde – leerstuk van het 

parallel onderzoek lijkt dat op het eerste gezicht te bevestigen. Steunend op de door de 

wetgever gewilde functionele scheiding wordt het gelijktijdig naast elkaar bestaan van 

een inlichtingen- en een strafonderzoek op zich aanvaard doch slechts in de mate de 

betrokken inlichtingen- en politiediensten zich elk strikt aan hun eigen bevoegdheden en 

finaliteit houden. Scenario’s waarbij wordt samengewerkt met het oog op het doelbewust 

omzeilen of afzwakken van de strafvorderlijke waarborgen moeten als rechtsmisbruik 

beschouwd worden en zijn in strijd met de wet. De krachtdadigheid waarmee dergelijke 

flagrante misbruiken worden afgewezen, kan evenwel niet verhullen dat er voor het 

overige veel ruimte blijft bestaan om in het kader van een parallel onderzoek ook op 

operationeel niveau intensief samen te werken. De strengheid waarmee de technische 

ondersteuning wordt beoordeeld dreigt daardoor enigszins ondergraven te worden door de 

relatief soepele beoordeling van het parallel onderzoek.  

Tenslotte willen wij er op wijzen dat de Wiv 2002 met betrekking tot de 

gegevensverstrekking aan de opsporings- en vervolgingsinstanties er van uit lijkt te gaan 

dat de (formele) gegevensverstrekking weliswaar zoveel als mogelijk geschiedt in overleg 

met de ontvangende instanties, maar dat de uiteindelijke beoordeling van de opportuniteit 

van die verstrekking steeds in handen blijft van de inlichtingendiensten. Het bestaan van 

een overlegmodel blijkt duidelijk uit de wijze waarop de landelijk officier van Justitie 

betrokken wordt bij de totstandkoming van de zogenaamde ambtsberichten. Of een 

ambtsbericht wordt opgesteld en zo ja met welke inhoud, wordt bepaald in onderling 

overleg tussen de AIVD en de officier van Justitie. Deze laatste beschikt daartoe zelfs 

over een wettelijk verankerd recht om inzage te krijgen in de aan het ambtsbericht ten 

grondslag liggende gegevens. In geen geval echter kan het vervolgingsbeleid of enige 

andere strafvorderlijke overweging de inlichtingendiensten dwingen om bepaalde 

gegevens te verstrekken. Het belang van het inlichtingenwerk en van de nationale 

veiligheid lijkt aldus te primeren boven de gerechtelijke finaliteit. 
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HOOFDSTUK XIV. DE FORMELE 

SAMENWERKINGSMOGELIJKHEDEN TUSSEN INLICHTINGEN- EN 

POLITIEDIENSTEN IN DUITSLAND1442  

XIV.1. DE MEDEDELING VAN INFORMATIE  

XIV.1.1. De mogelijkheden van informatieverstrekking in het algemeen 

XIV.1.1.1. EEN OPEN SYSTEEM ? 

Het BVerfSchG bevat geen algemene regeling voor het meedelen van gegevens door het 

BfV aan derden.
1443

 Die mogelijkheid wordt echter geacht vervat te zitten in de algemene 

taakomschrijving van § 3 BVerfSchG.
1444

 Wel worden in het BVerfSchG een aantal 

specifieke vormen van samenwerking geregeld.  

Een aantal daarvan hebben betrekking op de samenwerking tussen de 

inlichtingendiensten zelf. Specifiek met betrekking tot de samenwerking tussen het BfV 

en de MAD kan gewezen worden op § 3 I MADG
1445

 maar het spreekt voor zich dat het 

BfV ook informatie kan en soms moet uitwisselen met de BND.
1446

 Daarnaast wordt in § 6 

BVerfSchG bepaald dat de LfV en het BfV verplicht zijn met een gemeenschappelijke 

databank te werken.
1447

 Die bepaling moet uiteraard gezien worden tegen de achtergrond 

van de samenwerkingsverplichting tussen de Bund en de Länder op het vlak van de 

Verfassungsschutz.
1448

  

Verder moet ook gewezen worden op de verplichting voor het BfV om de minister 

van Binnenlandse Zaken te informeren over zijn werking. Die rapportageplicht past 

enerzijds binnen het toezicht van de minister als hiërarchisch verantwoordelijke maar 

garandeert anderzijds ook dat de minister op de hoogte blijft van de mogelijke 

bedreigingen en desgevallend de gepaste maatregelen kan treffen.
1449

 Bovendien spelen 

deze rapporten ook nog een belangrijke rol in de zogenaamde Verfassungsschutz durch 

                                                 
1442

  In deel III beperkten wij onze bespreking van de Duitse inlichtingendiensten grotendeels tot het BfV. Om 

dezelfde redenen blijft een nadere bespreking van de MAD en de BND ook in dit deel achterwege. 
1443

  Weliswaar moet hier gewezen worden op art. 35 I GG. Ook het BfV valt immers onder de grondwettelijk 

vastgelegde verplichting die geldt voor alle overheidsinstanties van de Bund en de Länder om elkaar 

wederzijds de nodige ondersteuning te geven; de zogenaamde Amtshilfe. De concrete draagwijdte van deze 

Amtshilfe en te volgen procedure wordt verder uitgewerkt in §§ 4 e.v. Verwaltungsverfahrensgesetz 

(VwVfG). In de mate de Amtshilfe betrekking heeft op het meedelen van informatie worden deze bepalingen 

tegenwoordig evenwel grotendeels buiten werking gesteld door de bijzondere regels die inzake het 

meedelen van (persoons)gegevens in het BVerfSchG zijn opgenomen (§ 1 I in fine VwVfG. Zie hierover ook 

B. DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 472-474; KÖNIG, M., Trennung und 

Zusammenarbeit, 2005, 196-197). Wat betreft het verlenen van operationele ondersteuning door het BfV 

komt de regeling van de Amtshilfe wel nadrukelijker in het vizier (infra). 
1444

  Zie B. DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 474. 
1445

  Zie hierover B. DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 546-548. 
1446

  In dat verband moet onder andere rekening gehouden worden met § 20 I in fine BVerfSchG. Zie hierover B. 

DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 476 en 546. 
1447

  Daartoe wordt met het zogenaamde Nachrichtendienstliche Informationssystem (NADIS) gewerkt (zie 

hierover B. DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 418 e.v.). 
1448

  § 1 II BVerfSchG. Aldus is het BfV verplicht om de LfV alle informatie mee te delen die vereist is met het 

oog op de Verfassungsschutz van de betrokken deelstaat (§ 5 III BVerfSchG). Omgekeerd moeten ook de 

LfV de informatie en inlichtingen die zij ter vervulling van hun opdracht verzamelen, meedelen aan het BfV 

en de overige LfV, althans voor zover dit met het oog op de uitoefening van hun opdrachten vereist is (§ 5 I 

BVerfSchG). Zie hierover o.a. H. BORGS-MACIEJEWSKI, Das Recht der Geheimdienste, 1986, 127 e.v.; 

CH. GRÖPL, Die Nachrichtendienste, 1993, 169 e.v.; H. ROEWER, Nachrichtendienstrecht, 1987, 14 e.v. 
1449

  § 16 I BVerfSchG. Zie hierover B. DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 453-454.  
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Aufklärung. Daarmee wordt verwezen naar de praktijk waarbij het BfV door tussenkomst 

van het federale ministerie van Binnenlandse Zaken (BMI) het publiek op de hoogte 

brengt van de door haar opgevolgde Bestrebungen. Op grond van de rapporten van het 

BfV stelt het BMI minstens eenmaal per jaar een openbaar verslag 

(Verfassungsschutzbericht) op
1450

 waardoor de burgers in staat gesteld worden om zich 

een beeld te vormen van het optreden van het BfV en dus ook van de kans dat hun eigen 

activiteiten onder de aandacht van het BfV vallen. In die zin passen de openbare 

Verfassungsschutzberichten ook binnen een preventieve bescherming van de 

staatsveiligheid.
1451

  

Geen van deze regelingen houdt evenwel een beperking in van de mogelijkheden 

voor het BfV om informatie mee te delen. Zij bevestigen daarentegen dat het meedelen 

van informatie in bepaalde gevallen als een verplichting moet worden beschouwd. Op 

grond van deze vaststellingen zou men dus kunnen gewagen van een principiëel open 

systeem van informatieverstrekking: het meedelen van informatie aan derden is mogelijk 

tenzij het door een wet uitdrukkelijk verboden of aan voorwaarden onderworpen wordt.  

Gelet op de strenge voorwaarden die het BVerfSchG bevat met betrekking tot het 

meedelen van persoonsgegevens, moet deze interpretatie evenwel meteen genuanceerd 

worden. Als uitgangspunt geldt immers dat persoonsgegevens slechts meegedeeld kunnen 

worden aan de in de wet uitdrukkelijk genoemde instanties
1452

 zodat er specifiek met 

betrekking tot het meedelen van persoonsgegevens schijnbaar wel van een gesloten stelsel 

kan worden gesproken. Aangezien het meedelen van gegevens in de praktijk zeer vaak 

(mede) betrekking zal hebben op persoonsgegevens, ligt het voor de hand dat het gesloten 

stelsel inzake persoonsgegevens zwaar doorweegt op het meedelen van gegevens in het 

algemeen.
1453

  

De mogelijkheden om gegevens mee te delen worden bovendien aanzienlijk 

beperkt door § 23 BVerfSchG. Daarin worden immers een aantal algemene 

Übermittlungsverbote bepaald die het meedelen van (persoons)gegevens in bepaalde 

gevallen onmogelijk maken.
1454

 Ten eerste kan de informatieverstrekking op grond van 

                                                 
1450

  Zie § 16 II BVerfSchG 
1451

  Zie hierover H. BORGS-MACIEJEWSKI, Das Recht der Geheimdienste, 1986, 67 e.v.; B. DROSTE, 

Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 454-457; D. MURSWIEK, “Der Verfassungsschutzbericht - 

das scharfe Schwert der streitbaren Demokratie - Zur Problematik der Verdachtsberichterstattung”, NVwZ 

2004, (769) 769 e.v. Over het delicate evenwicht in deze Verfassungsschutzberichten tussen informeren en 

stigmatiseren, in het bijzonder door het vermelden van persoonsgegevens, zie o.a. H.J. DOLL, “Der 

Verfassungsschutzbericht - ein unversichtbares Mittel zur geistig-politischen Auseinandersetzung mit dem 

politisch motivierten Extremismus”, NVwZ 2005, (658) 658 e.v.; B. DROSTE, Handbuch des 

Verfassungsschutzrechts, 2007, 458 e.v.; D. MURSWIEK, “Der Verfassungsschutzbericht - das scharfe 

Schwert der streitbaren Demokratie - Zur Problematik der Verdachtsberichterstattung”, NVwZ 2004, (769) 

774 e.v.; D. PEITSCH, “Die Veröffentlichung personenbezogener Daten in Verfassungsschutzberichten”, 

NVwZ 1998, (118) 118 e.v.  
1452

  Zie § 19 IV BVerfSchG. 
1453

  Merk op dat ten aanzien van de BND wel een gesloten systeem van informatieverstrekking geldt. Het 

BNDG kent weliswaar een regeling die inhoudelijk nauw aansluit bij de regeling voor het uitwisselen van 

persoonsgegevens door het BfV, doch deze regeling is toepasselijk op het uitwisselen van alle gegevens. In 

§ 9 BNDG wordt immers uitdrukkelijk gewag gemaakt van ‘Informationen einschliesslich 

personenbezogener Daten’ (zie § 9 BNDG. Vergelijk met § 19 BVerfSchG (infra) dat als spiegelartikel van 

§ 9 BNDG beschouwd kan worden en waar er enkel sprake is van ‘personenbezogener Daten’). 
1454

  Merk op dat § 23 BVerfSchG van toepassing is op elke mededeling van gegevens die in §§ 17-26 

BVerfSchG wordt geregeld. Bijgevolg gelden de bepaalde Übermittlungsverbote zowel voor de medeling 

van (persoons)gegevens door het BfV aan derden als voor de mededeling door derden aan het BfV. Wij 

concentreren ons in het kader van dit onderzoek evenwel enkel op de mededeling van (persoons)gegevens 

door het BfV. 
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een bijzondere wettelijke regeling worden uitgesloten.
1455

 Vervolgens moet de 

mededeling van informatie achterwege blijven indien het – rekening houdend met de aard 

en wijze van inzameling van de informatie – voor het BfV duidelijk is dat de 

beschermingswaardige belangen van de betrokkene zwaarder wegen dan het belang van 

de mededeling.
1456

 Daarmee wordt het beginsel van proportionaliteit geëxpliciteerd.  

In het licht van dit onderzoek is het evenwel vooral belangrijk dat van het 

meedelen van gegevens ook moet worden afgezien indien er zwaarder wegende 

veiligheidsbelangen voorhanden zijn.
1457

 Het BfV beschikt daardoor steeds over de 

mogelijkheid om – tegen de achtergrond van zijn inlichtingenopdracht – de opportuniteit 

te beoordelen van het meedelen van gegevens. De inlichtingenfinaliteit mag dus in geen 

geval in gevaar gebracht worden door het meedelen van gegevens aan derde instanties. 

XIV.1.1.2. DE VERSTREKKING VAN PERSOONSGEGEVENS 

Het verstrekken van persoonsgegevens blijft in principe onderworpen aan de net 

besproken algemene voorwaarden, met inbegrip van de in § 23 BVerfSchG opgesomde 

Übermittlungsverbote. Het BfV beschikt daardoor ook met betrekking tot het meedelen 

van persoonsgegevens over de mogelijkheid om de opportuniteit van het meedelen te 

beoordelen.
1458

 Bovendien worden er aan het verstrekken van persoonsgegevens 

verscheidene bijzondere voorwaarden verbonden. Zo wordt in § 19 BVerfSchG bepaald 

aan welke personen of instanties persoonsgegevens verstrekt kunnen worden. Maar ook 

elders in het BVerfSchG wordt voorzien in bijkomende voorwaarden.  

XIV.1.1.2.1. Een gesloten systeem 

Op grond van § 19 BVerfSchG kunnen persoonsgegevens slechts
1459

 verstrekt worden aan 

de in die bepaling uitdrukkelijk genoemde bestemmelingen, onder de voorwaarden die 

daar worden bepaald.  

Zo kan het BfV op grond van het eerste lid van § 19 BVerfSchG persoonsgegevens 

verstrekken aan alle binnenlandse overheidsinstanties.
1460

 Daarmee wordt gedoeld op elke 

instantie die een opdracht van openbaar bestuur waarneemt
1461

 waaronder dus ook de 

politiediensten en het openbaar ministerie.
1462

 Vereist wordt wel dat het verstrekken van 

persoonsgegevens nodig is voor de uitvoering van de opdracht van het BfV; dan wel dat 

de ontvangende instantie de gegevens in kwestie nodig heeft ter bescherming van de vrije 

democratische rechtsorde of omwille van de openbare veiligheid. Het volstaat dus dat aan 

één van beide voorwaarden is voldaan. 

Deze voorwaarden zijn bovendien minder strikt dan men op het eerste gezicht zou 

kunnen denken. Het begrip openbare veiligheid (öffentliche Sicherheit) wordt immers 

zeer ruim ingevuld en wordt geacht alle regelingen te omvatten die – in een preventief of 

repressief kader – dienstig kunnen zijn voor de bescherming van de 

                                                 
1455

  § 23 (3) BVerfSchG. Te denken valt bijvoorbeeld aan de beperkingen gesteld aan het meedelen van 

zogenaamde Sozialdaten (§ 72 Sozialgesetzbuch) of van gegevens die onder het medisch beroepsgeheim 

vallen (§ 203 StGB). Zie hierover B. DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 554-555. 
1456

  § 23 I BVerfSchG. Zie hierover B. DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 553. 
1457

  § 23 (2) BVerfSchG. Zie hierover B. DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 554. 
1458

  Zie ook B. DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 517-518. 
1459

  Zie § 19 IV BVerfSchG. Zie hierover B. DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 551. 
1460

  § 19 I BVerfSchG. 
1461

  Zie hierover B. DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 524 e.v. 
1462

  Zie in die zin o.a. H. DIEMER, “Erhebungen des Generalbundesanwalts zur Klärung des Anfangsverdachts 

im Rahmen von ARP-Vorgängen”, NStZ 2005, (666) 668; B. DROSTE, Handbuch des 

Verfassungsschutzrechts, 2007, 519; KÖNIG, M., Trennung und Zusammenarbeit, 2005, 271-272. 
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overheid(sinstellingen) en de rechtsorde. Aldus wordt aanvaard dat het BfV 

persoonsgegevens aan andere overheidsinstanties kan doorgeven, ook wanneer dit in 

concreto niet aansluit bij de opdrachten van het BfV.
1463

 Wel wordt uitdrukkelijk bepaald 

dat de verstrekte persoonsgegevens, behoudens een andersluidende bepaling, enkel 

gebruikt kunnen worden voor het doel waarvoor ze aan de ontvanger zijn verstrekt.
1464

 

Met betrekking tot het aldus geformuleerde finaliteitsbeginsel kan op het BfV zelfs een 

zorgvuldigheidsplicht rusten om de ontvangende instantie te wijzen op het doel dat aan 

een bepaalde mededeling is verbonden.
1465

 

Het tweede, derde en vierde lid van § 19 BVerfSchG zijn in het kader van dit 

onderzoek minder relevant. Op grond van het tweede lid kunnen persoonsgegevens 

worden verstrekt aan de in Duitsland gestationeerde buitenlandse troepen voorzover dat 

op grond van het Abkommen zwischen den Parteien des Nordatlantikvertrags über die 

Rechtsstellung ihrer Truppen wordt verplicht.
1466

 Op grond van deze bepaling moet de 

verdragsluitende zendstaat de ontvangende staat op de hoogte houden van het uit dienst 

treden of langdurig afwezig blijven van hun uitgezonden (militaire) agenten. 

Het derde lid maakt het vervolgens mogelijk dat persoonsgegevens onder 

bepaalde voorwaarden ook aan buitenlandse overheidsinstellingen
 
of aan supranationale 

of intergouvernementele diensten of instellingen worden overgemaakt.
1467

 In dat geval is 

het verstrekken slechts mogelijk voor zover dat schriftelijk geschiedt en noodzakelijk is 

voor de uitvoering van de taken van het BfV of ter bescherming van zwaarwegende 

veiligheidsbelangen van de ontvangende instantie. In de mate de buitenlandse belangen 

van Duitsland dan wel de beschermenswaardige belangen van de betrokkene (over wie 

persoonsgegevens worden meegedeeld) zich er echter tegen verzetten moet van het 

verstrekken worden afgezien. Bovendien moet de ontvanger erop gewezen worden dat hij 

de gegevens enkel mag gebruiken voor het doel waarvoor ze aan hem zijn verstrekt.
1468

 

Tot slot is het op grond van het vierde lid ook mogelijk dat het BfV 

persoonsgegevens verstrekt aan elke andere instantie, maar dan enkel indien dit ter 

bescherming van de vrije democratische rechtsorde; van het voortbestaan of de veiligheid 

van de Bund of de Länder; of ter vrijwaring van de veiligheid van ‘lebens- oder 

verteidigungswichtigen’ instellingen
1469

 noodzakelijk is.
1470, 1471

 Wat begrepen moet 

                                                 
1463

  Zo kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het meedelen van informatie over een persoon die een 

overheidsgebouw wenst te huren voor een politieke bijeenkomst en niet gekend is bij die overheid, maar 

niettemin een extremistische achtergrond heeft (in die zin B. DROSTE, Handbuch des 

Verfassungsschutzrechts, 2007, 519). Lees in dat verband ook, U. SIEBER, “Ermittlungen in Sachen 

Lichtenstein - Fragen und erste Antworten”, N.j.W. 2008, afl. 13, (881) 882.  
1464

  § 19 I BVerfSchG. 
1465

  Zie hierover B. DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 520. Of er van een dergelijke 

Klarstellungspflicht sprake is zal telkens in concreto beoordeeld moeten worden. 
1466

  § 19 II BVerfSchG juncto art. 3 IV Abkommen zwischen den Parteien des Nordatlantikvertrags über die 

Rechtsstellung ihrer Truppen. Zie hierover B. DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 

530-532. 
1467

  § 19 III BVerfSchG. Zie hierover B. DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 532-534. 
1468

  Het BfV kan in dat verband steeds inlichtingen vragen over het voorgenomen gebruik van de gegevens (zie 

§ 19 III BVerfSchG). Merk op dat de formulering van het finaliteitsbeginsel in dit verband nauw aansluit bij 

de regel van de derde dienst. 
1469

  Deze moeilijk te vertalen omschrijving is een verwijzing naar de terminologie die gehanteerd wordt in het 

Sicherheitsüberprüfungsgesetz (SÜG). Personen die in een lebens- oder verteidigungswichtigen instelling 

worden tewerkgesteld moeten een veiligheidsmachtiging krijgen (§ 1 IV SÜG). Het gaat enerzijds om 

instellingen wiens beschadiging de gezondheid of het leven van grote delen van de bevolking kan bedreigen 

of ernstige onrust kan veroorzaken en anderzijds om instellingen die van belang zijn in het licht van de 

werking van de strijdkrachten (zie § 1 V SÜG). 
1470

  § 19 IV BVerfSchG. Zie hierover B. DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 535 e.v. 
1471

  Deze bepaling doet evenwel geen afbreuk aan het feit dat het BfV aan de persoon of instantie die zij om 
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worden onder ‘andere instanties’ wordt niet nader omschreven zodat in principe elke 

binnenlandse of buitenlandse niet-overheidsinstantie onder deze open categorie kan 

vallen. Voor een dergelijke verstrekking is wel steeds de voorafgaande toestemming van 

het ministerie van Binnenlandse Zaken vereist. Overigens moet de betrokkene wiens 

persoonsgegevens werden doorgegeven hiervan op de hoogte gebracht worden van zodra 

dat mogelijk is zonder de opdrachten van het BfV in gevaar te brengen. Ook hier geldt 

verder dat de ontvangende instantie de gegevens enkel mag gebruiken voor het doel 

waarvoor ze aan hem zijn verstrekt.
1472

  

Buiten de net besproken gevallen en voorwaarden is het verstrekken van 

persoonsgegevens dus niet mogelijk.
1473

 Wij wezen er reeds op dat de regeling van § 19 

BVerfSchG daarom als een gesloten systeem beschouwd zou kunnen worden, al moet ook 

die vaststelling genuanceerd worden. De geslotenheid lijkt in ieder geval niet gegrond op 

de opsomming van mogelijke bestemmelingen. Die is immers erg ruim en omvat door het 

opnemen van ‘de andere instanties’ bovendien ook een open categorie. Belangrijker lijkt 

de strikte doelgebondenheid die uit § 19 BVerfSchG blijkt. Het verstrekken van 

persoonsgegevens door het BfV – en zelfs het gebruiken ervan door de ontvangende 

instanties – is slechts mogelijk voor welbepaalde, per categorie gespecifieerde 

doeleinden. Het verstrekken van persoonsgegevens voor andere doeleinden is daardoor 

behoudens een afwijkende wettelijke regeling niet mogelijk. Minstens ten aanzien van de 

binnenlandse overheidsinstanties wordt het gesloten karakter echter enigszins onderuit 

gehaald door de ruime invulling die aan de vereiste doeleinden wordt gegeven. 

XIV.1.1.2.2. De overige toepassingsvoorwaarden  

Naast de algemene regeling van § 19 worden in het BVerfSchG aan het verstrekken van 

persoonsgegevens nog een aantal bijzondere voorwaarden gesteld. 

Zo gelden strengere regels voor het verstrekken van (persoons)gegevens over de 

gedragingen van minderjarigen die niet ouder zijn dan 16 jaar.
1474

 Dergelijke gegevens 

kunnen in principe slechts worden uitgewisseld in de mate er concrete aanwijzingen 

bestaan dat de minderjarige een ernstig strafbaar feit uit de lijst van § 3 I G10-Gesetz
1475

 

plant, begaat of begaan heeft.
1476

 Buiten deze voorwaarde kunnen dergelijke gegevens 

slechts worden verstrekt indien dit noodzakelijk is om een aanzienlijk gevaar af te weren 

of ter vervolging van een ernstig strafbaar feit.
1477

 Ook is het in principe onmogelijk om 

dergelijke (persoons)gegevens aan buitenlandse instanties of instanties van internationaal 

recht te verstrekken.
1478

 

                                                                                                                                                  
informatie verzoekt, die persoonsgegevens mag meedelen die voor deze laatste onontbeerlijk zijn om de 

gevraagde informatie te kunnen verstrekken (zie § 19 V juncto § 8 I, zin 2 BVerfSchG. Zie ook B. 

DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 538-539). 
1472

  Het BfV kan in dat verband steeds uitleg vragen over het voorgenomen gebruik van de gegevens. Het doel, 

de aanleiding, de vindplaats en de ontvanger van de meegedeelde persoonsgegevens moeten gedurende een 

jaar worden bijgehouden in een register (zie § 19 IV BVerfSchG). 
1473

  Wel moet benadrukt worden dat het op grond van § 16 II BVerfSchG ook mogelijk is om persoonsgegevens 

openbaar te maken in het kader van een Verfassungsschutzbericht (supra). Vereist wordt dan wel dat dit 

noodzakelijk is voor het opstellen van het Verfassungsschutzbericht en dat het algemeen belang zwaarder 

weegt dan de beschermenswaardige belangen van de betrokkene. Zie hierover B. DROSTE, Handbuch des 

Verfassungsschutzrechts, 2007, 462 e.v. 
1474

  Zie hierover B. DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 555. 
1475

  Supra, XIV.1.1.3. 
1476

  § 24 I BVerfSchG juncto § 11 BVerfSchG juncto § 3 I G10-Gesetz. Het opslaan en verwerken van gegevens 

over een minderjarige van 16 jaar of jonger is eveneens slechts mogelijk onder dezelfde voorwaarden 

(supra IX.4.1.2). 
1477

  § 24 I BVerfSchG. 
1478

  Een uitzondering wordt enkel gemaakt met betrekking tot de (persoons)gegevens die betrekking hebben op 
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Van zodra persoonsgegevens werden meegedeeld, rust op de ontvangende 

instantie bovendien de taak om na te gaan of de gegevens in kwestie wel noodzakelijk 

zijn voor het vervullen van zijn opdrachten. Indien dat niet het geval blijkt te zijn, is hij 

verplicht de persoonsgegevens te vernietigen. Indien de gegevens in kwestie echter niet of 

slechts met onverantwoorde inspanningen te scheiden zijn van gegevens die wél 

noodzakelijk zijn voor het vervullen van zijn opdrachten, moeten ze niet worden 

vernietigd, maar kan worden volstaan met het blokkeren ervan.
1479

 Wanneer na het 

verstrekken van de persoonsgegevens blijkt dat deze onvolledig of onjuist zijn, moet dit 

overigens onverwijld worden meegedeeld aan de ontvanger, tenzij dit voor de 

beoordeling van de feiten niet van belang is.
1480

 

XIV.1.1.3. DE VERSTREKKING VAN PERSOONSGEGEVENS VERKREGEN OP 

GROND VAN HET G10-GESETZ 

De hierboven beschreven mogelijkheden en voorwaarden voor het verstrekken van 

informatie zijn afgeleid uit het Bundesverfassungsschutzgesetz en vormen de algemene 

regeling. Daarnaast bevat het G10-Gesetz evenwel een bijzondere beperking die geldt 

voor het meedelen van persoonsgegevens die werden bekomen door het gebruik van één 

van de bevoegdheden uit deze wet.
1481

 Dergelijke G10-informatie kan aan derden slechts 

verstrekt worden met het oog op één van de in § 4 IV G10-Gesetz uitdrukkelijk bepaalde 

doelstellingen. Belangrijk daarbij is de vaststelling dat deze regeling niet in de plaats 

komt van de zonet besproken algemene regeling maar daarentegen een bijkomende 

voorwaarde creëert die naast de reeds besproken voorwaarden moeten worden nageleefd. 

Het toepassingsgebied van deze beperking valt uiteraard samen met het 

toepassingsgebied van het G10-Gesetz. Zij heeft met andere woorden in de eerste plaats 

betrekking op informatie die bekomen werd door het openen en inkijken van poststukken 

of door het controleren en registreren van telecommunicatie. Daarbij moet evenwel 

herinnerd worden aan het feit dat het BVerfSchG in een tweetal gevallen verwijst naar de 

bijzondere regeling van het G10-Gesetz met betrekking tot het verstrekken van 

informatie. Aldus is ook het verstrekken van informatie die door het BfV werd bekomen 

door het onderscheppen van privé-communicatie in woningen
1482

 of door het gebruik van 

een IMSI-catcher
1483

 enkel mogelijk onder de hierna te bespreken voorwaarden.
1484

 

Het BfV kan deze zogenaamde G10-informatie slechts in drie gevallen aan een 

andere instantie mee delen.
1485

 Het gaat vooreerst om de situatie waarin het meedelen 

                                                                                                                                                  
een minderjarige van 15 jaar of ouder onder de voorwaarde dat in concreto niet kan worden uitgesloten dat 

een dergelijke verstrekking noodzakelijk is voor het afwenden van een gevaar voor de fysieke integriteit 

van een persoon of indien er concrete aanwijzingen zijn dat de verstrekking noodzakelijk is voor de 

vervolging van een in § 3 I G10-Gesetz genoemd strafbaar feit (§ 24 II BVerfSchG). 
1479

  § 25 BVerfSchG. Zie B. DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 555-556. Voor een 

gelijkaardige regeling, zie § 4 V G10-Gesetz (lees in dat verband U. SIEBER, “Ermittlungen in Sachen 

Lichtenstein - Fragen und erste Antworten”, N.j.W. 2008, afl. 13, (881) 883). 
1480

  § 26 BVerfSchG. Zie B. DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 550-551. 
1481

  Zie hierover in het algemeen KÖNIG, M., Trennung und Zusammenarbeit, 2005, 273 e.v. Zie ook, zij het 

deels historisch, H. BORGS-MACIEJEWSKI, Das Recht der Geheimdienste, 1986, 194-200. 
1482

  § 9 II BVerfSchG juncto § 4 IV G10. 
1483

  § 9 IV BVerfSchG juncto § 4 IV G10. 
1484

  Voor persoonsgegevens die werden bekomen door het uitoefenen van de bevoegdheid om ongericht te 

tappen
 
– een bevoegdheid waarover enkel de BND beschikt – geldt echter een andere regeling. Het 

verstrekken van dergelijke persoonsgegevens is gebonden aan de voorschriften van § 7 G10 en is slechts 

mogelijk met het oog op de verhindering van bepaalde zware strafbare feiten. Over het al dan niet 

verstrekken van dergelijke persoonsgegevens beslist een ambtenaar van de BND die de Befähigung zum 

Richteramt heeft.  
1485

  Zie hierover KÖNIG, M., Trennung und Zusammenarbeit, 2005, 277-278. 
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gericht is op het verhinderen of ophelderen van bepaalde strafbare feiten. Vereist wordt 

dat er op grond van concrete aanwijzingen (tatsächliche Anhaltspunkte) een verdenking 

bestaat dat iemand een van de in § 3 I G10-Gesetz genoemde strafbare feiten voorbereidt 

of pleegt
1486

; dan wel dat een op concrete feiten (bestimmte Tatsachen) gebaseerde 

verdenking bestaat dat iemand een van de in § 7 IV, eerste zin G10-Gesetz
1487

 genoemde 

strafbare feiten voorbereidt of pleegt.
1488

 Ten tweede kan G10-informatie ook worden 

verstrekt met het oog op de vervolging van diezelfde strafbare feiten, althans in de mate 

er sprake is van een op concrete feiten (bestimmte Tatsachen) gebaseerde verdenking.
1489

 

De derde mogelijke doelstelling van het verstrekken van G10-informatie betreft het 

voorbereiden en voeren van een procedure om een politieke partij of vereniging te 

verbieden.
1490

 

Bovendien is het verstrekken van informatie slechts mogelijk in de mate dit 

noodzakelijk is in het licht van de opdrachten van de ontvangende instantie.
1491

 De 

instantie die de informatie van het BfV verkrijgt, kan de gegevens in kwestie enkel verder 

verwerken met het oog op het doel waarvoor ze werden verstrekt. Van zodra de 

persoonsgegevens in dat opzicht niet langer noodzakelijk zijn moet de ontvangende 

instantie ze vernietigen.
1492

  

XIV.1.1.4. DE GRENZEN VAN DE INFORMATIEVERSTREKKING 

Binnen de grenzen van het hierboven geschetse stelsel beschikken de Duitse 

inlichtingendiensten dus over vrij ruime mogelijkheden om (persoons)gegevens mee te 

delen aan andere (overheids)instanties in het algemeen en aan de politiediensten en het 

openbaar ministerie in het bijzonder. Die mogelijkheden worden niettemin beperkt door 

een aantal typisch met het optreden van de inlichtingendiensten verbonden kwesties zoals 

de bescherming van de (menselijke) bronnen, de regel van de derde dienst en de 

aanwezigheid van Verschlußsachen waarvan het gebruik afhankelijk is van een gunstige 

Sicherheitsüberprüfung. Geen van deze kwesties krijgt in het BVerfSchG een 

afzonderlijke regeling. Zij zitten evenwel allen vervat in een van de in § 23 BVerfSchG 

geformuleerde Übermittlungsverbote. In het bijzonder de bepaling dat het meedelen van 

gegevens onmogelijk is indien er zwaarder wegende veiligheidsbelangen voorhanden 

zijn, is hier van belang.
1493

 

Enkel met betrekking tot de regel van de derde dienst kan er gewezen worden op 

een bijzondere bepaling. In verband met het verstrekken van persoonsgegevens wordt 

                                                 
1486

  Daarmee wordt verwezen naar de strafbare feiten die het aanwenden van een G10-maatregel kunnen 

rechtvaardigen. Het gaat enerzijds om een aantal traditionele politieke misdrijven als (hoog)verraad of 

landverraad; en een aantal strafbare feiten die tegen de militaire belangen of tegen de democratische 

rechtsorde as such zijn gericht. Anderzijds worden ook een aantal aan het terrorisme geliëerde strafbare 

feiten genoemd zoals het oprichten van een terroristische groepering of het oproepen tot haat, alsook enkele 

meer klassieke misdrijven als moord, gijzeling en brandstichting (supra IX.4.2.4.2.1).  
1487

  Het gaat om de volgende strafbare feiten: het oprichten of steunen van een terroristische organisatie; 

valsmunterij; schriftvervalsing; het witwassen van geld; enkele misdrijven met betrekking tot de 

buitenlandse handel; illegale handel in nucleaire, chemische of biologische wapens of anti-persoonsmijnen; 

en het verhandelen of aanmaken van aanzienlijke hoeveelheden verdovende middelen (§ 4 IV 1 b G10 

juncto § 7 IV 1 G10).  
1488

  § 4 IV 1 G10. 
1489

  § 4 IV 2 G10. 
1490

  § 4 IV 3 G10 juncto art. 21 II GG en § 3 I Vereinsgesetz. 
1491

  § 4 IV G10 in fine. 
1492

  Daartoe moet de ontvangende instantie de persoonsgegevens overigens minstens om de 6 maanden toetsen 

(zie § 4 IV 6 G10). Tegen die achtergrond moet ook de verplichting om G10-informatie te merken (§ 4 II 

G10) worden begrepen (zie hierover B. DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 343-344). 
1493

  § 23 2) BVerfSchG. 
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immers veel nadruk gelegd op het finaliteitsbeginsel. Zo wordt zowel in het BVerfSchG 

als in het G10-gesetz herhaaldelijk bepaald dat de meegedeelde persoonsgegevens enkel 

gebruikt kunnen worden voor het doel waarvoor ze aan de ontvanger zijn verstrekt.
1494

 

Dit principe sluit strikt genomen echter niet uit dat de ontvanger de persoonsgegevens die 

hij van het BfV heeft verkregen, zonder de toestemming van deze laatste doorgeeft aan 

een andere instantie, zolang dit kadert binnen het doel van de oorspronkelijke 

verstrekking door het BfV. Anderzijds wordt in het kader van het meedelen van 

(persoons)gegevens aan buitenlandse overheidsinstanties wel uitdrukkelijk bepaald dat 

het BfV zich het recht voorbehoudt om inlichtingen te vragen over het navolgend gebruik 

van de meegedeelde gegevens.
1495

 Hoewel dat niet uitdrukkelijk wordt bevestigd, lijkt dit 

te impliceren dat het BfV bij het afwijken van het oorspronkelijke doel kan ingrijpen door 

zich tegen het bewuste gebruik te verzetten. 

XIV.1.2. Het meedelen van informatie aan de opsporings- en vervolgingsinstanties in 

het bijzonder 

Het meedelen van informatie aan de opsporings- en vervolginsinstanties is zonder meer 

mogelijk op grond van de algemene regeling inzake het verstrekken van 

(persoons)gegevens. Zowel het openbaar ministerie als de politiediensten zijn immers te 

beschouwen als binnenlandse overheidsinstanties, zodat het BfV aan hen op grond van § 

19 I BVerfSchG persoonsgegevens kan meedelen.  

Aan het in § 19 I BVerfSchG vastgelegde finaliteitsbeginsel komt tegen de 

achtergrond van het Trennungsgebot overigens een bijzondere betekenis toe. Het moet 

verhinderen dat de bevoegdheden van het BfV misbruikt worden voor het doelbewust 

verkrijgen van zogenaamde Zufallsfunden.
1496

 Of meer algemeen geformuleerd: dat de 

politiediensten de strafvorderlijke waarborgen zouden omzeilen omdat zij via de omweg 

van de inlichtingendiensten kunnen beschikken over informatie die zij zelf niet zouden 

kunnen inzamelen. De politiediensten mogen de door het BfV ingezamelde 

persoonsgegevens dan ook slechts ontvangen voor een van de uitdrukkelijk bepaalde 

doelen, en niet louter ter informatie.
1497

 Anderzijds wezen wij er hierboven reeds op dat 

met name het begrip openbare veiligheid vrij ruim wordt ingevuld zodat het 

finaliteitsbeginsel in de praktijk ook ten aanzien van de opsporings- en 

vervolgingsinstanties minder strikt wordt ingevuld dan men op het eerste gezicht zou 

kunnen denken. Het Trennungsgebot verhindert in de eerste plaats immers dat de 

inlichtingendiensten op basis van hun inlichtingen zelf executief optreden ter 

bescherming van de staatsveiligheid, maar impliceert geenszins dat zij geen informatie 

mogen uitwisselen met derde diensten. Het doorgeven van informatie behoort immers tot 

de essentie van een inlichtingendienst.
1498

 

                                                 
1494

  Zie § 19 I, III en IV BVerfSchG en § 4 VI G10-Gesetz. 
1495

  Zie § 19 III in fine BVerfSchG. Hetzelfde geldt overigens wanneer persoonsgegevens worden meegedeeld 

aan een ‘andere Stelle’ (zie § 19 IV in fine BVerfSchG). 
1496

  Dit is wat in Nederland omschreven wordt als bijvangst (supra), te weten, de gegevens die door de 

inlichtingendiensten rechtmatig worden ingezameld in het kader van hun opdracht, maar die op zichzelf 

genomen niet binnen hun doelstellingen passen. Zo is er bijvoorbeeld sprake van bijvangst wanneer naar 

aanleiding van een inlichtingenonderzoek een drugsdepot wordt ontdekt. 
1497

  Zie B. DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 520 en 526; M. ZÖLLER, 

“Datenübermittlungen zwischen Polizei, Strafvervolgungsbehörden und Nachrichtendiensten” in F. 

ROGGAN en M. KUTSCHA (ed.), Handbuch zum Recht der Inneren Sicherheit, Berlijn, Berliner 

Wissenschafts-Verlag, 2006, (445) 499-500. Zie ook C. ROXIN en B. SCHÜNEMANN, 

Strafverfahrensrecht, 2009, 290-291. 
1498

  Zie B. DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 526-527 waar verwezen wordt naar M. 

MÖSTL, “Verfassungsrechtliche Vorgaben für die strategische Fernmeldeaufklärung und die 
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Daarnaast kan voor het BfV in bepaalde gevallen schijnbaar een verplichting 

ontstaan om informatie over bepaalde misdrijven aan de opsporings- en 

vervolgingsinstanties mee te delen. Zo moet in het bijzonder rekening gehouden worden 

met de regelingen van § 20 BVerfSchG (XIV.1.2.1) en met de aangifteverplichtingen 

zoals die uit het StGB volgen (XIV.1.2.2).
1499

 

XIV.1.2.1. DE MEDEDELING VAN INFORMATIE OVER 

STAATSSCHUTZDELIKTEN 

Op grond van § 20 I BVerfSchG verstrekt het BfV ambtshalve of op verzoek
1500

 aan het 

openbaar ministerie en de politie alle informatie met inbegrip van de persoonsgegevens 

waarover het beschikt, telkens wanneer er concrete aanwijzingen bestaan dat deze 

noodzakelijk is voor het verhinderen of vervolgen van Staatsschutzdelikten.
1501

 Uit de 

gebiedende formulering van § 20 I BVerfSchG kan worden afgeleid dat er in hoofde van 

het BfV een verplichting bestaat om dergelijke gegevens mee te delen. De draagwijdte van 

die verplichting moet evenwel sterk genuanceerd worden.  

Ten eerste wordt het toepassingsgebied van deze verplichting beperkt tot de 

informatie die noodzakelijk is voor het verhinderen of vervolgen van zogenaamde 

Staatsschutzdelikten.
1502

 Het BVerfSchG definieert deze Staatsschutzdelikten op twee 

manieren.
1503

 Enerzijds wordt een aantal strafbare feiten steeds als dusdanig 

beschouwd.
1504

 Anderzijds is er een open categorie van strafbare feiten die beschouwd 

                                                                                                                                                  
informationelle Vorfeldarbeit im allgemeinen”, DVBl 1999, (1394) 1403. 

1499
  In bepaalde gevallen is het BfV ook verplicht om (persoons)gegevens mee te delen aan; hetzij het 

Bundeskriminalamt, hetzij de Bundesgrenzschutz (i.e. de Bundespolizei). Op grond van de §§ 24 en 26 

Bundeskriminalamt-Gesetz (BKAG) is het BfV verplicht om aan het BKA die persoonsgegevens mee te 

delen die in het kader van de opdrachten van die laatste inzake getuigenbescherming en 

persoonsbescherming van hoogwaardigheidsbekleders, noodzakelijk zijn ter bescherming van de fysieke 

integriteit of de vrijheid van deze personen. En op grond van § 73 Gesetz über den Aufenthalt, die 

Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (Aufenthaltsgesetz) wordt onder 

meer het BfV verplicht om die informatie mee te delen die in het kader van een verblijfsvergunning 

aanleiding kan geven tot een weigering van de vergunning (zie hierover B. DROSTE, Handbuch des 

Verfassungsschutzrechts, 2007, 548-550. Zie ook KÖNIG, M., Trennung und Zusammenarbeit, 2005, 282). 

Gelet op het finaliteitsbeginsel en de specifieke doelen waarbinnen deze mededelingsverplichtingen passen, 

zijn zij in het kader van dit onderzoek minder relevant. 
1500

  Zie § 20 I en II BVerfSchG. 
1501

  § 20 I BVerfSchG. Zie hierover B. DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 543 e.v. Merk 

overigens op dat § 20 BVerfSchG ten aanzien van § 19 BVerfSchG beschouwd moet worden als een 

aanvullende regeling en niet als een lex specialis die de mogelijkheden om persoonsgegevens mee te delen 

op grond van § 19 BVerfSchG beperkt (zie B. DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 

519-520; KÖNIG, M., Trennung und Zusammenarbeit, 2005, 271-272. Voor een schijnbaar andere mening, 

weliswaar met betrekking tot het optreden van de BND, zie B. SCHÜNEMANN, “Prolegomena zu einer 

jeden künftigen Verteidigung, die in einem geheimdienstähnlichen Strafverfahrenn wird auftreten können”, 

G.A. 2008, (314) 326-327). 
1502

  Opmerkelijk is wel dat § 20 BVerfSchG niet uitdrukkelijk bepaalt dat de verstrekte gegevens ook enkel voor 

dit doel kunnen worden aangewend (zie KÖNIG, M., Trennung und Zusammenarbeit, 2005, 272; M. 

ZÖLLER, “Datenübermittlungen zwischen Polizei, Strafvervolgungsbehörden und Nachrichtendiensten” in 

F. ROGGAN en M. KUTSCHA (ed.), Handbuch zum Recht der Inneren Sicherheit, Berlijn, Berliner 

Wissenschafts-Verlag, 2006, (445) 500). 
1503

  Men moet er evenwel rekening mee houden dat de draagwijdte van het begrip Staatsschutzdelikt in de 

Duitse rechtsleer niet steeds gebruikt wordt in de betekenis die het BVerfSchG er aan geeft. Zie hierover 

KÖNIG, M., Trennung und Zusammenarbeit, 2005, 26 e.v. 
1504

  Het gaat in het algemeen om misdrijven als land- of hoogverraad; het in gevaar brengen van de 

democratische rechtsstaat door sabotage of door het in stand houden van een verboden (politieke) partij; het 

in gevaar brengen van de landsverdediging; deportatie; politieke verdachtmaking; het in gevaar brengen van 

de buitenlandse veiligheid; aanslagen tegen binnen- of buitenlandse staatsorganen etc… (zie § 20 I 

BVerfSchG. juncto §§ 74a en 120 Gerichtsverfassungsgesetz (GVG)). 
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kunnen worden als Staatsschutzdelikten op grond van hun specifieke finaliteit. Sterk 

vereenvoudigd kan men stellen dat het moet gaan om strafbare feiten met een relevantie 

voor de bescherming van de staatsveiligheid (een Verfassungsschutzrelevanz).
1505

 Deze 

open omschrijving maakt het soms moeilijk om in de praktijk een eenduidig antwoord te 

geven op de vraag of er al dan niet sprake is van een Staatsschutzdelikt.
1506

 

Ten tweede moet de draagwijdte van § 20 I BVerfSchG genuanceerd worden in 

het licht van de eerder reeds besproken algemene voorwaarden voor het verstrekken van 

informatie. De verplichting vervalt immers van zodra er sprake is van één van de in § 23 

BVerfSchG genoemde Übermittlungsverbote.
1507

 Aldus kan de verstrekking onder andere 

achterwege blijven indien er zwaarder wegende veiligheidsbelangen voor handen zijn 

zoals de bescherming van de bronnen en werkwijzen van het BfV. Het BfV beschikt 

daardoor in de praktijk eerder over een appreciatiebevoegdheid dan dat er sprake is van 

een daadwerkelijke verplichting. In uitzonderlijke gevallen, wanneer het BfV in het bezit 

komt van informatie over zeer ernstige strafbare feiten, lijkt het meedelen van die 

informatie aan de politiediensten niettemin onvermijdelijk.
1508

 In dat verband moet 

overigens ook gewezen worden op de aangifteverplichting van § 138 StGB (infra). 

Ten slotte moet rekening gehouden worden met § 21 BVerfSchG waar een 

identieke regeling wordt uitgewerkt met betrekking tot het meedelen van 

(persoons)gegevens over Staatsschutzdelikten door de LfV. Daarbij wordt evenwel 

uitdrukkelijk bepaald dat deze regeling niet geldt wanneer er (persoons)gegevens worden 

uitgewisseld tussen de overheidsinstanties van een zelfde deelstaat.
1509

 De federale 

wetgeving kan dus niet uitsluiten dat een deelstaat haar LfV verplicht om aan de eigen 

deelstatelijke politiediensten informatie te verstrekken over een ruimere categorie van 

strafbare feiten. De regeling van de informatie-uitwisseling tussen de overheidsinstanties 

binnen één deelstaat behoort immers tot de bevoegdheid van de deelstatelijke 

wetgevers.
1510

  

XIV.1.2.2. DE AANGIFTEPLICHTEN OP GROND VAN HET StGB 

Een algemene verplichting voor ambtenaren om de strafbare feiten waar zij kennis van 

krijgen, bij het openbaar ministerie of de politie aan te geven, is in het Duitse recht niet 

voorzien.
1511

 Wel bestaan er ten aanzien van bepaalde categorieën van ambtenaren en 

voor welbepaalde misdrijven een aantal bijzondere aangifteverplichtingen.
1512

 Geen van 

                                                 
1505

  Zo worden als Staatsschutzdelikten beschouwd: de strafbare feiten ten aanzien waarvan – rekening houdend 

met hun doel, het motief van de daders of hun samenhang met een (criminele) organisatie – concrete 

aanwijzingen bestaan dat zij gericht zijn tegen de vrije democratische rechtsorde; de samenwerking tussen 

de Bund en de Länder inzake Verfassungsschutz; of de buitenlandse belangen van Duitsland (§ 20 I 

BVerfSchG juncto art. 73, nr. 10 b en c GG). 
1506

  Zie B. DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 543. 
1507

  Zie B. DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 543-544. 
1508

  In die zin B. DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 554. Zie ook M. ZÖLLER, 

“Datenübermittlungen zwischen Polizei, Strafvervolgungsbehörden und Nachrichtendiensten” in F. 

ROGGAN en M. KUTSCHA (ed.), Handbuch zum Recht der Inneren Sicherheit, Berlijn, Berliner 

Wissenschafts-Verlag, 2006, (445) 500. 
1509

  § 21 I BVerfSchG. 
1510

  Zie hierover B. DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 544-546. 
1511

  Zie U. HELLMANN, Strafprozeßrecht, 1998, 14; L. MEYER-GOßNER, Strafprozessordnung, 2005, § 

158, nr. 6; G. PFEIFFER, Karlsruher Kommentar, 2008, § 158, nr. 26; A. SCHÖNKE en H. SCHRÖDER, 

Strafgesetzbuch Kommentar, München, Verlag C.H. Beck, 2006, § 138, nr.1; H. TRÖNDLE en T. 

FISCHER, Strafgesetzbuch und Nebengesetze, München, Verlag C.H. Beck, 2006, § 138, nr. 2. 
1512

  Zo bijvoorbeeld de aangifteplicht voor politieambtenaren en gemeenteambtenaren bij het vaststellen van 

een onnatuurlijke dood (§ 159 StPO). Voor een overzicht zie L. MEYER-GOßNER, Strafprozessordnung, 

2005, § 158, nr. 6; G. PFEIFFER, Karlsruher Kommentar, 2008, §158, nr. 26 e.v.; U. HELLMANN, 
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deze bijzondere bepalingen is echter van toepassing op de medewerkers van de 

inlichtingen- en veiligheidsdiensten. 

Niettemin moet rekening worden gehouden met § 138 StGB, waar onder bepaalde 

voorwaarden het niet-aangeven van geplande misdrijven strafbaar wordt gesteld. Deze 

bijzondere aangifteverplichting geldt ook voor de medewerkers van de 

inlichtingendiensten. Op grond van § 138 StGB is het niet aangeven van geplande of in 

uitvoer zijnde strafbare feiten, op een ogenblik dat de uitvoering of de gevolgen ervan 

nog vermeden kunnen worden
1513

, strafbaar.
1514

 De aangifteplicht heeft dus enkel 

betrekking op de strafbare feiten die nog niet geheel voltrokken zijn.
1515

 Vereist wordt 

daarenboven dat de persoon op wie de verplichting rust er redelijkerwijze van kon uitgaan 

dat er strafbare feiten worden gepland of uitgevoerd, waarbij dit besef moet bestaan op 

een ogenblik waarop de voltrekking of toch minstens de gevolgen daarvan nog vermeden 

kunnen worden. De aangifte moet in dat opzicht tijdig gebeuren.
1516

  

De aangifteverplichting geldt bovendien enkel voor een aantal limitatief bepaalde 

ernstige strafbare feiten. Het gaat in het algemeen over: het voorbereiden van een oorlog; 

hoogverraad of landverraad; het vervalsen van geld, waardepapieren of kredietkaarten; 

ernstige mensenhandel; moord, doodslag, volkerenmoord, misdaden tegen de 

menselijkheid of oorlogsmisdrijven; een misdrijf tegen de persoonlijke vrijheid; roof; en 

enkele misdrijven die de openbare veiligheid bedreigen zoals brandstichting, het 

veroorzaken van een (kern)explosie of overstroming etc…
1517

 

 De aangifte moet gebeuren aan de bevoegde overheid of aan de bedreigde 

persoon.
1518

 Ook wanneer enkel de persoon op de hoogte wordt gesteld die door het 

strafbaar feit in kwestie benadeeld zal worden, wordt aldus voldaan aan de 

aangifteverplichting. Ook dit relativeert enigszins het belang van deze 

aangifteverplichting in het kader van dit onderzoek, aangezien het bestaan van de 

verplichting niet noodzakelijk impliceert dat de politiediensten op de hoogte moeten 

worden gesteld. 

Indien het strafbaar feit dat het voorwerp van de aangifteplicht uitmaakt, bestaat in 

het oprichten van een terroristische organisatie geldt echter een afwijkende regeling. Het 

niet tijdig aangeven van het plannen of in uitvoer zijn van een dergelijk misdrijf, op een 

ogenblik dat de uitvoering ervan nog vermeden kan worden is afzonderlijk strafbaar 

gesteld.
1519

 Wanneer enkel nog de gevolgen, maar niet langer de uitvoering kan worden 

                                                                                                                                                  
Strafprozeßrecht, 1998, 14-15. 

1513
  Denk bijvoorbeeld aan het geval van een bomaanslag waarbij de aangifte het ontploffen van de bom niet 

meer kan verhinderen, maar waarbij er wel nog voldoende tijd rest om de omgeving van de explosie te 

evacueren. 
1514

  § 138 I StGB in fine. Zie evenwel ook § 139 StGB waarin een beperkt aantal verschoningsgronden worden 

opgesomd (zie hierover A. SCHÖNKE en H. SCHRÖDER, Strafgesetzbuch Kommentar, München, Verlag 

C.H. Beck, 2006, § 139; H. TRÖNDLE en T. FISCHER, Strafgesetzbuch und Nebengesetze, München, 

Verlag C.H. Beck, 2006, § 139. 
1515

  Zie TH. FISCHER, Strafgesetzbuch und Nebengesetze, München, C.H. Beck, 2001, § 138, nr. 3-5; U. 

KINDHÄUSER, Strafgesetzbuch. Lehr- und Praxiskommentar, Baden-Baden, Nomos, 2005, § 138, nr. 3; 

A. SCHÖNKE en H. SCHRÖDER, Strafgesetzbuch Kommentar, München, Verlag C.H. Beck, 2006, § 138, 

nr. 6; H. TRÖNDLE en T. FISCHER, Strafgesetzbuch und Nebengesetze, München, Verlag C.H. Beck, 

2006, § 138, nr.13. 
1516

  Zie TH. FISCHER, Strafgesetzbuch und Nebengesetze, München, C.H. Beck, 2001, § 138, nr. 8-9; U. 

KINDHÄUSER, Strafgesetzbuch. Lehr- und Praxiskommentar, Baden-Baden, Nomos, 2005, §138, nr. 4 en 

5; A. SCHÖNKE en H. SCHRÖDER, Strafgesetzbuch Kommentar, München, Verlag C.H. Beck, 2006, § 

138, nr. 9; H. TRÖNDLE en T. FISCHER, Strafgesetzbuch und Nebengesetze, München, Verlag C.H. 

Beck, 2006, § 138, nr.13. 
1517

  Voor de precieze lijst zie § 138 I StGB. 
1518

  § 138 I StGB in fine. 
1519

  § 138 II StGB.  
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vermeden, geldt de aangifteplicht hier dus niet. Bovendien moet de aangifte in dit geval 

gebeuren aan de bevoegde overheidsinstantie en moet zij onverwijld
1520

 plaatsvinden.
1521

 

Het al dan niet op de hoogte stellen van de benadeelde is hier niet relevant. 

XIV.1.3. Het Gemeinsame Terrorismusabwehrzentrum (GTAZ) en de 

gemeenschappelijke databanken 

Ten slotte moet bij een bespreking van de mogelijkheden voor het BfV om informatie mee 

te delen aan de opsporings- en vervolgingsinstanties ook kort worden stilgestaan bij 

bestaande gemeenschappelijke databanken en informatienetwerken. 

Het Gemeinsame Terrorismusabwehrzentrum (GTAZ) werd in december 2004 in 

Berlijn opgericht in de schoot van het Bundeskriminalamt (BKA).
1522

 Het GTAZ is dan 

ook niet te beschouwen als een onafhankelijk orgaan. Het beschikt ook niet over eigen 

bevoegdheden om informatie in te zamelen. Het GTAZ kan best omschreven worden als 

een netwerk van overheidsinstanties voor het uitwisselen van informatie over terrorisme. 

De overheidsinstanties die naast het BKA zelf in het GTAZ zijn vertegenwoordigd, zijn: 

het BfV; de BND; de MAD; de Bundespolizei; het Zollkriminalamt; het Bundesamt für 

Migration und Flüchtlinge; de Generalbundesanwaltschaft; alsook de 

Landeskriminalämter en de LfV’s van de deelstaten.  

De informatie die deze instanties aanleveren moet het GTAZ in staat stellen om 

zijn belangrijkste opdrachten te vervullen: te weten, het opstellen van dagelijkse briefings 

en dreigingsanalyses; het faciliteren van operationele informatie-uitwisseling en het 

opstellen van zaakanalyses en structurele lange termijnanalyses.
1523

 Belangrijk is evenwel 

dat het uitwisselen van informatie tussen de deelnemende instanties onderworpen blijft 

aan de regels die daarvoor op grond van het voor elk van hen toepasselijke wettelijke 

kader gelden. Er bestaat in het kader van het GTAZ met andere woorden niet één 

verstrekkingsstelsel, maar een veelheid aan verstrekkingsstelsels afhankelijk van de 

deelnemers die in concreto informatie uitwisselen.  

Eenzelfde analyse kan ook gemaakt worden ten aanzien van de twee andere 

actieve informatienetwerken waarin zowel de politiediensten als de inlichtingendiensten 

participeren: het Gemeinsame Internet- zentrum (GIZ) en het Gemeinsame Analyse- und 

Strategiezentrum illegale Migration (GASIM).
1524

 

                                                 
1520

  Waar ten aanzien van de andere strafbare feiten waarvoor de aangifteverplichting geldt, een zekere tijd mag 

verlopen tussen het kennis krijgen van de strafbare feiten en de eigenlijke aangifte (althans in de mate de 

eigenlijke aangifte nog tijdig is om de uitvoering of de gevolgen van de strafbare feiten te voorkomen), is 

dat hier dus uitgesloten (zie U. KINDHÄUSER, Strafgesetzbuch. Lehr- und Praxiskommentar, Baden-

Baden, Nomos, 2005, § 138, nr. 10; A. SCHÖNKE en H. SCHRÖDER, Strafgesetzbuch Kommentar, 

München, Verlag C.H. Beck, 2006, § 138, nr. 12 e.v.; H. TRÖNDLE en T. FISCHER, Strafgesetzbuch und 

Nebengesetze, München, Verlag C.H. Beck, 2006, § 138, nr. 23 e.v.). 
1521

  § 138 II StGB. 
1522

  De oprichting berust niet op een eigen uitdrukkelijke wettelijke grondslag, maar past binnen de opdracht 

van het BKA als centrale autoriteit (Zentralstelle) zoals die staat omschreven in § 2 BKAG (zie BELGIAN 

STANDING INTELLIGENCE AGENCIES REVIEW COMMITTEE (ed.), Fusion centres, 2010, 92; B. 

DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 580-581;  C. STREIß, Das Trennungsgebot, 

2011, 134 e.v. Zie ook K. BAUMANN, “Vernetzte Terrorismusbekämpfung oder Trennungsgebot?”, DVBl 

2005, (798) 798-799). Over enkele aan de GTAZ voorafgaande initiatieven, zie S. STOLLE en A. 

MAURER, “Koordinuieren und informieren - neue Formen der kooperation von Polizei und Diensten”, 

BuPol/CILIP 2004, afl. 2, (29) 29 e.v. 
1523

  Zie BELGIAN STANDING INTELLIGENCE AGENCIES REVIEW COMMITTEE (ed.), Fusion centres, 

2010, 92-93; B. DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 581-582. Zie ook BT-Drs., nr. 

16/10007, 1-2. 
1524

  Zie hierover BT-Drs., nr. 16/10007, 6. Zie ook BELGIAN STANDING INTELLIGENCE AGENCIES 

REVIEW COMMITTEE (ed.), Fusion centres, 2010, 95. 
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Tegen de achtergrond van deze informatienetwerken, het GTAZ in het bijzonder, 

moeten overigens ook de mogelijkheden begrepen worden die in 2006 werden gecreëerd 

inzake gemeenschappelijke databanken: de Antiterrordatei en de gemeenschappelijke 

projektdatabanken.
1525

 

De Antiterrordatei is een gemeenschappelijke databank van het 

Bundeskriminalamt, de Bundespolizei, de Landeskriminalämter, het BfV en de LfV’s, de 

MAD, de BND en het Zollkriminalamt.
1526

 De bedoeling van de databank is om de 

beschikbare informatie over bij het terrorisme betrokken personen sneller toegankelijk te 

maken voor de politie- en inlichtingendiensten. De databank wordt beheerd door het BKA 

en wordt door elk van de partners gevoed overeenkomstig hun respectieve opdrachten 

inzake het opsporen en bestrijden van het internationale terrorisme.
1527

 Aldus moeten de 

partners in de Antiterrordatei al hun beschikbare informatie die betrekking heeft op (de 

leden en sympathisanten van) terroristische verenigingen, op gewelddadige extremisten of 

op hun contactpersonen en die noodzakelijk is voor de strijd tegen het internationale 

terrorisme in Duitsland, inputten.
1528

 Wel kunnen bepaalde gevoelige gegevens worden 

afgeschermd zodat zij door de andere partners enkel zichtbaar worden nadat de 

oorspronkelijke eigenaar van die informatie daartoe – rekening houdend met de concreet 

voorliggende situatie – zijn toestemming heeft gegeven.
1529

 De databank kan vervolgens 

geraadpleegd worden op basis van een soort hit/no hit-systeem, waarbij in eerste instantie 

enkel de identificerende gegevens (Grunddaten) van een bepaald persoon worden 

vrijgegeven, met de vermelding of er over deze persoon nadere gegevens (erweiterte 

Grunddaten) beschikbaar zijn bij een andere partner. Vervolgens kunnen beide partners 

de informatie in kwestie dan met elkaar uitwisselen.
1530

  

In het kader van dit onderzoek is het evenwel belangrijk om te benadrukken dat 

men bij het meedelen van die erweiterte Grunddaten steeds rekening moet houden met de 

mogelijkheden die het wettelijke kader van elk van de betrokken partners biedt om 

informatie mee te delen.
1531

 Het bestaan van de Antiterrordatei en de intensieve 

samenwerking die er uit voortvloeit, verandert in wezen dus niets aan de 

hierbovenstaande analyse van de mogelijkheden van het BfV om (persoons)gegevens te 

verstrekken aan de politiediensten.  

Daarbij moet ons inziens niettemin één bedenking geplaatst worden. In principe 

kunnen de partners van de Antiterrordatei de uitgewisselde informatie slechts gebruiken 

                                                 
1525

  Respectievelijk ingevoerd door art. 1 en 2 van het Gesetz von 22 Dezember 2006 zur Errichtung 

gemeinsamer Dateien von Polizeibehörden und Nachrichtendiensten des Bundes und der Länder 

(Gemeinsame-Dateien-Gesetz). 
1526

  § 1 Gesetz von 22 Dezember 2006 zur Errichtung einer standardisierten zentralen Antiterrordatei von 

Polizeibehörden und Nachrichtendiensten von Bund und Ländern (hierna aangehaald als ATDG). Zie 

hierover ook BT-Drs., nr. 16/10007, 2-3 en 7 e.v. Zie ook BELGIAN STANDING INTELLIGENCE 

AGENCIES REVIEW COMMITTEE (ed.), Fusion centres, 2010, 94-95; H. BUSCH, “Es wächst 

zusammen... Zum Gemeinsame-Dateien-Gesetz”, BuPol/CILIP 2006, afl. 3, (52) 53 e.v.; B. DROSTE, 

Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 26 en 582 e.v.; J.U. ELLERMANN, “Antiterrordatei - Neue 

Wege der Terrorismusbekämpfung im Informationszeitalter”, Die Polizei 2007, Afl. 7, (181) 183 e.v.;  C. 

STREIß, Das Trennungsgebot, 2011, 124 e.v. 
1527

  § 1 ATDG.  
1528

  § 2 ATDG. Daarbij wordt meticuleus bepaalt welke gegevens over welke categorie van personen kan 

worden opgeslaan in de databank (zie § 3 ATDG). 
1529

  Zie § 4 ATDG. 
1530

  Zie § 5 I ATDG. In spoedeisende gevallen bestaat niettemin de mogelijkheid om toch onmiddelijk toegang 

te krijgen tot de erweiterte Grunddaten. De toestemming van de partner die de gegevens in de databank 

inbracht, moet dan wel zo snel mogelijk verkregen worden waarbij een weigering tot gevolg heeft dat het 

gebruik van die gegevens alsnog onmogelijk wordt (zie § 5 II ATDG). Van deze mogelijkheid wordt slechts 

uiterst zelden gebruik gemaakt (zie BT-Drs., nr. 16/10007, 8). 
1531

  Zie § 5 I in fine ATDG. Zie ook § 7 ATDG. 
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in het kader van hun eigen opdracht ter opsporing of bestrijding van het terrorisme.
1532

 

Van dit doelbindingsbeginsel kan evenwel afgeweken worden in de mate dit noodzakelijk 

is ter vervolging van een bijzondere ernstig misdrijf of ter voorkoming van aan gevaar 

voor vrijheid of fysieke integriteit van een persoon; en voor zover de partner die de 

bewuste gegevens in de databank inbracht daar mee instemt.
1533

 Daarmee lijkt het ATDG 

verder te gaan dan het BVerfSchG dat niet in een gelijkaardige afwijking van het 

finaliteitsbeginsel voorziet. Van een tegenstrijdigheid is er evenwel geen sprake, 

aangezien § 19 I BVerfSchG uitdrukkelijk bepaalt dat het finaliteitsbeginsel slechts geldt 

voor zover er bij wet niet van wordt afgeweken. 

Naast de creatie van de Antiterrordatei werd in 2006 ook een nieuwe § 22a 

toegevoegd aan het BVerfSchG, op grond waarvan het BfV zogenaamde projektbezogene 

gemeinsame Dateien (gemeenschappelijke projectdatabanken) kan inrichten.
1534

 Dit zijn 

in de tijd beperkte databanken
1535

 die gebruikt kunnen worden ter ondersteuning van een 

projekt waarin het BfV wenst samen te werken met een aantal andere partners. Zo een 

projekt moet evenwel steeds betrekking hebben op geweldadige bestrebungen die gericht 

zijn tegen een van de in § 3 I BVerfSchG genoemde Schutzgüter. Aldus kunnen de LfV’s; 

de MAD; de BND; het Zollkriminalamt; of de federale of deelstatelijke politiediensten 

samen met het BfV een projektdatabank oprichten waarin elk van de partners 

overeenkomstig zijn eigen doelstellingen en binnen de eigen mogelijkheden bijdraagt aan 

het uitwisselen van informatie over de Bestrebungen die aan het projekt ten grondslag 

liggen.
1536

 Ook hier geldt echter als uitgangspunt dat zowel het uitwisselen van informatie 

tussen de betrokken diensten als het navolgende gebruik van die informatie onderworpen 

blijft aan het wettelijke kader van elk van die diensten.
1537

 In die zin blijft de meerwaarde 

van deze projektbezogene gemeinsame Dateien dus beperkt tot de creatie van een hit/no 

hit-systeem en verandert ook hun bestaan niets aan de hierboven besproken regelingen 

inzake het meedelen van (persoons)gegevens door het BfV. Bovendien lijkt er in de 

praktijk weinig gebruik gemaakt te worden van de mogelijkheid om projektbezogene 

gemeinsame Dateien in te richten.
1538

  

XIV.2. DE OPERATIONELE SAMENWERKING 

Met betrekking tot de mogelijkheden voor de politiediensten en de inlichtingendiensten 

om elkaar operationeel te ondersteunen bestaat er in Duitsland geen specifieke wettelijke 

regeling. Niettemin moet wel rekening gehouden worden met de algemene regeling van 

de Amtshilfe op grond waarvan alle overheidsinstanties onder bepaalde voorwaarden 

verplicht zijn om elkaar wederzijds bijstand te verlenen.  

                                                 
1532

  Zie § 6 I ATDG. 
1533

  Zie § 6 II ATDG. 
1534

  Zie hierover B. DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 27 en 586-587. Zie ook H. 

BUSCH, “Es wächst zusammen... Zum Gemeinsame-Dateien-Gesetz”, BuPol/CILIP 2006, afl. 3, (52) 58-

59. 
1535

  Een dergelijke databank kan in principe slechts twee jaren bestaan, al kan dat tot tweemaal toe met één jaar 

worden verlengd indien noodzakelijk (zie § 22a IV BVerfSchG). 
1536

  Zie § 22a I BVerfSchG. 
1537

  Zie § 22a I in fine, II en V BVerfSchG. 
1538

  Zie BT-Drs., nr. 16/10007, 10. 
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XIV.2.1. De Amtshilfe 

XIV.2.1.1. DE AFBAKENING VAN HET BEGRIP AMTSHILFE 

De algemene regeling voor de zogenaamde Amtshilfe zit vervat in het 

Verwaltunsverfahrengesetz (VwVfG).
1539

 In § 4 I VwVfG wordt de Amtshilfe gedefinieerd 

als het op verzoek verlenen van aanvullende (ergänzende) hulp tussen 

overheidsinstanties. Het moet met andere woorden gaan om een subsidiaire vorm van 

ondersteuning die onder geen beding afbreuk mag doen aan de bestaande 

bevoegdheidsverdeling tussen de betrokken overheidsinstanties. De verzoekende instantie 

kan een andere overheidsinstantie weliswaar om ondersteuning vragen bij de vervulling 

van haar eigen opdrachten, maar dat mag in geen geval resulteren in het overdragen van 

die opdracht aan de aangezochte instantie.
1540

 Daarbij komt dat § 4 uitdrukkelijk bepaalt 

dat er in twee gevallen geen sprake kan zijn van Amtshilfe: wanneer de gevraagde hulp 

past in een zeggenschapsverhouding tussen de betrokken instanties
1541

; of wanneer zij 

handelingen omvat die behoren tot de eigen opdrachten van de aangezochte instantie
1542

.  

Overigens kan ook niet elke vorm van ondersteuning als Amtshilfe worden 

aangemerkt. Ten eerste heeft de regeling enkel betrekking op het op verzoek verlenen van 

ondersteuning. Het spontaan aanbieden van hulp is dus niet als Amtshilfe te 

beschouwen.
1543

 Bovendien moet de Amtshilfe steeds betrekking hebben op een of 

meerdere concrete gevallen. Het gaat met andere woorden om een vorm van ad hoc 

ondersteuning. Van zodra een vorm van samenwerking of ondersteuning ontstaat die op 

zichzelf staat en gericht is op een niet nader genoemd aantal gevallen kan er geen sprake 

meer zijn van Amtshilfe.
1544

 

XIV.2.1.2. DE TOEPASSINGSVOORWAARDEN 

Voor een verzoek om Amtshilfe gelden geen bijzondere procedures of 

toepassingsvoorwaarden. Het verzoek kan in principe door de ene overheidsinstantie 

rechtstreeks aan de andere worden bezorgd.
1545

 Het is daarbij voldoende dat het verzoek 

om Amtshilfe door de verzoekende overheidsinstantie noodzakelijk wordt geacht. In § 5 I 

VwVfG wordt weliswaar een opsomming gegeven van de gevallen waarin een 

                                                 
1539

  §§ 4 e.v. Verwaltunsverfahrengesetz (VwVfG) van 25 mei 1976, BGBl I 1976, 1253.  
1540

  Zie H. BORGS-MACIEJEWSKI, Das Recht der Geheimdienste, 1986, 46; B. DROSTE, Handbuch des 

Verfassungsschutzrechts, 2007, 557. Zie in dat verband ook § 7 I VwVfG. Zie ook H. KALKBRENNER, 

“Amtshilfeproblematik im Verhältnis Polizei - Verfassungsschutz”, 1982, (69) 84. 
1541

  § 2 II 1) VwVfG. Zo is er ten aanzien van het BfV geen sprake van Amtshilfe wanneer deze laatste op grond 

van mededelingsplicht van § 16 BVerfSchG (supra) aan het BMI informatie bezorgt (zie B. DROSTE, 

Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 561). 
1542

  § 4 II 2) VwVfG. Zie hierover B. DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 561; W. 

GANßER, “Zusammenarbeit von Verfassungsschutz und Polizei”, BayVBl 1983, (711) 713.  
1543

  B. DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 559; W. GANßER, “Zusammenarbeit von 

Verfassungsschutz und Polizei”, BayVBl 1983, (711) 713. Zie ook H. KALKBRENNER, 

“Amtshilfeproblematik im Verhältnis Polizei - Verfassungsschutz”, 1982, (69) 84-87. 
1544

  Wel blijft het mogelijk om in een Amtshilfe-verzoek meerdere – eventueel zelfs toekomstige – gevallen op 

te nemen. Het onderscheid tussen Amtshilfe en andere meer algemene (geïnstitutionaliseerde) 

samenwerkingsvormen is daardoor niet steeds eenvoudig te maken (zie hierover H. BORGS-

MACIEJEWSKI, Das Recht der Geheimdienste, 1986, 33; B. DROSTE, Handbuch des 

Verfassungsschutzrechts, 2007, 559; W. GANßER, “Zusammenarbeit von Verfassungsschutz und Polizei”, 

BayVBl 1983, (711) 713). 
1545

  Zie B. DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 560. Op grond van § 6 VwVfG moet – in de 

mate de Amtshilfe gevraagd kan worden aan meerdere instanties – wel steeds gekozen worden voor de in 

(de ambtelijke organisatie) laagste overheidsinstantie. 
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overheidsinstantie om Amtshilfe kan verzoeken, maar die opsomming is indicatief en 

geenszins limitatief bedoeld.
1546

  

Aldus is een verzoek om Amtshilfe bijvoorbeeld geoorloofd als het voor de 

verzoekende overheidsinstantie wettelijk gezien niet mogelijk is om de betreffende 

ambtshandeling zelf uit te voeren.
1547

 Hierbij moet evenwel in aanmerking genomen 

worden dat de Amtshilfe geen afbreuk mag doen aan de bestaande bevoegdheidsverdeling 

tussen de betrokken overheidsinstanties en dus niet gebuikt mag worden als een sluipweg 

om de beperkte mogelijkheden van de verzoekende instantie te omzeilen.
1548

 Specifiek 

met betrekking tot de Amtshilfe-verzoeken van het BfV wordt dit nogmaals uitdrukkelijk 

bevestigd in § 8 III BVerfSchG waar bepaald wordt dat het BfV de politiediensten in het 

kader van de Amtshilfe niet om maatregelen mag verzoeken waartoe het zelf niet is 

bevoegd. Maar ook het omgekeerde is waar. Een Amtshilfe-verzoek van de politiediensten 

aan het BfV kan nooit gericht zijn op het uitvoeren van maatregelen waartoe de 

politiediensten zelf niet bevoegd zijn. 

Bovendien wordt in § 5 I 3) VwVfG bevestigd dat een overheidsinstantie ook om 

Amtshilfe kan verzoeken wanneer zij – om haar eigen opdrachten uit te voeren – kennis 

moet hebben van bepaalde feiten die zij niet kent en die zij zelf niet kan achterhalen. 

Belangrijk is dat het moet gaan om het meedelen van feiten – geen meningen, gedachten 

of inschattingen – die noodzakelijk – en niet slechts nuttig – zijn voor de opdrachten van 

de verzoekende overheidsinstantie. Het valt daarbij overigens niet uit te sluiten dat de 

aangezochte overheidsinstantie naar aanleiding van het verzoek een onderzoek moet 

instellen naar de feiten in kwestie omdat zij niet over de gevraagde informatie 

beschikt.
1549

 

Tenslotte is een verzoek om Amtshilfe ook mogelijk wanneer de verzoekende 

overheidsinstantie in de feitelijke onmogelijkheid verkeert om de gevraagde handeling 

zelf te stellen
1550

; wanneer het zelf stellen ervan slechts mogelijk is met een aanzienlijk 

grotere inspanning in vergelijking met de inspanning van de aangezochte instantie
1551

; of 

wanneer de verzoekende overheidsinstantie voor het uitvoeren van haar opdrachten een 

document of een ander bewijsstuk nodig heeft dat zich in het bezit van de aangezochte 

instantie bevindt
1552

.  

XIV.2.1.3. DE WEIGERINGSGRONDEN 

In principe is de aangezochte overheidsinstantie verplicht om een Amtshilfe-verzoek uit te 

voeren. Het VwVfG bevat echter een aantal verplichte en facultatieve weigeringsgronden 

waar de aangezochte overheidsinstantie zich op kan beroepen. De opsomming is limitatief 

in die zin dat er buiten de genoemde weigeringsgronden geen andere mogelijkheden 

bestaan om de Amtshilfe te weigeren. De geformuleerde weigeringsgronden zijn evenwel 

vrij ruim. 

                                                 
1546

  Zie B. DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 561-562. 
1547

  § 5 I 1) VwVfG. 
1548

  In die zin ook H. BORGS-MACIEJEWSKI, Das Recht der Geheimdienste, 1986, 124; B. DROSTE, 

Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 562; H. LISKEN, “Polizei und Verfassungsschutz - Aspekte 

der gesetzlichen Zusammenarbeit”, N.J.W. 1982, (1481) 1482. Zie ook H. KALKBRENNER, 

“Amtshilfeproblematik im Verhältnis Polizei - Verfassungsschutz”, 1982, (69) 84 en 89. 
1549

  Zie B. DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 563. 
1550

  § 5 I 2) VwVfG. Te denken valt in het bijzonder aan de situatie waarbij een bepaalde specialist omwille van 

overmacht niet kan optreden of aan het geval bepaalde technische apparatuur defect of overbevraagd is (zie 

B. DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 562). 
1551

  § 5 I 5) VwVfG. Zie B. DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 564. 
1552

  § 5 I 4) VwVfG. Zie B. DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 563. 
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Zo moet het verlenen van Ambtshilfe achterwege blijven als de aangezochte 

overheid wettelijk gezien niet bevoegd is voor het uitvoeren van de gevraagde 

ondersteuning.
1553

 Het criterium is daarbij of de aangezochte instantie de gevraagde 

handeling in de gegeven omstandigheden ook los van het verzoek om Amtshilfe zou 

kunnen uitvoeren. Concreet wordt daarmee nogmaals bevestigd dat de bevoegdheden en 

opdrachten het BfV door een Amtshilfe-verzoek niet uitgebreid kunnen worden. Het 

inzamelen van informatie op vraag van de politiediensten is dus niet mogelijk als daarmee 

enkel de opsporing of vervolging is gediend. Past het uitvoeren van de gevraagde 

Amtshilfe evenwel (ook) binnen de opdrachten en bevoegdheden van het BfV, dan is er 

geen principiëel bezwaar.
1554

 

Ten tweede moet de Amtshilfe geweigerd worden in de mate de uitvoering ervan 

een ernstig nadeel zou veroorzaken voor de Bund of een van de Länder.
1555

 Het nadeel 

voor de Bund of een van de Länder kan bestaan in het benadelen of in gevaar brengen van 

de uit- of inwendige veiligheid. Aangezien het om een ernstig nadeel dient te gaan lijkt 

een louter hypothetisch nadeel evenwel onvoldoende. Daarbij aansluitend bepaalt § 5 II 

VwVfG dat de aangezochte overheidsinstantie naar aanleiding van een Amtshilfe-verzoek 

niet verplicht is om die documenten, stukken of inlichtingen mee te delen die op basis van 

een wet of uit hun aard geheim gehouden moeten worden.
1556

 Daarbij moet onder meer 

gedacht worden aan de zogenaamde Verschlußsachen.  

Daarnaast worden in § 5 III VwVfG nog enkele facultatieve weigeringsgronden 

opgesomd. Aldus kan de aangezochte overheidsinstantie de uitvoering van de Amtshilfe 

weigeren indien: een andere instantie de gevraagde ondersteuning aanzienlijk 

eenvoudiger kan verlenen; de gevraagde ondersteuning slechts met grote inspanningen 

kan worden geleverd; of de eigen opdrachten er ernstig door geschaad kunnen worden.
1557

 

Vooral die laatste mogelijkheid is in het kader van dit onderzoek interessant omdat zij het 

mogelijk maakt dat het BfV de Amtshilfe weigert wanneer de eigen inlichtingenopdracht 

daarmee in gevaar wordt gebracht.  

Het is duidelijk dat het BfV op grond van deze weigeringsgronden enige 

appreciatiemarge heeft om (bepaalde aspecten van) de Amtshilfe te weigeren. In de mate 

de Amtshilfe zou resulteren in het bekend worden van dienstgeheimen of 

Verschlußsachen, moet het BfV de uitvoering ervan zelfs weigeren. Bovendien kan het 

BfV ook weigeren om op basis van een Amtsilfe-verzoek mee te werken aan een 

strafrechtelijk onderzoek wanneer dat haar eigen inlichtingenwerk zou kunnen 

doorkruisen. 

XIV.2.1.4. DE RELEVANTIE VOOR DE OPERATIONELE SAMENWERKING 

In de eerste plaats moet benadrukt worden dat de Amtshilfe te beschouwen is als een 

subsidiaire regeling die slechts geldt in de mate de samenwerking niet door een andere 

wettelijke bepaling wordt geregeld. De specifieke regelingen inzake samenwerking en 

informatie-uitwisseling uit het BVerfSchG en het G10-Gesetz hebben dus voorrang op de 

regeling van de Amtshilfe. Inzake het uitwisselen van informatie tussen het BfV en de 

opsporings- en vervolgingsdiensten bestaat er tegenwoordig
1558

 zodoende – naast de 

hierboven besproken regeling – nog maar weinig ruimte voor een vorm van Amtshilfe.
1559

  

                                                 
1553

  § 5 II 1) VwVfG. Zie B. DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 564-566. 
1554

  Zie B. DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 565. 
1555

  § 5 II 2) VwVfG. Zie B. DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 566. 
1556

  § 5 II in fine VwVfG. Zie B. DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 566-567. 
1557

  Zie B. DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 567-568. 
1558

  Zie in historische context evenwel o.a. E. DENNINGER, “Die Trennung von Verfassungsschutz und 

Polizei und das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung”, Z.R.P. 1981, (231) 233 e.v.; W. 
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De Amtshilfe kan echter ook betrekking hebben op het uitvoeren van feitelijke 

handelingen die tot de bevoegdheid van de aangezochte instantie behoren. Aldus behoudt 

deze regeling niettemin haar relevantie in het kader van de operationele medewerking 

tussen de inlichtingendiensten en de opsporings- en vervolgingsdiensten.
1560

 Daarbij kan 

gedacht worden aan het ter beschikking stelllen of verschaffen van apparatuur, materiaal 

of gebouwen (bijvoorbeeld safe-houses) maar ook aan het ter beschikking stellen van 

personeel. Zo is het voor medewerkers van het BfV mogelijk om in het kader van de 

Amtshilfe samen met de opsporingsinstanties observaties, verhoren of andere technische 

ondersteunende activiteiten uit te voeren.
1561

  

Toch moet het belang van Amtshilfe-verzoeken ook in het kader van de 

operationele samenwerking sterk genuanceerd worden. Ten eerste maken de ruime 

weigeringsgronden het weinig waarschijnlijk dat het BfV zich ooit tegen zijn wil verplicht 

zal weten om op een Amtshilfe-verzoek van de opsporings- of vervolgingsinstanties in te 

gaan. Ten tweede mag niet uit het oog verloren worden dat de regeling van de Amtshilfe 

geconcipieerd is als een garantie voor de goede samenwerking tussen de verschillende 

overheidsinstanties: als de ene overheidsinstantie de andere om ondersteuning vraagt, is 

deze laatste (in principe) verplicht om daar op in te gaan. Zij vormt met andere woorden 

(slechts) een benedengrens voor de (operationele) samenwerking maar stelt geen 

bovengrens aan de mogelijkheden voor de verschillende overheidsdiensten om in 

onderling akkoord samen te werken. De Amtshilfe resulteert in hoofde van het BfV dus 

quasi nooit in een verplichting om met de opsporings- of vervolgingsinstanties samen te 

werken, laat staan in een beperking van de mogelijkheden om samen te werken.  

Wel belangrijk is dat de regeling van de Amtshilfe duidelijk begrensd wordt door 

twee uitgangspunten. Ten eerste kan de Amtshilfe er nooit toe leiden dat er afbreuk wordt 

gedaan aan de bevoegdheidsverdeling tussen de verschillende overheidsdiensten doordat 

bepaalde opdrachten als het ware in hun geheel worden uitbesteed aan een andere 

overheidsdienst. Ten tweede kan de aangezochte overheidsdienst nooit buiten zijn eigen 

wettelijke kader treden. Het uitvoeren van een Amtshilfe-verzoek moet dus passen binnen 

de eigen opdrachten en bevoegdheden van de aangezochte dienst. Beide uitgangspunten 

volgen evenwel ook uit het legaliteitsbeginsel en hebben daardoor een algemene gelding, 

ook buiten de context van de Amtshilfe. 

XIV.2.2. De operationele samenwerking in de praktijk 

Een specifieke regeling voor de operationele samenwerking tussen de 

inlichtingendiensten en de politiediensten bestaat in Duitsland, zoals gezegd, dus niet. De 

zonet besproken Amtshilfe voorziet wel in een algemeen kader voor de wederzijdse 

(operationele) ondersteuning van overheidsinstanties, maar zij heeft slechts een beperkt 

belang, zelfs wat betreft de operationele samenwerking. De meerwaarde van de 

Amtshilfe-regeling ligt immers in de bepaling van een benedengrens voor de 

                                                                                                                                                  
GANßER, “Zusammenarbeit von Verfassungsschutz und Polizei”, BayVBl 1983, (711) 713; CH. GUSY, 

“Die Rechtsstellung der Nachrichtendienste”, Jura 1986, (296) 300; H. LISKEN, “Polizei und 

Verfassungsschutz - Aspekte der gesetzlichen Zusammenarbeit”, N.J.W. 1982, (1481) 1481 e.v.; R. 

RIEGEL, “Amtshilfe und Übermittlung personenbezogener Daten im Bereich der Sicherheitsbehörden”, 

Die Polizei 1980, (349) 349 e.v.; R. RIEGEL, “Die Tätigkeit der Nachrichtendienste ind ihre 

Zusammenarbeit mit der Polizei”, N.J.W. 1979, (952) 952 e.v. Zie ook H. KALKBRENNER, 

“Amtshilfeproblematik im Verhältnis Polizei - Verfassungsschutz”, 1982, (69) 82 e.v. 
1559

  Zie H. BORGS-MACIEJEWSKI, Das Recht der Geheimdienste, 1986, 33; B. DROSTE, Handbuch des 

Verfassungsschutzrechts, 2007, 557-558; KÖNIG, M., Trennung und Zusammenarbeit, 2005, 197. Voor 

een aantal voorbeelden, zie B. DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 558. 
1560

  Zie B. DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 557. 
1561

  Zie B. DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 558. 
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samenwerking, terwijl wij in dit onderzoek vooral geinteresseerd zijn in een eventuele 

bovengrens. 

Niettemin is er voor een aantal situaties die nauw bij het verlenen van operationele 

ondersteuning aanleunen wel een uitdrukkelijke regeling voorhanden. Zo wezen wij 

eerder reeds op het bestaan van een aantal bepalingen over de samenwerking tussen het 

BfV en de Duitse grenspolitie.
1562

 Op grond van § 10 I BPolG kan de Bundesgrenzschutz 

het BfV ondersteuning bieden bij het onderscheppen en analyseren van radioberichten.
1563

 

En op grond van § 17 II BVerfSchG kan het BfV – evenals de BND en het MAD – de 

Bundespolizei verzoeken om in het kader van zijn opdrachten als grenspolitie de 

verplaatsingen van bepaalde personen of voorwerpen te observeren door middel van 

gerichte grenscontroles en dit te melden aan het BfV.
1564

 Op gelijkaardige wijze kan het 

BfV overigens ook bepaalde personen of voorwerpen laten seinen in het Schengen 

Informatiesysteem (SIS) als dat voor de uitvoering van hun opdrachten noodzakelijk 

is.
1565

 

Uit deze zeer specifieke regelingen kan echter geen algemeen kader inzake de 

operationele ondersteuning worden afgeleid.
1566

 Het ontbreken van een expliciet 

algemeen wettelijk kader voor de operationele ondersteuning impliceert nochtans 

geenszins dat het voor het BfV onmogelijk zou zijn om op operationeel niveau met de 

politiediensten samen te werken. Algemeen wordt immers aanvaard dat de 

inlichtingendiensten beschikken over een grote vrijheid om hun eigen werking – met 

inbegrip van de samenwerking met de andere overheidsdiensten – naar eigen inzicht te 

regelen. Het samenvallen van een inlichtingenonderzoek en een politieonderzoek wordt in 

dat verband in ieder geval niet als een probleem ervaren.
1567

 Er lijkt met andere woorden 

geen bezwaar te bestaan tegen het feit dat de inlichtingendiensten en de politiediensten 

hun werking daarbij op elkaar zouden afstellen, bijvoorbeeld door samen onderzoeken te 

voeren.
1568

  

Deze al bij al liberale invulling van de operationele samenwerking lijkt enkel 

beperkt te worden door de aspecten van het Trennungsgebot die hun grondslag vinden in 

een uitdrukkelijke wettelijke bepaling. Zo verhindert de in § 2 I BVerfSchG verankerde 

organisatorische Trennung dat politiediensten en inlichtingendiensten gezamenlijke 

organen zouden oprichten. Met betrekking tot de operationele samenwerking vloeit de 

belangrijkste beperking echter voort uit § 8 III BVerfSchG waardoor het voor 

inlichtingendiensten onmogelijk is om politionele bevoegdheden uit te oefenen of om 

politiediensten aan te sturen.1569 

                                                 
1562

  Zie supra, XI.1.2.2.2. 
1563

  Zie § 10 I BDSG. Zie hierover KÖNIG, M., Trennung und Zusammenarbeit, 2005, 229-230; R. RIEGEL, 

“Das neue Bundesgrenzschutzgesetz: Tradition, Neuerungen und Probleme”, D.Ö.V. 1995, (317) 318-319. 

Strikt genomen is er in dat geval evenwel geen sprake van een operationele ondersteuning aangezien de 

Bundespolizei in dat geval geacht wordt niet haar eigen bevoegdheden uit te voeren, maar die van het BfV. 

Er is dus eerder sprake van een soort delegatie dan van een daadwerkelijke ondersteuning. De 

Bundespolizei valt bij het uitvoeren van dergelijke opdrachten overigens ook onder het BVerfSchG. 
1564

  Zie § 17 II BVerfSchG juncto § 31 VII BPolG. Zie hierover KÖNIG, M., Trennung und Zusammenarbeit, 

2005, 231. 
1565

  § 17 III BVerfSchG. Zie hierover B. DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 478 e.v. 
1566

  Bovendien zijn deze regelingen in de eerste plaats gericht op het verlenen van ondersteuning aan het BfV. 

Terwijl we in het kader van dit onderzoek in de eerste plaats geïnteresseerd zijn in de vormen van 

operationele ondersteuning die door het BfV geboden kunnen worden aan de opsporings- en politiediensten. 
1567

  Zie in die zin ook B. DROSTE, Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, 544. 
1568

  In die zin K. NEHM, “Das nachrichtendienstliche Trennungsgebot”, 2004, (3289) 3293. 
1569

  Datzelfde volgt overigens ook uit het strafprocesrechtelijke legaliteitsbeginsel dat stelt dat onderzoeksdaden 

die gericht zijn op strafvervolging enkel kunnen worden uitgevoerd door de instanties die daarvoor door de 

wet zijn aangeduid. De inlichtingendiensten behoren hiertoe alleszins niet (zie H. LISKEN, “Polizei und 
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Tegen die achtergrond worden in de literatuur twee vormen van operationele 

samenwerking onderscheiden. De juridische grondslag voor elk van deze vormen is 

enigszins anders. 

Ten eerste wordt er op gewezen dat er geen bezwaar kan bestaan tegen het samen 

of gelijktijdig uitvoeren van onderzoeksdaden, voor zover elke dienst daarbij optreedt op 

basis van zijn eigen doelstellingen en op grond van zijn eigen wettelijke kader. Wanneer 

aldus gelet op de concrete omstandigheden zowel de politiediensten als de 

inlichtingendiensten onafhankelijk van elkaar en elk voor zich over de mogelijkheid 

beschikken om een inhoudelijk identieke onderzoeksdaad te stellen, lijkt niets te 

verhinderen dat zij deze samen en op gecoördineerde wijze uitvoeren.
1570

  

Concreet kan er bijvoorbeeld worden gedacht aan het gelijktijdig uitvoeren van 

een observatie.
1571

 In bepaalde gevallen beschikken immers zowel de politiediensten als 

de inlichtingendiensten over deze bevoegdheid. Wanneer het daarentegen om 

onderzoeksdaden gaat waarbij de politiediensten dwang kunnen gebruiken om de 

uitvoering ervan mogelijk te maken, kan er van een gelijktijdig uitoefenen van 

bevoegdheden geen sprake zijn. De inlichtingendiensten beschikken immers niet over 

bevoegdheden waarbij het inzetten van dwang mogelijk is. Zo zal het gezamenlijk 

uitvoeren van een doorzoeking niet mogelijk zijn, vermits de inlichtingendiensten niet 

beschikken over een doorzoekingsbevoegdheid die desgevallend met dwang kan worden 

uitgevoerd.
1572

 

Strikt genomen is er in deze situatie echter geen sprake van een daadwerkelijke 

samenwerking maar eerder van een samenloop. Beide diensten oefenen immers los van 

elkaar elk hun eigen bevoegdheid uit, zij het – bij wijze van spreken toevallig – op 

hetzelfde ogenblik. De facto ontstaat er op deze manier echter uiteraard wel een 

verregaande vorm van samenwerking, waarbij het dikwijls moeilijk zal zijn om de 

respectieve opdrachten, doelstellingen en bevoegdheden uit elkaar te houden. Bovendien 

is het niet steeds mogelijk om het legaliteitsbeginsel dat ten grondslag ligt aan het 

optreden van de opsporingsinstanties, te verzoenen met de evenzeer legitieme zorg van de 

inlichtingendiensten om bepaalde informatie niet vroegtijdig bekend te maken.  

Daarom wordt in de rechtsleer niettemin gepleit voor enige terughoudendheid bij 

het samen uitoefenen van bevoegdheden. Wanneer een vermenging van bevoegdheden of 

informatie zich dreigt voor te doen, moet van een gezamenlijke actie worden afgezien.
1573

 

Het gelijktijdig uitoefenen van de eigen bevoegdheden mag immers nooit resulteren in 

een uitholling van de wettelijke regelingen, waarbij in het bijzonder gedacht moet worden 

aan het verbod voor het BfV op het uitoefenen van politiebevoegdheden en de dwingende 

regels inzake het uitwisselen van (persoons)gegevens. 

De tweede vorm van samenwerking tussen de politie- en de inlichtingendiensten 

bestaat in het verlenen van expertise. Zo kan een medewerker van een inlichtingendienst 

omwille van zijn specifieke zaakkennis worden gevraagd om ter ondersteuning deel te 

nemen aan bepaalde politionele onderzoekshandelingen. Met betrekking tot de 

medewerkers van het BfV of van de Landesbehörden is deze mogelijkheid bovendien 

                                                                                                                                                  
Verfassungsschutz - Aspekte der gesetzlichen Zusammenarbeit”, N.J.W. 1982, (1481) 1488). 

1570
  Zie K. BAUMANN, “Vernetzte Terrorismusbekämpfung oder Trennungsgebot?”, DVBl 2005, (798) 804; 

H. BORGS-MACIEJEWSKI, Das Recht der Geheimdienste, 1986, nr.139; K. NEHM, “Das 

nachrichtendienstliche Trennungsgebot”, 2004, (3289) 3293-3294. 
1571

  In die zin K. NEHM, “Das nachrichtendienstliche Trennungsgebot”, 2004, (3289) 3294. Zie ook H. 

BORGS-MACIEJEWSKI, Das Recht der Geheimdienste, 1986, nr.139; B. DROSTE, Handbuch des 

Verfassungsschutzrechts, 2007, 42-43. 
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uitdrukkelijk geformuleerd in de Richtlinien für das Straf- und das Bußgeldverfahren.
1574

 

Volgens deze richtlijnen kunnen medewerkers van het BfV als deskundige worden 

betrokken bij verhoren en andere onderzoeksdaden. De richtlijn noemt als voorbeeld van 

andere onderzoeksdaden de afstapping op de plaats-delict en de inbeslagname.
1575

 Wel 

wordt vereist dat de toevoeging van een dergelijke expert wordt opgenomen in het 

proces-verbaal.
1576

 

Of de inlichtingendienst zelf ook over een vergelijkbare bevoegdheid bezit, is bij 

deze vorm van samenwerking niet relevant. Aangezien de medewerker van de 

inlichtingendienst hier geen eigen onderzoek verricht, gaat men er immers van uit dat een 

dergelijke samenwerking niet ingaat tegen het Trennungsgebot.
1577

 In deze hypothese 

wordt de medewerker van de inlichtingendienst immers volledig ingeschakeld in de 

opsporingsfinaliteit en dient hij de in dat kader geldende voorwaarden en procedures 

onverkort te respecteren. Wanneer een medewerker van de inlichtingendienst als expert 

optreedt in een opsporingsonderzoek, mag hij dan ook op geen enkel moment 

nachrichtendienstliche doelen nastreven. Het onderscheid tussen de beide hoedanigheden 

van de betrokken medewerker blijft echter hoe dan ook enigszins kunstmatig en soms 

moeilijk te handhaven. Om die reden wordt in de rechtsleer ook ten aanzien van deze 

mogelijkheid gepleit voor terughoudendheid; het inzetten van medewerkers van een 

inlichtingendienst als experts in een strafrechtelijk vooronderzoek zou aldus beperkt 

moeten blijven tot uitzonderlijke situaties.
1578

 

XIV.3. BESLUIT 

De bijzondere gevoeligheid die in Duitsland bestaat voor de samenwerking tussen 

inlichtingen- en de politiediensten is zonder twijfel medeverantwoordelijk voor de 

omvattende wettelijke regeling van de samenwerkingsmogelijkheden. Niettegenstaande 

de veelheid aan regels waarmee rekening gehouden moet worden, blijken de 

mogelijkheden voor de inlichtingendiensten om met de politiediensten samen te werken 

nochtans ook in Duitsland vrij ruim te zijn. De complexiteit van deze regelingen maakt 

het evenwel moeilijk om de Duitse regeling te duiden als een open dan wel gesloten 

systeem. 

Op het eerste gezicht lijkt er eerder sprake te zijn van een open systeem. Op basis 

van de algemene taakomschrijving van § 3 BVerfSchG is het meedelen van gegevens 

mogelijk voor zover dat niet uitdrukkelijk wordt verboden. In dat verband moet in het 

bijzonder rekening gehouden worden met de in § 23 BVerfSchG vermelde 

Ubermittlungsverbote op grond waarvan het meedelen van gegevens onder meer 

achterwege moet blijven indien er zwaarderwegende veiligheidsbelangen voor handen 

zijn. Aldus kan het BfV de mededeling van gegevens steeds weigeren in de mate het 

vreest dat haar inlichtingenfinaliteit daarmee in het gedrang zou kunnen komen. Naast 

deze Ubermittlungsverbote bestaan er evenwel nauwelijks beperkingen op de principiële 

mogelijkheid om gegevens met derden te delen. 

Die inschatting moet echter bijgesteld worden in de mate de gegevens in kwestie 

te beschouwen zijn als persoonsgegevens, wat zeer vaak het geval zal zijn. Voor het 

verstrekken van persoonsgegevens worden immers een aantal bijkomende voorwaarden 

                                                 
1574

  Zie nr. 205 V Richtlinien für das Straf- und das Bußgeldverfahren (RiStBV) van 1 januari 1977, volledig 

opgenomen in L. MEYER-GOßNER, Strafprozessordnung, 2005, 2115-2225.  
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  Het gaat niet om een limitatieve lijst, zodat het toevoegen van een medewerker van de inlichtingendienst 

ook mogelijk is bij het uitvoeren van andere onderzoeksdaden. 
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  Zie Nr. 205 V RiStBV. 
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  Zie K. NEHM, “Das nachrichtendienstliche Trennungsgebot”, 2004, (3289) 3294. 
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gecreëerd die op zichzelf genomen eerder als een gesloten systeem omschreven moeten 

worden. Op grond van § 19 BVerfSchG kunnen persoonsgegevens immers enkel verstrekt 

worden aan de aldaar uitdrukkelijk vernoemde personen of instanties, onder de aldaar 

bepaalde voorwaarden. De geslotenheid volgt daarbij niet zozeer uit de limitatieve 

opsomming van de mogelijke bestemmelingen, doch wel uit het feit dat voor elke 

categorie van bestemmelingen expliciet wordt bepaald binnen welke doelstellingen het 

verstrekken van persoonsgegevens moet passen. Buiten die doelstellingen is het dus niet 

mogelijk om persoonsgegevens aan derden mee te delen. Bovendien rust op de 

ontvangende instanties de plicht om de verstrekte gegevens te vernietigen wanneer zij 

deze niet nodig hebben voor de uitoefening van hun opdrachten. 

Aldus is het verstrekken van persoonsgegevens aan politiediensten of aan het 

openbaar ministerie op grond van § 19 I BVerfSchG enkel mogelijk indien dat nodig is 

voor de uitvoering van de opdrachten van het BfV, dan wel indien de ontvangende 

instantie deze persoonsgegevens nodig heeft ter bescherming van de vrije democratische 

rechtsorde of omwille van de openbare veiligheid. Bovendien wordt uitdrukkelijk bepaald 

dat de ontvangende instantie deze persoonsgegevens enkel mag verwerken voor het doel 

waarvoor ze initiëel aan haar werden verstrekt. Deze schijnbaar strenge regeling wordt 

evenwel grotendeels onderuitgehaald door de ruime interpretatie die aan het begrip 

openbare veiligheid wordt gehecht. In de praktijk wordt aldus aanvaard dat 

persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan de politiediensten, zelfs wanneer dit 

in concreto niet aansluit bij de opdrachten van het BfV. Daardoor blijft er – minstens ten 

aanzien van de politiediensten en het openbaar ministerie – nog maar weinig over van het 

gesloten karakter van de regeling inzake het meedelen van persoonsgegevens. 

Verder worden de mogelijkheden voor het BfV om (persoons)gegevens aan de 

politiediensten mee te delen nog ingeperkt door een aantal bijzondere bepalingen. Zo is 

het meedelen van (persoons)gegevens over de gedragingen van een jongere die niet ouder 

is dan 16 jaar slechts mogelijk ter voorkoming of vervolging van welbepaalde strafbare 

feiten, al is de lijst van mogelijke strafbare feiten wel ruim. Maar vooral de regeling voor 

het verstrekken van (persoons)gegevens die verkregen werden op grond van het G10-

Gesetz is in deze van belang. Het verstrekken van deze zogenaamde G10-informatie is 

slechts mogelijk met het oog op het voorbereiden en uitvoeren van een procedure om een 

politieke partij of vereniging te verbieden, dan wel om bepaalde, limitatief opgesomde, 

misdrijven te verhinderen, op te helderen of te vervolgen. Bovendien wordt vereist dat de 

(persoons)gegevens in kwestie noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de opdrachten 

van de ontvangende instantie en dat deze laatste de gegevens enkel kan verwerken met 

het oog op het doel waarvoor ze werden verstrekt. Het spreekt voor zich dat de 

mogelijkheden voor het BfV om (persoons)gegevens te verstrekken aan de politiediensten 

of het openbaar ministerie hierdoor in potentie aanzienlijk worden beperkt. Daar staat 

evenwel tegenover dat de cataloog van strafbare feiten waarnaar wordt verwezen, ook 

hier bijzonder ruim is. 

Of dat alles dan resulteert in een eerder open dan wel gesloten systeem is niet 

eenduidig vast te stellen. Veeleer lijkt er sprake van een ingewikkeld systeem dat op de 

keper beschouwd niettemin vrij veel mogelijkheden laat om informatie aan derden – de 

politiediensten in het bijzonder – mee te delen. De belangrijkste beperking voor de 

verstrekking van (persoons)gegevens aan de politiediensten lijkt immers te volgen uit het 

herhaaldelijk geëxpliciteerde finaliteitsbeginsel. De politiediensten mogen de door het 

BfV ingezamelde gegevens enkel ontvangen en verwerken in overeenstemming met de 

wettelijk toegestane doelstellingen, en dus niet louter ter informatie. Bovendien volgt uit 

het in § 8 III BVerfSchG geformuleerde bevoegdheidsrechtelijke Trennungsgebot dat de 

mogelijkheden uit het BVerfSchG door de politiediensten niet gebruikt mogen worden om 
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informatie te bekomen die zij zelf niet kunnen inzamelen. In dat verband is ook het 

bewust aansturen op zogenaamde Zufallsfunden – met de bedoeling om deze naderhand 

aan de politiediensten te kunnen doorgeven – verboden. 

Een verplichting om informatie aan de politiediensten mee te delen, bestaat ín 

Duitsland als dusdanig niet. De verplichting uit het BVerfSchG om informatie over 

zogenaamde Staatsschutzdelikten aan de politiediensten mee te delen, blijft ondergeschikt 

aan de in § 23 vermelde Ubermittlungsverbote. Zij vervalt dan ook indien er 

zwaarderwegende veiligheidsbelangen voorhanden zijn. En de klassieke 

aangifteverplichtingen uit het StGB gelden niet voor de medewerkers van de 

inlichtingendiensten. Wel moet rekening gehouden worden met de aangifteverplichting 

uit § 138 StGB, maar deze heeft een al bij al beperkt toepassingsgebied. Zij geldt enkel 

voor zeer ernstige misdrijven en bestaat slechts zolang met de aangifte de uitvoering of 

gevolgen van deze misdrijven kunnen worden vermeden. De ratio achter deze 

verplichting is dus veeleer het vermijden van schade, dan wel het faciliteren van de 

vervolging. 

Wat betreft de operationele samenwerking tussen de inlichtingendiensten en de 

politiediensten beschikt Duitsland niet over een uitdrukkelijke regeling, wat niet 

wegneemt dat algemeen aanvaard wordt dat de inlichtingendiensten hun eigen werking – 

met inbegrip van de samenwerking met de andere overheidsdiensten – naar eigen inzicht 

kunnen regelen. Al zal daarbij uiteraard wel rekening gehouden moeten worden met de 

organisatorische maar vooral ook met de bevoegdheidsrechtelijke Trennung zoals die in § 

8 III BVerfSchG wordt geformuleerd: het BfV kan in geen geval beschikken over 

politiebevoegdheden noch over een instructierecht ten aanzien van de politiediensten. 

Binnen die krijtlijnen wordt de operationele samenwerking in Duitsland al naargelang de 

concrete situatie op een dubbele grondslag gestoeld.  

In de eerste plaats wordt aanvaard dat het BfV en de politiediensten, elk binnen 

hun eigen opdrachten en bevoegdheden, gelijktijdig optreden. In dat geval is er strikt 

genomen geen sprake van samenwerking, doch eerder van de coördinatie van het 

optreden van beide diensten. Deze interpretatie kan de operationele samenwerking 

uiteraard enkel verantwoorden in de mate zij beperkt blijft tot het gelijktijdig uitoefenen 

van inhoudelijk identieke bevoegdheden waarover zowel de inlichtingendiensten als de 

politiediensten in concreto kunnen beschikken. Buiten die gevallen wordt de 

medewerking van het BfV aan bepaalde opsporingshandelingen verantwoord door een 

bijzondere vorm van tijdelijke detachering. Zo wordt aanvaard dat een medewerker van 

het BfV als expert ter ondersteuning aan bepaalde opsporingshandelingen kan deelnemen, 

in de veronderstelling dat hij op dat moment geen eigen onderzoek verricht voor het BfV. 

De expert wordt dan als het ware volledig ingeschakeld in de opsporingsfinaliteit en dient 

de in dat kader geldende voorwaarden en procedures onverkort te respecteren. Binnen 

deze twee interpretaties zijn de mogelijkheden voor het BfV om ook op operationeel 

niveau met de politiediensten samen te werken dus vrij ruim.  

Aldus kunnen er met betrekking tot de samenwerkingsmogelijkheden tussen de 

inlichtingendiensten en de politiediensten in Duitsland twee afsluitende vaststellingen 

gemaakt worden. Ten eerste kan er geen discussie bestaan over het feit dat de belangen 

van de inlichtingenfinaliteit in Duitsland primeren boven de belangen van een 

strafrechtelijk optreden. Van een verplichting voor het BfV om gegevens mee te delen aan 

de politiediensten is slechts in zeer uitzonderlijke gevallen sprake. In alle andere situaties 

beschikt het BfV over de mogelijkheid om de mededeling te weigeren in de mate er 

zwaarderwegende veiligheidsbelangen voorliggen. Wanneer de inlichtingenfinaliteit met 

andere woorden in het gedrang zou komen, dan kan van het meedelen van gegevens 

worden afgezien. Eventuele beperkingen die volgen uit de classificatie van bepaalde 
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stukken; de regel van de derde dienst; of de bescherming bronnen kunnen zo mee in 

rekening gebracht worden. 

Ten tweede lijkt het Duitse systeem een soort paradox in zich te dragen. Enerzijds 

kunnen de discussie over het Trennungsgebot en de omvattende wettelijk verankerde 

toepassingsvoorwaarden inzake het meedelen van (persoons)gegevens, de indruk wekken 

dat de samenwerking tussen het BfV en de politiediensten in Duitsland ernstig aan banden 

wordt gelegd. In het bijzonder de strenge voorwaarden inzake het verwerken en meedelen 

van persoonsgegevens – en het in dat verband gehanteerde finaliteitsbeginsel – laten op 

het eerste gezicht weinig ruimte voor samenwerking. Anderzijds blijken de 

mogelijkheden om informatie uit te wisselen in de praktijk erg omvangrijk te zijn; deels 

omdat de toepassingsvoorwaarden bij nader inzien soms nauwelijks een beperking 

inhouden; deels omdat er in de rechtsleer een ruime interpretatie aan wordt gegeven. 

Bovendien vinden de bestaande beperkingen op de informatie-uitwisseling hun grondslag 

niet zozeer in de erfenis van de Polizeibrief maar wel in de bescherming van de 

grondrechten, het recht op privacy (informationelle Selbstbestimmung) in het 

bijzonder.
1579

 Een vergelijkbare analyse kan overigens gemaakt worden met betrekking 

tot de mogelijkheden om op operationeel niveau samen te werken. In afwezigheid van een 

expliciete wettelijke regeling, worden problemen met het Trennungsgebot daar 

grotendeels vermeden door een erg legalistische interpretatie van de samenwerking.  
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  In die zin ook KÖNIG, M., Trennung und Zusammenarbeit, 2005, 294;  C. STREIß, Das Trennungsgebot, 

2011, 178 e.v. 
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HOOFDSTUK XV. BESLUIT BIJ DEEL IV 

XV.1. DE RELATIVITEIT VAN DE VOOROPGESTELDE SCHEIDING TUSSEN 

DE INLICHTINGENDIENSTEN EN DE POLITIEDIENSTEN 

XV.1.1. De grondslag van de vooropgestelde scheiding 

Wat betreft de verhouding tussen de politie en de inlichtingendiensten lijkt het 

uitgangspunt in elk van de drie besproken landen hetzelfde te zijn: beiden moeten van 

elkaar gescheiden blijven. Dat uitgangspunt is gestoeld op de schijnbaar breed gedragen 

consensus dat het gescheiden houden van politie en inlichtingendiensten een belangrijke 

garantie vormt tegen het ontstaan van een totalitair regime; een consensus die uiteraard 

teruggaat op de pijnlijke ervaringen met het nazi-politieaparaat in de aanloop naar en 

tijdens de Tweede Wereldoorlog. De angst en emoties die aan deze duistere episode uit de 

politie- en inlichtingengeschiedenis verbonden zijn, beheersen het socio-politieke debat 

over de inlichtingendiensten tot op vandaag.  

Anders dan in België en Nederland, kreeg dit debat in Duitsland evenwel ook een 

expliciet juridische dimensie. Daar ontstond – onder impuls van de geallieerde 

bezettingsmachten – immers reeds in de jaren ’50 van de vorige eeuw een omvattend 

(grond)wettelijk kader waarin de Trennung tussen de inlichtingendiensten en de 

politiediensten werd verankerd. Het onmiddelijke gevolg daarvan was dat het debat over 

de verhouding tussen beiden aanvankelijk verstomde. Maar van zodra dit debat vanaf de 

jaren ‘70 werd hernomen, geschiedde dit noodzakelijkerwijs tegen de achtergrond van het 

bestaande wettelijke kader. De discussie over de verhouding tussen de politie en de 

inlichtingendiensten kreeg daardoor een sterk juridische inslag. Hoewel men uiteraard 

niet kan negeren dat de discussie over het Trennungsgebot ook in Duitsland door emotie 

werd (en wordt) aangevuurd, kan de impact van deze veeleer juridische invalshoek 

nauwelijks overschat worden. 

Deze juridische benadering heeft in belangrijke mate bijgedragen tot wat we de 

rationalisering van het Trennungsgebot zouden kunnen noemen. Door het 

Trennungsgebot niet te benaderen als een emotioneel of moreel dogma maar als een 

(grond)wettelijke regel, werd het immers mogelijk om bepaalde aspecten ervan in vraag 

te stellen en er een debat over te voeren. Dat resulteerde – in lijn met de sterk 

dogmatische aard van de Duitse rechtsleer – in een verduidelijking van de concrete 

draagwijdte van het Trennungsgebot en in een verdere verdieping van het debat tout 

court.  

In België vond een vergelijkbare verzakelijking of rationalisering niet plaats 

waardoor het debat over de verhouding tussen de inlichtingendiensten en de 

politiediensten nooit echt van de grond kwam. Waar dat wel het geval was, kwam men 

zelden verder dan het benadrukken van het gevaar voor een ‘politieke politie’ waardoor 

de discussies meestal vastliepen in discutabele historische vergelijkingen. In Nederland 

ontstond op het einde van de 20
ste

 eeuw wel een inhoudelijk debat, zij het veeleer 

toegespitst op de concrete samenwerkingsmogelijkheden tussen de inlichtingendiensten 

en de politiediensten. Maar ook dat bereikte nooit dezelfde intensiteit, zakelijkheid of 

abstractie als in Duitsland. Vanuit die optiek kan de Duitse rechtsleer over de draagwijdte 

van het Trennungsgebot – alsook over de (grond)wettelijke verankering ervan – dus 

gebruikt worden als een referentiepunt voor het debat over de verhouding tussen de 

politie en de inlichtingendiensten in België en Nederland.  

Dat gezegd zijnde, is het interessant om op te merken hoe de draagwijdte van het 

Trennungsgebot evolueerde van een onaantastbaar geacht grondwettelijke principe met 
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een relatief vage inhoud, naar een geheel van voor wijziging vatbare wettelijke regels met 

een relatief concrete inhoud. Die evolutie van een grondwettelijke naar een wettelijke 

status voltrok zich op het eind van de 20
ste

 eeuw. Vanaf dat moment groeide in Duitsland 

immers het besef dat het niet (langer) verdedigbaar was om aan het Trennungsgebot een 

(quasi) grondwettelijke status toe te kennen. Momenteel wordt in de rechtsleer vrij 

algemeen aanvaard dat het Trennungsgebot slechts over een einfachgesetzlich-karakter 

beschikt. De rationalisering en juridisering van het debat – aanvankelijk bedoeld om de 

juridische grondslag van het Trennungsgebot te versterken – hebben aldus het paradoxale 

gevolg gehad dat de rol van het Trennungsgebot als maatgevend principe – althans in een 

juridische context – grotendeels is uitgespeeld. Bepaalde aspecten van het 

Trennungsgebot hebben weliswaar een wettelijke vertaling gekregen, maar daar kan door 

een andere wet van worden afgeweken. 

De evolutie van een ietwat vaag principe naar een meer concrete inhoudelijke 

regeling loopt grotendeels parallel met deze eerste evolutie. De grote consensus die kort 

na de Tweede Wereldoorlog bestond over de noodzaak van een Trennungsgebot maakte 

dat een uitklaring van de precieze draagwijdte er van niet aan de orde was. Van zodra 

echter de samenwerking tussen de politie en inlichtingendiensten meer op de voorgrond 

trad en het debat over de precieze grondslag van het Trennungsgebot aan belang won, 

groeide ook de aandacht voor de concrete draagwijdte ervan. Sindsdien wordt inzake de 

Trennung tussen politie en inlichtingendiensten meestal een onderscheid gemaakt tussen 

drie aspecten: de organisatorische, bevoegdheidsrechtelijke (of functionele) en de 

informationele Trennung. De combinatie van deze beide evoluties resulteerde in 

Duitsland in een duidelijke relativering van het Trennungsgebot die tot op zekere hoogte 

ook herkenbaar is in België en Nederland. 

XV.1.2. De inhoudelijk draagwijdte van de scheiding 

De organisatorische Trennung is in Duitsland expliciet wettelijk bepaald. Op grond van § 

2 I BVerfSchG kan het BfV niet aan een federale of deelstatelijke politiedienst worden 

toegevoegd. Hoewel dit aspect weliswaar niet de kern van het Trennungsgebot uitmaakt, 

lijkt het uitgangspunt dat de inlichtingendiensten organisatorisch van de politiediensten 

gescheiden moeten blijven daarmee onomstotelijk vast te staan. Niettemin moet die 

vaststelling genuanceerd worden omwille van de ‘einfachgesetzliche’ aard van de 

organisatorische Trennung en de overweging dat het – zelfs in Duitsland – niet langer 

ondenkbaar is om over een (beperkte) organisatorische samenvoeging te spreken.  

In België en Nederland wordt de organisatorische scheiding tussen politie en 

inlichtingendiensten nergens expliciet wettelijk – laat staan grondwettelijk – verankerd, 

wat niet wegneemt dat er geen twijfel kan bestaan over het feit dat een gescheiden 

organisatie ook in deze landen als uitgangpunt wordt gehanteerd. Hoewel er strikt 

juridisch geen bezwaar tegen bestaat, is het samenvoegen van beide diensten om die 

reden politiek gezien in geen van beide landen realistisch. Al moet daarbij voor 

Nederland wel gewezen worden op het bestaan van de artikel 60-ambtenaren en de RID-

WIV en LID-WIV in het bijzonder. Die bijzondere afdelingen van de landelijke en 

regionale eenheden van de Nationale Politie kunnen de facto beschouwd worden als een 

soort detachement van de AIVD. Deze organisatorische grijze zone wordt in Nederland 

evenwel nauwelijks geproblematiseerd als een uitzondering op de gewenste 

organisatorische scheiding.  

De bevoegdheidsrechtelijke Trennung wordt in Duitsland nog steeds beschouwd 

als de kern van het Trennungsgebot omdat zij het nauwst bij de inhoud van de 

Polizeibrief aansluit. Zij omvat het verbod voor het BfV om executieve 

politiebevoegdheden uit te oefenen en vindt in § 8 III BVerfSchG haar wettelijke 
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grondslag. Toch moet ook de draagwijdte van dit aspect van het Trennungsgebot 

genuanceerd worden. Het verbod heeft immers enkel betrekking op politionele 

dwangbevoegdheden en kan door een andere wettelijke bepaling – zelfs impliciet – buiten 

werking worden gesteld. In dat verband kan bijvoorbeeld gewezen worden op de 

mogelijkheid die bestaat om de Bundespolizei in te zetten bij het observeren van de 

verplaatsingen van bepaalde personen of voorwerpen voor rekening van het BfV. 

Bovendien moet hier ook rekening gehouden worden met de vrij ruime mogelijkheden 

voor het BfV om op operationeel niveau met de politiediensten samen te werken. De facto 

lijkt het dan ook steeds moeilijker om in de dagelijkse praktijk van een strikte 

bevoegdheidsrechtelijke Trennung te spreken. 

In Nederland blijkt de bevoegdheidsrechtelijke scheiding duidelijk uit de Wiv 

2002. Daarin wordt uitdrukkelijk bepaald dat de ambtenaren van de inlichtingendiensten 

geen bevoegdheid bezitten tot het opsporen van strafbare feiten. Die visie wordt ook door 

de rechtspraak bevestigd. In België daarentegen werd de bevoegdheidsrechtelijke 

scheiding tussen politie en inlichtingendiensten niet expliciet verankerd in de wet, al kan 

ook daar over de geldigheid ervan nauwelijks enige discussie bestaan. Zowel in de 

parlementaire stukken als in de rechtsleer wordt herhaaldelijk gesteld dat de 

inlichtingendiensten een eigen functie vervullen die van de politiefunctie onderscheiden 

moet worden. Wel opvallend is dat de precieze inhoud van dat onderscheid in België op 

uiteenlopende wijze wordt omschreven waarbij slechts zelden uitdrukkelijk wordt 

verwezen naar de onmogelijkheid voor de inlichtingendiensten om politionele 

dwangmiddelen uit te oefenen.  

Anderzijds moet de bevoegdheidsrechtelijke scheiding ook voor België en 

Nederland genuanceerd worden tegen de achtergrond van de mogelijkheden voor de 

inlichtingendiensten om op operationeel niveau met de politiediensten samen te werken. 

Voor Nederland moet er bovendien opnieuw gewezen worden op artikel 60 Wiv 2002 en 

de RID-WIV en LID-WIV. De W.I&V bepaalt weliswaar uitdrukkelijk dat de artikel 60-

ambtenaren bij het verrichten van hun werkzaamheden voor de AIVD geen 

bevoegdheden tot het opsporen van strafbare feiten kunnen uitoefenen, maar men kan 

zich de vraag stellen in welke mate het onderscheid met hun werkzaamheden als 

politieambtenaar in de praktijk steeds duidelijk gemaakt kan worden. 

De informationele Trennung of scheiding tenslotte is in elk van de drie landen zo 

goed als onbestaande. Zelfs in Duitsland werd aan dit aspect van het Trennungsgebot 

zelden enige waarde toegekend; integendeel zelfs. Vrij snel immers ontstond daar de 

overtuiging dat het uitwisselen van informatie met de politiediensten, gelet op de 

functionele definitie van een inlichtingendienst, beschouwd moet worden als de 

noodzakelijke keerzijde van het organisatorische en bevoegdheidsrechtelijke 

Trennungsgebot. Wanneer een inlichtingendienst geen informatie meer mag doorgeven 

aan andere diensten (zoals de politie) verliest hij met andere woorden zijn bestaansrecht. 

Ook in België en Nederland lijkt er nooit enige reële discussie bestaan te hebben over het 

feit dat een zekere mate van samenwerking, informatie-uitwisseling in het bijzonder, 

noodzakelijk is. Die analyse wordt voor de drie landen overigens bevestigd door de vrij 

ruime wettelijke mogelijkheden om informatie uit te wisselen tussen de politie en de 

inlichtingendiensten (infra, XV.2). 

Tot slot kan nog gewezen worden op het eigen perspectief waarin het 

Trennungsgebot in Duitsland wordt gekaderd. In België – en in mindere mate ook in 

Nederland – wordt de scheiding tussen de politiediensten en de inlichtingendiensten 

vooral benadrukt vanuit de bezorgdheid dat de inlichtingendiensten al te makkelijk 

gebruikt zouden kunnen worden in het kader van de opsporing en vervolging van 

strafbare feiten. Men wil daar met andere woorden vooral vermijden dat er een 
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politiedienst ontstaat die zelf onbeperkt  of in ieder geval buiten het strikte kader van de 

strafprocedure  inlichtingen kan inzamelen en gebruiken. In Duitsland daarentegen lijkt 

men vooral te vrezen voor een inlichtingendienst met politiebevoegdheden. Het 

onderscheid is subtiel maar niettemin interessant omdat het aantoont dat het 

Trennungsgebot in Duitsland vooral bedoeld is om een mogelijke uitbreiding van de 

bevoegdheden van de inlichtingendiensten af te weren, terwijl de scheiding in België 

eerder gezien wordt als een garantie tegen een verregaande uitbreiding van de 

bevoegdheden van de politiediensten. Praktische consequenties heeft dit verschillend 

perspectief echter nauwelijks. 

XV.1.3. De paradox tussen het uitgangspunt en de concrete uitwerking ervan 

Elk van de drie aspecten van een scheiding lijkt zo in elk van de drie landen in meer of 

mindere mate in conflict te komen met de juridische en praktische realiteit van het 

inlichtingenwerk. De organisatorische scheiding lijkt daar voorlopig het best tegen 

bestand te zijn, wat niet onlogisch is aangezien zij ook veruit het makkelijkst te 

handhaven valt. Niettemin kunnen in de praktijk ook daar nuances bij geplaatst worden. 

De bevoegdheidsrechtelijke scheiding daarentegen staat onder aanzienlijk grotere druk. 

Hoewel dit aspect de essentie uitmaakt van de scheiding, lijkt het steeds moeilijker om 

het op een overtuigende manier te handhaven. Van een informationele scheiding ten slotte 

lijkt er in het geheel geen sprake (meer) te zijn. 

Aldus kunnen we in de discussie over de verhouding tussen de politie en 

inlichtingendiensten een duidelijke paradox herkennen tussen de geponeerde 

uitgangspunten en de concrete uitwerking daarvan. In het socio-politieke discours wordt 

veel nadruk gelegd op het bestaan en het belang van een scheiding. Dat is zeker zo in 

Duitsland, maar geldt ook zonder meer voor België en Nederland. In beide landen wordt 

de Duitse casus daarbij veelvuldig aangegrepen om de noodzaak van een scheiding te 

verantwoorden. Daar tegenover staat dat – minstens de jongste decennia – uit de praktijk 

alsook uit de ontworpen wettelijke kaders een veel pragmatischer beeld naar voor komt 

waarbij een intensieve samenwerking het uitgangspunt lijkt te zijn. Ook hier kan 

Duitsland genoemd worden als voorbeeld. De juridisering en rationalisering van het 

Duitse debat zorgde voor het nodige tegengewicht in een voor het overige soms erg 

emotioneel en moreel getinte discussie. Samenwerking werd daardoor bespreekbaar. De 

invloed van die evolutie op het debat in België en Nederland kan ons inszien nauwelijks 

overschat worden.  

Bij wijze van boutade zou men dan ook kunnen stellen dat de – schijnbaar breed 

gedragen socio-politieke – consensus over de noodzaak van een scheiding tussen de 

inlichtingendiensten en de politiediensten, een daaraan tegengestelde consensus over de 

noodzaak van een intensieve samenwerking lijkt te verbergen. In ieder geval is duidelijk 

geworden dat er geen sprake is van een hogere morele of grondwettelijke norm die een 

Trennung dicteert. Het gescheiden houden van de politie- en inlichtingendiensten kan 

inderdaad een belangrijke waarborg vormen tegen het ontstaan van een totalitair regime 

maar is in dat verband geenszins de enig denkbare – en waarschijnlijk zelfs niet de beste – 

optie. 

XV.2. DE RUIME MOGELIJKHEDEN OM INLICHTINGEN MEE TE DELEN 

Een rechtsvergelijkende analyse van de mogelijkheden voor de inlichtingendiensten om 

informatie mee te delen aan derde (overheids)diensten, de politiediensten in het bijzonder, 

leert ons in de eerste plaats dat dit in elk van de drie landen mogelijk is. Dat kan, gelet op 

de door ons gehanteerde functionele definitie van een inlichtingendienst, ook niet echt 
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verwonderen. Het behoort immers tot de essentie van een inlichtingendienst dat hij de 

producten van zijn arbeid kan doorgeven aan derden. Anderzijds kan het evenmin 

verbazen dat het verstrekken van inlichtingen aan een aantal toepassingsvoorwaarden of 

beperkingen onderhevig is. In elk van de besproken landen zijn deze 

toepassingsvoorwaarden op het eerste gezicht echter op een sterk van elkaar afwijkende 

manier georganiseerd (XV.2.1). Nochtans zijn de mogelijkheden om inlichtingen aan 

derden mee te delen telkens vrij ruim (XV.2.2), zeker met betrekking tot de inlichtingen 

die relevant kunnen zijn voor de opsporing en vervolging van strafbare feiten (XV.2.3). 

Overigens volgen uit de vergelijking van de drie landen een aantal interessante 

vaststellingen. Zo lijken de bezorgdheid voor de goede werking van de 

inlichtingendiensten en de noodzaak van een adequate bescherming van de privacy een 

veel grotere rol te spelen bij het afbakenen van de samenwerkingsmogelijkheden dan het 

Trennungsgebot (XV.2.4). Bovendien verschilt de verhouding tussen het 

inlichtingenwerk enerzijds en de opsporing en vervolging van strafbare feiten anderzijds 

in België aanzienlijk in vergelijking met Nederland en Duitsland (XV.2.5). 

XV.2.1. De uiteenlopende systematiek van de verstrekkingssystemen 

Het meest coherente en duidelijkste systeem bestaat ons inziens in Nederland. Daar wordt 

een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de interne en externe verstrekking van 

gegevens, waarbij voor de externe verstrekking uitdrukkelijk geopteerd wordt voor een 

gesloten systeem: op grond van artikel 36 Wiv 2002 kunnen de gegevens die door de 

inlichtingendiensten werden verwerkt slechts aan derden worden meegedeeld in de 

gevallen die uitdrukkelijk voorzien zijn in de wet.  

Niet minder coherent, maar des te complexer is het systeem dat in Duitsland geldt. 

Impliciet geldt daar voor het verstrekken van gegevens een open verstrekkingssysteem: 

het verstrekken van gegevens is mogelijk tenzij dat door een bijzonder wettelijke bepaling 

werd verboden. Specifiek met betrekking tot het meedelen van persoonsgegevens  quod 

plerumque fit  geldt in Duitsland evenwel een veel strenger gesloten 

verstrekkingssysteem. En hetzelfde geldt met betrekking tot het meedelen van gegevens 

die werden ingezameld op grond van een zogenaamde G10-bevoegdheid. Telkens is het 

meedelen van dergelijke gegevens slechts mogelijk in de uitdrukkelijk door de wet 

bepaalde gevallen, zodat er globaal genomen ook in Duitsland eerder sprake lijkt van een 

gesloten systeem.  

In België ten slotte is het moeilijk om een systeem te herkennen. De aanzet van 

artikel 19 W.I&V lijkt te wijzen op een gesloten karakter, maar de onduidelijkheid over 

de draagwijdte van de geformuleerde voorwaarden en de verhouding met de overige 

bepalingen van de wet bemoeilijken een eenduidige interpretatie. 

Dat zou tot de conclusie kunnen leiden dat de systemen in de besproken landen te 

ver uit elkaar liggen om op een zinvolle manier vergeleken te kunnen worden. Niettemin 

kan op basis van dit onderzoek op een aantal treffende gelijkenissen en verschillen 

worden gewezen.  

XV.2.2. De ruime mogelijkheden om informatie mee te delen in het algemeen 

Zo is het in de eerste plaats opvallend dat de mogelijkheden om inlichtingen aan derden 

mee te delen in elk van de landen vrij ruim zijn, zij het om uiteenlopende redenen.  

In België lijkt het ontworpen systeem te veel onduidelijkheden te bevatten en te 

onsamenhangend om er een daadwerkelijke beperking van de 

verstrekkingsmogelijkheden uit af te leiden. Weliswaar lijkt artikel 19 W.I&V op het 

eerste gezicht een gesloten systeem te hanteren, maar bij nader inzien slaagt het daar niet 
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in. De schijnbaar limitatieve lijst van mogelijke bestemmelingen is zeer ruim en bevat 

bovendien een open categorie waardoor zij geen effectieve beperking inhoudt. 

Problematischer is evenwel dat het meedelen wordt beperkt tot ‘de doelstellingen van hun 

opdrachten’ terwijl de draagwijdte van die beperking geheel onduidelijk blijft en niet eens 

met enige zekerheid gelinkt kan worden aan hetzij de inlichtingendiensten hetzij de 

ontvangende instanties. Die vaststelling dreigt de facto te resulteren in een open systeem 

zonder enige reële beperking.  

Dat is anders in Nederland waar een helder en consequent doorgevoerd gesloten 

verstrekkingssysteem geldt, ook al moet het gesloten karakter van dat 

verstrekkingssysteem in belangrijke mate genuanceerd worden. Net als in België kan uit 

de lijst van mogelijke bestemmelingen geen echte beperking worden afgeleid. De 

geslotenheid van het systeem volgt daarentegen veeleer uit de beperking van de 

doelstellingen waarvoor gegevens verstrekt kunnen worden. In Nederland immers is de 

gegevensverstrekking aan andere overheidsinstanties enkel mogelijk in de mate de 

verstrekking nuttig is voor de bescherming van de nationale veiligheid en de gegevens 

slechts worden meegedeeld aan die instanties die deze nodig hebben voor hun 

opdrachten. Beide voorwaarden gelden cumulatief zodat het verstrekken van gegevens 

bijvoorbeeld achterwege moet blijven wanneer dit geen nut heeft voor de nationale 

veiligheid maar enkel voor de opdrachten van de ontvangende instantie. Maar zelfs dan 

blijft de speelruimte voor de diensten om gegevens mee te delen groot. Bovendien werd 

voor het meedelen van gegevens die nuttig zijn voor de opsporing en vervolging van 

strafbare feiten nog in een verdere verruiming voorzien (infra XV.2.3).  

In Duitsland ten slotte geldt een bijzonder ingewikkelde opeenstapeling van 

toepassingsvoorwaarden waardoor er op het eerste gezicht sprake lijkt van een zeer 

restrictieve regeling. In de praktijk blijkt dat evenwel mee te vallen. Aan het meedelen 

van gegevens op zich worden eigenlijk geen voorwaarden gesteld. Worden evenwel 

persoonsgegevens meegedeeld – quod plerumque fit –, dan gelden er wel strengere 

voorwaarden. Wanneer dergelijke gegevens worden meegedeeld aan een andere 

overheidsinstantie is dat slechts mogelijk voor zover dat nodig is voor de opdrachten van 

het BfV of in de mate de ontvangende instantie die gegevens nodig heeft ter bescherming 

van de vrije democratische rechtsorde of omwille van de openbare veiligheid. Toch blijft 

er ook binnen deze voorwaarden veel ruimte bestaan voor het meedelen van inlichtingen. 

De begrippen vrije democratische rechtsorde en openbare veiligheid worden immers – 

minstens ten aanzien van de politiediensten – zeer ruim ingevuld. Opvallend is bovendien 

dat beide voorwaarden hier als alternatieven zijn gesteld en niet zoals in Nederland 

cumulatief gelden. Aldus wordt aanvaard dat het BfV persoonsgegevens aan andere 

overheidsinstanties kan doorgeven, ook wanneer dit in concreto niet aansluit bij de 

opdrachten van het BfV. Daardoor lijkt het Duitse systeem in bepaalde gevallen zelfs 

ruimer te zijn dan het Nederlandse.  

Bovenop deze voorwaarden moet voor Duitsland bovendien rekening gehouden 

worden met de bijzondere regeling voor het meedelen van G10-informatie. Maar ook 

deze regeling oogt strenger dan ze eigenlijk is. Het meedelen van G10-informatie is – 

abstractie makend van de procedure voor het verbieden van staatsgevaarlijke partijen of 

verenigingen – slechts mogelijk ter preventie, opheldering of vervolging van een 

limitatieve lijst van strafbare feiten. Maar deze lijst met mogelijke misdrijven is vrij ruim 

zodat enkel mineure misdrijven uitgesloten lijken. Bovendien is de lijst dezelfde als die 

op grond waarvan de G10-bevoegdheden kunnen worden aangewend. Daardoor ontstaat 

een soort kringredenering waarbij het meedelen van G10-informatie mogelijk is wanneer 

die informatie kon worden ingezameld. Het meedelen van gegevens uit een zogenaamde 
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bijvangst blijft daardoor onmogelijk, maar voor het overige lijkt er van een beperking dus 

nauwelijks sprake te zijn.  

Anderzijds moet voor Duitsland wel benadrukt worden dat er doorheen de 

verschillende regelingen veel belang wordt gehecht aan het finaliteitsbeginsel. Wanneer 

het BfV bepaalde gegevens aan een andere (overheids)dienst meedeeld voor een 

welbepaald doel, dan is die ontvangende dienst daar ook aan gebonden en kan hij de 

gegevens in kwestie in principe niet voor een ander doel gebruiken. Dit principe werd 

uitdrukkelijk verankerd in § 19 BVerfSchG alsook in § 4 IV G10-Gesetz. In vergelijking 

met Nederland en België is de Duitse regeling wat dat betreft dus wel strenger, al hangt 

veel af van de wijze waarop en de mate van nauwkeurigheid waarmee de doelstelling van 

de mededeling wordt geformuleerd. 

XV.2.3. De nog ruimere mogelijkheden om informatie mee te delen met het oog op 

de opsporing en vervolging van strafbare feiten  

Ten tweede is het opvallend dat de inlichtingendiensten in elk van de drie besproken 

landen – in vergelijking met de net besproken algemene regeling – over nog ruimere 

mogelijkheden beschikken om gegevens die relevant zijn voor de opsporing of vervolging 

van strafbare feiten, mee te delen aan de politiediensten.  

In Nederland wordt tegen de achtergrond van het gesloten verstrekkingssysteem in 

artikel 38 Wiv 2002 expliciet voorzien in een regeling voor het verstrekken van gegevens 

die van belang kunnen zijn voor de opsporing of vervolging van strafbare feiten. 

Daardoor kan de AIVD aan het openbaar ministerie gegevens verstrekken, zelfs wanneer 

dat niet zou passen in een goede taakuitvoering van de AIVD zelf. Het volstaat dat de 

gegevens in kwestie – eventueel zelfs los van een concreet strafbaar feit – op zichzelf 

genomen interessant zijn voor de opsporing of vervolging. Op grond van deze bepaling is 

het dus mogelijk om gegevens uit een zogenaamde bijvangst aan de politiediensten mee 

te delen, eventueel zelfs louter ter informatie. Ten aanzien van de algemene regeling uit 

artikel 36 Wiv 2002 worden de mogelijkheden voor de AIVD om gegevens door te geven 

daarmee aanzienlijk uitgebreid. Wel moeten de gegevens in kwestie aan het openbaar 

ministerie verstrekt worden en niet rechtstreeks aan de politiediensten, maar dat verandert 

– gelet op de focus van dit onderzoek op het gebruik van inlichtingen in het kader van de 

opsporing en vervolging van strafbare feiten – weinig aan onze analyse. Bovendien kan 

ook gewezen worden op het feit dat onbetrouwbare of verouderde persoonsgegevens in 

principe niet kunnen worden meegedeeld aan derden, maar dat hierop voor de 

politiediensten en het openbaar ministerie een uitzondering wordt gemaakt.  

Overigens moet in Nederland ook rekening gehouden worden met de zogenaamde 

artikel 60-ambtenaren en de RID-WIV / LID-WIV bij de regionale en landelijke 

eenheden van de Nationale Politie. Wij haalden reeds aan dat de werkzaamheden van 

deze ambtenaren voor de AIVD strikt gescheiden moeten blijven van hun overige 

politiewerkzaamheden zodat hun optreden in principe niets verandert of toevoegt aan het 

bestaande verstrekkinggsstelsel. Maar het kan niet ontkend worden dat de dubbele pet van 

deze ambtenaren de (informele) uitwisseling van informatie tussen de AIVD en de 

politiekorpsen aanzienlijk kan vergemakkelijken. 

In Duitsland is het in veel gevallen reeds op grond van de algemene regeling van § 

19 BVerfSchG mogelijk om persoonsgegevens aan de politiediensten te verstrekken, zelfs 

wanneer dit op zichzelf niet zou passen binnen de doelstellingen van het BfV. Het begrip 

openbare veiligheid wordt in die bepaling immers ruim ingevuld waardoor het alle 

regelingen omvat die in een preventief of repressief kader dienstig kunnen zijn voor de 

bescherming van de overheid. Wel moet steeds rekening gehouden worden met het 

finaliteitsbeginsel waardoor de ontvangende (politie)dienst de gegevens in kwestie enkel 
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voor het vooraf uitdrukkelijk bepaald doel kan gebruiken. Aan dit finaliteitsbeginsel 

wordt – mede ook tegen de achtergrond van het Trennungsgebot – strikt vastgehouden 

om te vermijden dat zogenaamde Zufallsfunden systematisch bij de politiediensten terecht 

zouden komen. De precieze impact van dit finaliteitsbeginsel hangt evenwel af van de 

scherpte en nauwkeurigheid waarmee de bewuste doelstelling geformuleerd en vooral ook 

geïnterpreteerd wordt en dat kan op basis van dit onderzoek moeilijk worden ingeschat. 

Wel duidelijk is dat het louter ter informatie meedelen van persoonsgegevens uit den boze 

is. Voor het overige lijkt § 19 BVerfSchG de verstrekking van persoonsgegevens aan de 

politiediensten evenwel nauwelijks te beperken. 

Vervolgens moet ook rekening gehouden worden met het bijzondere 

verstrekkingsregime inzake zogenaamde G10-informatie. Het aanwenden van G10-

bevoegdheden is slechts mogelijk ter afwending van een dreigend gevaar voor de 

staatsveiligheid waarbij er concrete aanwijzingen moeten bestaan dat iemand één van de 

limitatief in de wet opgesomde ernstige misdrijven (Katalogstraftaten) plant. Het 

meedelen van de aldus ingezamelde gegevens is slechts mogelijk voor zover dat nodig is 

voor de preventie, opsporing of vervolging van diezelfde Katalogstraftaten. Opvallend is 

dat daarmee zowel het aanwenden van deze bevoegdheden als het doorgeven van de aldus 

ingezamelde informatie nadrukkelijk met het bestaan van strafbare feiten in verband 

gebracht wordt. Dat kan vanuit een inlichtingenfinaliteit bekeken eigenaardig overkomen 

en wekt in ieder geval de indruk dat de regeling van het G10-Gesetz in belangrijke mate 

gericht is op het versterken van de rol van de inlichtingendiensten in het kader van de 

opsporing en vervolging van bepaalde ernstige strafbare feiten.  

Ook voor België kan gesteld worden dat de mogelijkheden voor de 

inlichtingendiensten om inlichtingen aan de politiediensten mee te delen zeer ruim zijn. 

Of zij ook ruimer zijn in vergelijking met de mogelijkheden om inlichtingen aan andere 

instanties mee te delen, is minder duidelijk. Zoals gezegd komt het meedelen van 

inlichtingen aan derde instanties enkel aan bod in artikel 19 W.I&V en blinkt dat artikel 

niet uit in duidelijkheid. Het lijkt dus eerder zo te zijn dat de regeling ten aanzien van de 

politiediensten en het openbaar ministerie even ruim – of vaag – is als ten aanzien van de 

andere overheidsinstanties. Niettemin kan ook voor België gesteld worden dat een 

bijzondere regeling werd uitgewerkt om de mededeling te vergemakkelijken van 

inlichtingen die voor de opsporing of vervolging van strafbare feiten relevant kunnen zijn. 

Daarbij moet in het bijzonder gedacht worden aan de bevestiging en verdere uitbreiding 

van de aangifteplicht van artikel 29 Sv door artikel 19/1 W.I&V. Hoewel de draagwijdte 

van die regeling niet altijd even duidelijk is, kan wel worden gesteld dat de 

inlichtingendiensten in bepaalde gevallen verplicht zijn om hun inlichtingen over 

(geplande) strafbare feiten aan het openbaar ministerie mee te delen.  

In elk van de drie landen is er dus sprake van een verruiming of versoepeling van 

de algemene regeling met betrekking tot het meedelen van inlichtingen die voor de 

opsporing of vervolging relevant kunnen zijn. Daaruit valt ons inziens op zijn minst af te 

leiden dat de politie in elk van de drie landen beschouwd wordt als één van de 

belangrijkste ‘klanten’ van de inlichtingendiensten. Van de inlichtingendiensten wordt 

verwacht dat zij nauw met de politiediensten samenwerken, zowel in het kader van de 

preventief bestuurlijke opdrachten van politie, maar vooral toch in het kader van de 

opsporing en vervolging van strafbare feiten. In die zin worden de voor de bescherming 

van de staatsveiligheid noodzakelijke geachte executieve maatregelen, in toenemende 

mate binnen het strafrecht gezocht en gevonden. In dat verband kan overigens ook 

gewezen worden op de zogenaamde fusioncenters en gemeenschappelijke databanken 

tussen politie en inlichtingendiensten zoals die het laatste decennium zijn ontstaan. Een 

uitgebreide analyse hiervan past zoals gezegd niet in het kader van dit onderzoek, maar 
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zij wijzen wel ontegensprekelijk op een trend van intensievering van de samenwerking 

met de politiediensten.  

XV.2.4. De goede werking van de diensten en de bescherming van de privacy als 

maatgevende principes  

Het feit dat de mogelijkheden voor de inlichtingendiensten om (aan de politiediensten) 

informatie mee te delen ruim zijn, neemt uiteraard niet weg dat er aan deze 

informatiestroom wel grenzen worden gesteld. Het is in dat verband opvallend dat de 

geformuleerde toepassingsvoorwaarden en beperkingen in belangrijke mate te herleiden 

vallen tot de bescherming van hetzij de privacy, hetzij de goede werking van de 

inlichtingendiensten. Met betrekking tot het meedelen van inlichtingen aan de 

politiediensten, speelt het Trennungsgebot dan ook nauwelijks een rol. 

Dat de bescherming van de privacy maatgevend is voor de wettelijke regeling 

inzake het meedelen van inlichtingen blijkt vooral in Duitsland. De belangrijkste 

voorwaarden zijn daar verbonden aan de omvattende en relatief strenge regeling voor de 

verwerking en mededeling van persoonsgegevens. In Nederland en België is de 

bescherming van persoonsgegevens niet rechtstreeks bepalend voor de aard van het 

verstrekkingstelsel, maar ook daar gelden telkens bijkomende voorwaarden wanneer de 

verstrekte inlichtingen persoonsgegevens bevatten.  

Wat betreft de bescherming van de goede werking van de diensten kan verwezen 

worden naar een aantal typisch met de inlichtingendiensten geassocieerde en onderling 

sterk verbonden kwesties zoals: de bescherming van de (menselijke) bronnen; de beperkte 

toegang tot geclassificeerde of gerubriceerde stukken; en de regel van de derde dienst. Elk 

van deze kwesties kan een impact hebben op de haalbaarheid of wenselijkheid van een 

bepaalde gegevensverstrekking. In een aantal gevallen werd in dat verband voorzien in 

een bijzondere wettelijke regeling. Dat is bijvoorbeeld in elk van de besproken landen het 

geval voor de toegang tot de geclassificeerde stukken. In Nederland en Duitsland werden 

bovendien ook bepaalde aspecten van de regel van de derde dienst wettelijk verankerd. In 

hoofdzaak echter lijkt de inlichtingenfinaliteit en de goede werking van de 

inlichtingendiensten gegarandeerd te worden door de discretionaire bevoegdheid 

waarover de inlichtingendiensten beschikken om bepaalde inlichtingen al dan niet mee te 

delen aan derde instanties. Het is dan ook opvallend dat deze discretionaire bevoegdheid 

zowel in Duitsland (expliciet) als in Nederland (impliciet) wordt aanvaard, terwijl hieraan 

in België – zeker met betrekking tot die inlichtingen die relevant kunnen zijn voor de 

opsporing en vervolging van strafbare feiten – veel minder waarde wordt gehecht. 

XV.2.5. De verhouding tussen de inlichtingen- en de gerechtelijke finaliteit 

Aansluitend bij die laatste vaststelling moet nog op een ander opvallend verschil gewezen 

worden: de verhouding tussen de inlichtingenfinaliteit en de gerechtelijke finaliteit ligt in 

België totaal anders dan in Nederland en Duitsland. 

In België wordt nergens expliciet bepaald dat de inlichtingendiensten over een 

discretionaire bevoegdheid beschikken inzake het meedelen van inlichtingen aan derden. 

Die bevoegdheid wordt weliswaar impliciet aanvaard, maar wordt anderzijds in een aantal 

gevallen uitdrukkelijk vervangen door een verplichte mededeling. Dat is bijvoorbeeld het 

geval voor de mededeling van ‘relevante’ informatie aan het OCAD. In het kader van dit 

onderzoek is het evenwel belangrijker om te wijzen op de artikelen 29 Sv en 19/1 

W.I&V, op grond waarvan de inlichtingendiensten in het merendeel van de gevallen 

verplicht zijn om hun inlichtingen over (geplande) strafbare feiten aan het openbaar 

ministerie mee te delen. Die mededeling geschiedt door tussenkomst van de BIM-
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Commissie die een niet-geclassificeerd proces-verbaal opstelt en daarbij het diensthoofd 

van de betrokken inlichtingendienst hoort over de eventuele voorwaarden van een 

overzending aan het openbaar ministerie. Waartoe die tussenkomst van het diensthoofd 

kan leiden, blijft voorlopig onduidelijk, maar het is in ieder geval niet zo dat hij de 

overzending zonder meer kan weigeren. De inlichtingenfinaliteit kan in die zin dus geen 

reden zijn om de verplichte mededeling op grond van artikel 29 Sv of 19/1 W.I&V buiten 

werking te stellen. 

Die regeling is in rechtsvergelijkend perspectief uniek. Een gelijkaardige 

verplichting bestaat in de overige twee landen immers niet. Meer zelfs, daar lijkt het een 

evidentie te zijn dat de inlichtingendiensten steeds het laatste woord houden over het al 

dan niet meedelen van hun inlichtingen, ook wanneer die relevant kunnen zijn voor de 

opsporing of vervolging van strafbare feiten.  

In Nederland wordt het verstrekken van gegevens op grond van artikel 36 of 38 

Wiv 2002 als een discretionaire bevoegdheid van de AIVD beschouwd. Van een 

verplichting om gegevens over strafbare feiten mee te delen is er geen sprake omdat men 

er van uit gaat dat het belang van de nationale veiligheid en dus van het inlichtingenwerk 

primeert op de aangifte van misdrijven. Enkel bij zeer ernstige misdrijven als moord of 

doodslag gaat men er van uit dat er toch een soort (morele) aangifteverplichting bestaat. 

Ook in Duitsland bestaat er voor het BfV eigenlijk nooit een verplichting om bepaalde 

gegevens mee te delen. Ook hier is de ratio daarachter dat de inlichtingenfinaliteit niet 

ondergeschikt gemaakt kan worden aan de gerechtelijke. Op grond van de in § 23 

BVerfSchG vastgelegde Übermittlungsverbote moet de mededeling van 

(persoons)gegevens immers onder meer achterwege blijven wanneer er zwaarder 

wegende veiligheidsbelangen voor handen zijn. Ook in het kader van de in § 20 I 

BVerfSchG geformuleerde bijzondere aangifteplicht inzake Staatsschutzdelikten moet met 

deze Übermittlungsverbote rekening worden gehouden. Van een echte verplichting is dus 

nooit sprake zodat het BfV de facto over een discretionaire bevoegdheid beschikt. Enkel 

uit § 138 StGB kan een zeer beperkte aangifteverplichting worden afgeleid en dan nog is 

deze veeleer gericht op het vermijden van schade dan wel op het faciliteren van de 

opsporing of vervolging. 

Zo bekeken kan men dus niet anders dan te besluiten dat de inlichtingenfinaliteit 

in België in een aanzienlijk aantal gevallen – het toepassingsgebied van artikel 29 Sv en 

19/1 W.I&V is immers niet alomvattend – ondergeschikt is aan de gerechtelijke finaliteit. 

De primauteit van de gerechtelijke finaliteit blijkt overigens ook uit de bijzondere 

samenloopregeling van artikel 13/2 W.I&V. Deze regeling biedt een oplossing voor de 

situatie waarin een strafonderzoek geschaad wordt door een inlichtingenonderzoek, maar 

houdt totaal geen rekening met de omgekeerde hypothese waarin een 

inlichtingenonderzoek geschaad zou worden door een strafonderzoek. Zodoende lijkt de 

Belgische wetgever (impliciet) gekozen te hebben voor de primauteit van de gerechtelijke 

finaliteit boven de inlichtingenfinaliteit. Die keuze moet gelet op de opdrachten van een 

inlichtingendienst en op de fundamenteel tegengestelde keuze in Duitsland en Nederland, 

verbazen. Het is in dat perspectief dan ook eigenaardig dat er voor deze beleidsoptie geen 

nadere verantwoording gevonden kan worden. Zonder hier op dit moment dieper op in te 

willen gaan, kunnen we niettemin besluiten dat de eerder gemaakte observatie – dat de 

voor de bescherming van de staatsveiligheid noodzakelijke geachte executieve 

maatregelen in toenemende mate binnen het strafrecht worden gezocht – met des te meer 

kracht lijkt te gelden voor België. 
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XV.3. DE RUIME MOGELIJKHEDEN OM OP OPERATIONEEL NIVEAU 

SAMEN TE WERKEN 

Naast het meedelen van inlichtingen besteedden wij in dit deel ook de nodige aandacht 

aan de samenwerking met de politiediensten op operationeel niveau. De eerste 

vaststelling daarbij is dat een zekere vorm van operationele samenwerking in elk van de 

besproken landen mogelijk is, maar dat de draagwijdte en de wettelijke basis daarvoor 

sterk verschillen.  

In Nederland voorziet artikel 63 Wiv 2002 in de mogelijkheid voor de 

inlichtingendiensten om hun technische ondersteuning te verlenen aan de met de 

opsporing belaste instanties. De draagwijdte van die technische ondersteuning is evenwel 

beperkt tot het ter beschikking stellen van technische apparatuur, eventueel voorzien van 

het nodige personeel om deze te bedienen. Andere vormen van operationele 

ondersteuning, zoals het verlenen van expertise of het bijwonen van onderzoeksdaden zijn 

niet mogelijk. Het spreekt voor zich dat deze restrictieve interpretatie samenhangt met 

artikel 9 Wiv 2002 waarin uitdrukkelijk bepaald wordt dat de ambtenaren van de 

inlichtingendiensten geen bevoegdheid bezitten tot het opsporen van strafbare feiten. 

Meer mogelijkheden bestaan in België waar artikel 20 § 2 W.I&V bepaalt dat de 

inlichtingendiensten hun medewerking en in het bijzonder hun technische bijstand kunnen 

verlenen aan de gerechtelijke instanties. Op grond van deze bepaling wordt aanvaard dat 

de medewerkers van de inlichtingendiensten optreden als expert voor het verlenen van 

taakgerichte analyses en adviezen in het kader van bijvoorbeeld verhoren of 

huiszoekingen. Voor het overige bestaat over de precieze draagwijdte van deze bepaling 

evenwel de nodige onduidelijkheid, al werd in de voorbereidende werken van de wet wel 

benadrukt dat de ondersteuning door de inlichtingendiensten in ieder geval strikt beperkt 

moet blijven tot het vervullen van de eigen opdrachten en geenszins mag resulteren in het 

opsporen van strafbare feiten. 

Voor Duitsland kan een algemeen wettelijke basis gevonden worden in de 

regeling van de Amtshilfe die de verschillende overheidsinstanties onder bepaalde 

voorwaarden verplicht elkaar de nodige ondersteuning te verlenen. De relevantie van die 

regeling voor dit onderzoek blijft echter al bij al beperkt. Zij moet immers vooral 

beschouwd worden als een garantie voor de goede samenwerking tussen de verschillende 

overheidsinstanties en niet als een beperking van de mogelijkheden om samen te werken. 

Daarnaast is er voor een aantal zeer specifieke vormen van operationele samenwerking 

wel een wettelijke regeling voorhanden, maar een algemeen kader kan daar niet uit 

worden afgeleid. Men gaat er in Duitsland dan ook van uit dat de diensten bij gebrek aan 

bijzondere bepalingen over een grote vrijheid beschikken om hun werking met inbegrip 

van de samenwerking met de politiediensten te organiseren. Anderzijds moet er uiteraard 

wel rekening gehouden worden met de in de wet verankerde aspecten van het 

Trennungsgebot, in het bijzonder met de bevoegdheidsrechtelijke Trennung uit § 8 III 

BVerfSchG waardoor de operationele samenwerking nooit tot gevolg kan hebben dat het 

BfV politiebevoegdheden zou uitoefenen. 

In elk van de besproken landen wordt een zekere mate van operationele 

samenwerking dus aanvaard. En hoewel de concrete mogelijkheden in elk van de landen 

behoorlijk lijken te verschillen is het opvallend dat de draagwijdte van de operationele 

samenwerking telkens wordt beperkt vanuit eenzelfde bezorgdheid: men wenst te 

vermijden dat de inlichtingendiensten politionele (dwang)bevoegdheden kunnen 

uitoefenen, of anders gesteld, dat zij rechtstreeks worden ingeschakeld in de opsporing en 

vervolging van strafbare feiten. Met betrekking tot de operationele samenwerking lijkt de 

bevoegdheidsrechtelijke scheiding tussen inlichtingendiensten en politiediensten in elk 

van de besproken landen dus het uitgangspunt te blijven. In Duitsland is de handhaving 
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van de wettelijk verankerde bevoegdheidsrechtelijke Trennung schijnbaar zelfs de enige 

voorwaarde die aan de operationele samenwerking wordt gesteld. En datzelfde geldt 

eigenlijk ook in België waar uit de bewoordingen van artikel 20 § 2 W.I&V of uit de 

parlementaire voorbereiding evenmin andere inhoudelijke beperkingen kunnen worden 

afgeleid. Ook in Nederland ligt het in artikel 9 Wiv 2002 verankerde verbod op het 

uitoefenen opsporingsbevoegdheden aan de basis van de beperking van de mogelijkheden 

om operationeel samen te werken. Maar de uiteindelijke regeling is wel merkelijk 

concreter en daardoor restrictiever dan in de overige twee landen. 

Deze opmerkelijke verschillen in de wettelijke regeling van de operationele 

samenwerking vertellen evenwel slechts de helft van het verhaal. Wij durven zelfs te 

stellen dat de betekenis van deze regelingen in de praktijk zeer beperkt is en dat een 

loutere analyse van het wettelijke kader in deze zonder meer misleidend is. De 

vaststelling dat de operationele samenwerking in meer of mindere mate wordt beperkt, 

verliest immers haar relevantie wanneer men rekening houdt met de mogelijkheid van een 

gelijktijdig optreden van de politie en de inlichtingendiensten. Naar die situatie wordt 

meestal verwezen met de term parallel onderzoek of samenloop. Van een samenwerking 

of ondersteuning is er dan strikt genomen geen sprake – zowel de inlichtingendiensten als 

de politiediensten treden immers op binnen hun eigen opdrachten en bevoegdheden. 

Hooguit kan men gewagen van het coördineren van beide onderzoeken om te vermijden 

dat zij elkaar zouden doorkruisen. De net besproken regelingen inzake operationele 

samenwerking zijn daarop dus niet van toepassing. Maar op de keper beschouwd is de 

grens tussen een daadwerkelijke samenwerking en een louter gelijktijdig uitoefenen van 

een inhoudelijk vergelijkbare bevoegdheid uiteraard flinterdun. 

De situatie waarbij een inlichtingenonderzoek en een strafonderzoek gelijktijdig 

op een eenzelfde target of gebeurtenis zijn gericht is overigens verre van ondenkbaar. Dat 

konden wij in het eerste deel van dit onderzoek reeds aannemelijk maken door te wijzen 

op het bestaan van overlappende aandachtsgebieden, in het bijzonder inzake terrorisme. 

Bovendien wordt het bestaan van een dergelijke samenloop in elk van de drie landen ook 

algemeen erkend en aanvaard. In België wordt de samenloop impliciet aanvaard, wat 

blijkt uit de bijzondere procedure waarin de W.I&V voorziet voor het geval een 

inlichtingenonderzoek een strafrechtelijke onderzoek dreigt te hinderen. Maar ook in 

Nederland en Duitsland wordt de mogelijkheid van een parallel onderzoek in de 

rechtsleer (en tot op zekere hoogte ook in de rechtspraak) aanvaard.  

Overigens lijkt men zich in elk van de besproken landen ook ter dege bewust van 

de risico’s die met een parallel onderzoek gepaard kunnen gaan. Het is in die zin dan ook 

begrijpelijk dat telkens weer benadrukt wordt dat het essentiëel is dat de 

inlichtingendiensten en de politiediensten elk voor zich binnen hun eigen opdrachten en 

bevoegdheden moeten blijven. In Duitsland en Nederland speelt de wettelijk verankerde 

bevoegdheidsrechtelijke scheiding daarin uiteraard een grote rol; in België kan men 

hiervoor terugvallen op de voorbereidende werken van de W.I&V. De praktische waarde 

van dit uitgangspunt is evenwel beperkt aangezien de essentie van een parallel onderzoek 

nu net is dat elk van beide diensten strikt genomen enkel hun eigen bevoegdheden 

uitoefenen. Om die reden wordt daar in Nederland uitdrukkelijk aan toegevoegd dat deze 

samenwerking nooit mag resulteren in een soort combine tussen de inlichtingendiensten 

en de politiediensten, waarbij deze laatsten de strafvorderlijke waarborgen buiten werking 

stellen door bepaalde opsporingsbevoegdheden doelbewust niet aan te wenden met de 

bedoeling om gebruik te kunnen maken van de door de inlichtingendiensten ingezamelde 

informatie. Ook in Duitsland wordt overigens gesteld dat het uitoefenen van de eigen 

bevoegdheden niet mag resulteren in het uithollen van de wettelijke regelingen. Aldus 

wordt in beide landen benadrukt dat ook subtielere vormen van rechtsmisbruik waarbij 
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men strikt genomen binnen zijn eigen wettelijke mogelijkheden blijft, onwenselijk zijn, 

een besef dat in België minder aanwezig lijkt te zijn. 

Zodoende wordt ten aanzien van het parallel onderzoek in elk van de besproken 

landen een enigszins ambigue houding aangenomen. Enerzijds is men zich duidelijk 

bewust van de risico’s die er aan verbonden kunnen zijn met betrekking tot het handhaven 

van een bevoegdheidsrechtelijke scheiding. Anderzijds wordt het bestaan er van zonder al 

te veel omhaal aanvaard. In Nederland en België dreigt de wettelijke regeling van de 

operationele ondersteuning zo ondergraven te worden. Voor België konden wij 

aannemelijk maken dat de inlichtingendiensten en het federaal parket zich van die 

omstandigheid bewust zijn en er schijnbaar zelfs gebruik van maken. In Duitsland wordt 

de mogelijkheid van een parallel onderzoek zelfs naar voor geschoven als antwoord op 

het ontbreken aan een wettelijke regeling voor de operationele ondersteuning. 

Zo bekeken, concentreert de discussie over de draagwijdte van de operationele 

samenwerking – zoals die in België vooral wordt gevoerd rond de invulling van het 

begrip technische bijstand – zich slechts op een schijnprobleem. De ware problematiek zit 

ons inziens verscholen in de mogelijkheid van een gelijktijdig optreden van politie en 

inlichtingendiensten. De – zeker in Duitsland – erg liberale benadering van deze 

problematiek dreigt afbreuk te doen aan de bevoegdheidsrechtelijke scheiding tussen 

politie en inlichtingendiensten. 

XV.4. NAWOORD BIJ DEEL IV 

Aldus kunnen wij op het einde van dit deel een antwoord formuleren op twee 

onderzoeksvragen. De eerste is onderzoeksvraag 1.a: Hoe verhouden de 

inlichtingendiensten zich ten aanzien van de politiediensten (in historisch perspectief)? 

Deze vraag werd reeds deels beantwoord in deel II waarin kon worden aangetoond dat de 

inlichtingenfunctie zich langsheen een vijftal sporen van de politiefunctie heeft 

losgemaakt. In Deel III werd vervolgens de huidige institutionele context beschreven 

waaruit onder meer gebleken is dat die functionele verzelfstandiging in de besproken 

landen ook heeft bijgedragen aan het bestaan van een organisatorische verzelfstandiging 

van de inlichtingendiensten. Maar in het eerste hoofdstuk van dit vierde deel werden daar 

enkele belangrijke kanttekeningen bij geplaatst.  

Het bestaan van een functionele scheiding tussen inlichtingen- en politiediensten 

wordt in elk van de besproken landen als absolute uitgangspunt voorop gesteld. De 

inlichtingenfunctie moet duidelijk van de (gerechtelijke) politiefunctie onderscheiden 

worden. Dat maakt overigens ook de kern uit van de in dit onderzoek gehanteerde 

functionele definitie. De concrete vertaling daarvan is evenwel erg moeilijk gebleken, 

waardoor de nadruk vooral is komen te liggen op het organisatorische onderscheid tussen 

beiden. Belangrijker is het echter om te benadrukken dat het bestaan van een functionele 

scheiding nergens geleid heeft tot het handhaven van een informationele scheiding tussen 

beiden. Dat de inlichtingendiensten hun inlichtingen (onder bepaalde voorwaarden) aan 

de politiediensten kunnen verstrekken, wordt nergens op een geloofwaardige manier 

betwist. Maar dat kan gelet op de functionele definitie van een inlichtingendienst ook niet 

verwonderen.  

Bijgevolg is het antwoord op de net genoemde onderzoeksvraag enigszins 

paradoxaal. De grote nadruk die  terecht  gelegd wordt op het belang van een 

(functionele) scheiding tussen inlichtingen- en politiediensten, lijkt soms moeilijk 

verzoenbaar met de evidentie waarmee hun onderlinge samenwerking wordt 

aangemoedigd. Uit het vervolg van dit onderzoek zal blijken dat het hier inderdaad 

slechts om een schijnbare tegenstelling gaat, maar het moge duidelijk zijn dat deze 
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paradox in belangrijke mate bijdraagt aan de soms inconsequente houding of regelgeving 

ten aanzien van de inlichtingendiensten. 

De tweede onderzoeksvraag die op het eind van dit deel kan worden beantwoord 

is vraag 1.c.: over welke mogelijkheden beschikken de inlichtingendiensten om 

informatie (inlichtingen) door te geven aan de politiediensten? Het antwoord op deze 

vraag kan evenwel vrij kort zijn. Tegen de achtergrond van de gehanteerde functionele 

definitie kan het niet verwonderen dat de mogelijkheden voor de inlichtingendiensten om 

inlichtingen aan andere overheidsinstanties te verstrekken, vrij ruim zijn. Maar in elk van 

de besproken landen worden deze mogelijkheden nog verder verruimd wanneer er aan de 

politiediensten of de vervolgingsinstanties verstrekt wordt met het oog op een 

gerechtelijke finaliteit. Bovendien moet in deze context ook rekening worden gehouden 

met de verschillende vormen van operationele samenwerking en in het bijzonder met de 

figuur van het parallel onderzoek. Zoals gezien zal een dergelijke (soms verregaande 

vorm van) samenwerking de facto ook vaak resulteren in een overdracht van inlichtingen 

aan de politie. De voorwaarden die daarbij aan de verstrekking of de samenwerking 

worden gehecht, vormen zoals gezien nauwelijks een beperking van de mogelijkheden. 
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DEEL V. HET GEBRUIK VAN INLICHTINGEN IN 

HET KADER VAN DE OPSPORING EN 

VERVOLGING 
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Op basis van de voorgaande delen kunnen we besluiten dat er in elk van de drie 

besproken landen verregaande mogelijkheden om informatie in te zamelen werden 

toegekend aan de inlichtingendiensten. Op vergelijkbare wijze wordt ook relatief soepel 

omgesprongen met de mogelijkheden voor de inlichtingendiensten om met de 

politiediensten samen te werken en om hen inlichtingen te verschaffen. Met betrekking 

tot het gebruik van deze inlichtingen in het kader van de opsporing en vervolging van 

strafbare feiten, bestaat er op het eerste gezicht echter een grotere terughoudendheid.  

Die terughoudendheid wordt grotendeels verklaard door het feit dat de 

inlichtingendiensten de – overigens gerechtvaardigde – wens hebben om hun bronnen en 

methoden strikt af te schermen. Daardoor wordt het toetsen van de rechtmatigheid en 

vooral de betrouwbaarheid van de inlichtingen die zij verstrekken immers aanzienlijk 

bemoeilijkt en kunnen fundamentele elementen van het recht op een eerlijk proces – zoals 

de wapengelijkheid, de loyale bewijsgaring en het recht op tegenspraak – in het gedrang 

komen. Waar de inlichtingendiensten aldus de nadruk leggen op de nood aan 

afscherming, wordt in het kader van het recht op een eerlijk proces net gestreefd naar een 

zo groot mogelijke openheid ten aanzien van de in het geding betrokken partijen. Bij het 

gebruik van inlichtingen in het kader van de opsporing en vervolging van strafbare feiten, 

lijkt het dus noodzakelijk om deze schijnbaar tegengestelde belangen met elkaar in 

evenwicht te brengen.  

Hoe dit evenwicht in de besproken landen wordt nagestreefd maakt het voorwerp 

uit van dit vijfde deel. Daarbij wordt – zoals in het onderzoeksopzet werd aangekondigd 

en verantwoord – een onderscheid gemaakt al naargelang de inlichtingen gebruikt worden 

als start- of sturingsinformatie; als grond voor het aanwenden van een dwangmiddel; dan 

wel als strafrechtelijk bewijs. Toch resulteert dit binnen dit deel niet in een drieledige 

structuur. 

Ten eerste wordt het onderzoek naar het gebruik als start- of sturingsinformatie 

dan wel als grondslag voor het aanwenden van een dwangmiddel voor elk van de drie 

landen samengebracht in een eerste hoofdstuk (hoofdstuk XVI). Deze vormen van 

gebruik worden in de drie besproken landen immers slechts beperkt (apart) 

geproblematiseerd of onderscheiden. In die omstandigheden lijkt het niet aangewezen om 

aan deze vormen van gebruik per land telkens een apart hoofdstuk te wijden. Naast dit 

eerder pragmatische argument steunt het samen behandelen van het gebruik van 

inlichtingen als start- of sturingsinformatie met het gebruik van inlichtingen als grond 

voor een dwangmiddel ook nog op een meer inhoudelijke argumentatie. Beide vormen 

van gebruik hebben immers een belangrijk gemeenschappelijk kenmerk: de inlichtingen 

worden telkens gebruikt in het kader van het strafrechtelijk vooronderzoek waar zij 

slechts de aanleiding vormen voor het verzamelen van informatie door de politiediensten. 

De eigenlijke bewijzen worden dus telkens verzameld binnen de voorwaarden en 

waarborgen van het strafprocesrecht. Aldus loopt er tussen deze beide vormen van 

gebruik en het gebruik van inlichtingen als strafrechtelijk bewijs een duidelijke breuklijn. 

In dat laatste geval worden de inlichtingen immers gebruikt in het kader van de 

vonnisfase waardoor de mogelijkheid bestaat dat bewijsstukken gebruikt worden die 

buiten de voorwaarden en waarborgen van het strafprocesrecht werden ingezameld. 

Het onderzoek naar het gebruik van inlichtingen als bewijs wordt vervolgens wel 

voor elk van de drie besproken landen in een apart hoofdstuk ondergebracht 

(hoofdstukken XVII, XVIII en XIX). De reden hiervoor ligt in het feit dat een onderzoek 

naar de mogelijkheden om inlichtingen als strafrechtelijk bewijs te gebruiken, zich om 

voor de hand liggende redenen ook zal moeten buigen over het strafrechtelijk bewijsrecht 

in elk van de drie landen. Een dergelijk onderzoeksopzet lijkt zowel omwille van zijn 

omvang als om redenen van duidelijkheid gebaat bij een afzonderlijke bespreking per 
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land. In het laatste hoofdstuk van dit deel (hoofdstuk XX) worden de bevindingen uit al 

deze hoofdstukken dan weer geïntegreerd in een omvattend besluit over het gebruik van 

inlichtingen in het kader van de opsporing en vervolging van strafbare feiten in elk van de 

besproken landen. 
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HOOFDSTUK XVI. HET GEBRUIK VAN INLICHTINGEN IN DE FASE 

VAN HET VOORONDERZOEK 

XVI.1. DE SITUATIE IN BELGIË  

XVI.1.1. Het uitgangspunt 

Een uitdrukkelijke wettelijke regeling voor het gebruik van inlichtingen in de fase van het 

strafrechtelijk vooronderzoek is in België niet voorhanden. Mede daardoor werd het 

onderwerp ook in de rechtspraak en rechtsleer nauwelijks behandeld. Pas in 2007 kwam 

het gebruik van inlichtingen naar aanleiding van het zogenaamde GICM-proces voor het 

eerst uitdrukkelijk aan bod.
1580

 De debatten concentreerden zich daarbij in hoofdzaak op 

het gebruik van inlichtingen als strafrechtelijk bewijs (infra), maar onrechtstreeks kwam 

ook het gebruik in de fase van het vooronderzoek aan bod. 

Het Hof van Beroep van Brussel werd in deze zaak immers geconfronteerd met de 

reeds genoemde paradox tussen de legitieme nood aan afscherming van de werking en de 

bronnen van de inlichtingendiensten enerzijds en de vereisten van een eerlijk proces 

anderzijds. In zijn arrest zocht het voor de oplossing van deze problematiek aansluiting 

bij het leerstuk van het gebruik van de anonieme verklaringen.
1581

 Om de consequenties 

van die oplossing ten volle te kunnen appreciëren lijkt het dan ook aangewezen om eerst 

even bij dit leerstuk stil te staan alvorens in te gaan op de analoge toepassing ervan. 

XVI.1.2. Het leerstuk van het gebruik van anonieme verklaringen in het 

strafrechtelijk vooronderzoek  

Dat anonieme verklaringen het opstarten van een (gerechtelijk) onderzoek kunnen 

schragen, wordt door het Hof van Cassatie reeds geruime tijd aanvaard. Ter 

rechtvaardiging daarvan wordt meestal aangesloten bij het – in België klassieke – 

onderscheid tussen de aangifte van een strafbaar feit en het bewijs ervan.
1582

 Een aangifte 

kan volgens vaste cassatierechtspraak niet voor onbestaande worden gehouden. Dat die 

aangifte of tip desgevallend anoniem is, doet daaraan geen afbreuk.
1583

 Het komt het 

                                                 
1580

  Brussel 19 januari 2007, T.Strafr. 2008, 281, met noot F. SCHUERMANS. Later bevestigd door Cass. 27 

juni 2007 (P.07.0333.F), www.cass.be; R.W. 2008-09, 1634, met noot W. VAN LAETHEM en T.Strafr. 

2008, 271, met noot F. SCHUERMANS. In deze zaak stonden verscheidene aan de Groupe Islamique 

Combattant Marocain (GICM) gelieerde personen terecht, onder meer voor lidmaatschap van een 

terroristische vereniging.  
1581

  In de rechtsleer wordt over het algemeen gesproken van anonieme inlichtingen [renseignements]. Om elke 

verwarring met het gebruik van inlichtingen – in de betekenis van informatie die door de 

inlichtingendiensten werd verwerkt – uit te sluiten, zullen wij verder evenwel spreken van anonieme 

verklaringen. Daarmee wordt bovendien ook beter aangesloten bij de realiteit die aan de grondslag ligt van 

dit leerstuk. In elk van de hieronder te bespreken arresten ging het immers over de vraag in welke mate de 

verklaringen van een anoniem gebleven persoon gebruikt konden worden. 
1582

  Zie Cass. 30 mei 1995, Arr.Cass. 1995, 540, met concl. Adv. Gen.; J.L.M.B. 1998, 488, met noot F. 

KUTY; R.Cass. 1996, 150, noot P. TRAEST en Rev.dr.pén. 1996, 118. Zie ook J. DE CODT, “La preuve 

pénale et nullités”, Rev.dr.pén. 2009, (634) 638-639; L. KENNES, Manuel de la preuve, 2009, 140; P. 

TRAEST, “Het bewijs in strafzaken na Antigoon”, 2008, (109) 112-113. 
1583

  Zie bijvoorbeeld Cass. 23 maart 2005, J.T. 2005, afl. 6177, 267; J.L.M.B. 2005, 1407, Journ.proc. 2005, afl. 

500, 25, met noot P. TOUSSAINT; Rev.dr.pén. 2005, 928 en R.W. 2006-07, 829 met noot S. 

VANDROMME; Cass. 21 januari 2003, Vigiles 2003, 112 met noot K. VAN CAUWENBERGHE. Zie ook 

Y. VAN DEN BERGE, “De anonieme aangifte is geen anonieme getuigenis”, noot onder K.I. Gent 26 juni 

2003, R.A.B.G. 2004, (365) 5-6.  

Veel eerder gaf het Hof van Cassatie ook al aan dat de vermelding van de identiteit van de aangever niet op 

straffe van nietigheid is voorgeschreven (Cass. 2 september 1954, Pas. 1954, I, 1023). Zie hierover L. 
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openbaar ministerie toe om te beslissen welk gevolg het aan de aangifte geeft en meer 

bepaald of het mogelijk lijkt om op basis van die aangifte regelmatig bewijs in te zamelen 

van het aangegeven misdrijf. Anonieme verklaringen kunnen dus voldoende zijn om een 

onderzoek op te starten. Bijgevolg bestaat er evenmin een bezwaar tegen het gebruik van 

anonieme verklaringen om een lopend onderzoek bij te sturen. 

De rechtspraak is de jongste jaren evenwel nog verder gegaan door te aanvaarden 

dat anonieme verklaringen ook (mede) de grondslag kunnen vormen voor het aanwenden 

van bepaalde dwangmiddelen. Het Hof van Cassatie gaat daarbij uit van de stelling dat 

‘[…] een handeling van vooronderzoek of van gerechtelijk onderzoek niet onwettig [is] 

alleen maar omdat hij is bevolen ten gevolge van inlichtingen [sic] die uitsluitend door 

middel van een anonieme getuigenis of aangifte zijn verkregen’.
1584

 Zo werd aanvaard dat 

anonieme verklaringen een voldoende basis kunnen vormen voor een klassieke 

huiszoeking op bevel van een onderzoeksrechter
1585

; een huiszoeking op basis van de 

Drugwet
1586

; of een observatie
1587

. Ook de handhaving van de voorlopige hechtenis kan 

volgens het Hof van Cassatie (mede) gesteund worden op de onthullingen van een 

anonieme getuige.
1588

 Wel is het noodzakelijk dat de anonieme verklaringen van die aard 

zijn dat er een ernstige aanwijzing uit kan worden afgeleid. Hoewel het Hof van Cassatie 

deze voorwaarde niet in elk van zijn arresten expliciteert
1589

, spreekt het voor zich dat de 

verklaringen waarop het aanwenden van een dwangmiddel gegrond wordt, steeds een 

zekere graad van ernst en betrouwbaarheid moeten hebben en met voldoende precisie in 

de richting van een bepaald strafbaar feit moeten wijzen. 

Wat het strafrechtelijk vooronderzoek betreft, lijkt het leerstuk van het gebruik 

van anonieme verklaringen in de rechtspraak daarmee behoorlijk uitgekristalliseerd. 

Anonieme verklaringen kunnen in de fase van het vooronderzoek zonder meer leiden tot 

de ontdekking of het verkrijgen van bewijsmateriaal. Meer bepaald kunnen anonieme 

verklaringen de basis vormen voor het openen of sturen van een onderzoek, dan wel voor 

het op autonome wijze verzamelen van bewijs.  

XVI.1.3. Het gebruik van inlichtingen in het strafrechtelijk vooronderzoek 

De door het Hof van Beroep vooropgestelde analoge toepassing van het leerstuk van de 

anonieme informatie impliceert aldus dat ook inlichtingen op gelijkaardige wijze 

aangewend kunnen worden in het vooronderzoek. Een strafonderzoek kan met andere 

woorden worden opgestart of bijgestuurd op basis van inlichtingen afkomstig van de 

                                                                                                                                                  
HUYBRECHTS, “Aangifte van misdrijven” in Comm.Straf., Kluwer (losbl.), 2004, 20-22; R. 

VERSTRAETEN, Handboek strafvordering, 2005, nr. 495. 
1584

  Cass. 4 januari 2006, J.T. 2006, afl. 6209, 46; N.C. 2007, 207, met concl. Ad.-Gen. D. 

VANDERMEERSCH en T.Strafr. 2006, 90. 
1585

  Zie Cass. 4 april 2001, Rev.dr.pén. 2001, 1005 en T.Strafr. 2002, 89; Cass. 15 maart 2005, Arr.Cass. 2005, 

afl. 3, 613. 
1586

  Cass. 4 januari 2006, J.T. 2006, afl. 6209, 46; N.C. 2007, 207, met concl. Ad.-Gen. D. 

VANDERMEERSCH en T.Strafr. 2006, 90; Cass. 16 januari 2002, Vigiles 202, 56, met noot F. 

VERSPEELT; Cass. 12 februari 2002, T.Strafr. 2002, 321 en Vigiles (N) 2003, 22. 
1587

  Cass. 12 maart 2003, Rev.dr.pén. 2003, afl. 7-8, 1072. 
1588

  ’Wettig is de beslissing waarbij de handhaving van de voorlopige hechtenis bevolen wordt op grond van 

materiële gegevens die de onthullingen van een anonieme getuige bevestigen, zodat die onthullingen niet de 

enige aanwijzing vormen die in aanmerking is genomen’ (Cass. 1 april 1997, Arr.Cass. 1997, 414). 
1589

  Zie bijvoorbeeld wel – telkens in het kader van een zoeking in een drugpand – Cass. 4 januari 2006, J.T. 

2006, afl. 6209, 46; N.C. 2007, 207, met concl. Ad.-Gen. D. VANDERMEERSCH en T.Strafr. 2006, 90 

(“Het is noodzakelijk maar tevens voldoende dat […][de anonieme aangifte], wat de vorm, de inhoud of de 

omstandigheden waarin zij werd ontvangen, een ernstige aanwijzing betekent”); Cass. 16 januari 2002, 

Vigiles 202, 56, met noot F. VERSPEELT en Cass. 12 februari 2002, T.Strafr. 2002, 321 en Vigiles (N) 

2003, 22). 
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inlichtingendiensten. Die inlichtingen worden dan als het ware beschouwd als 

verklaringen van een anoniem gebleven bron. Evenmin lijkt er een principieel bezwaar te 

bestaan tegen het gebruiken van dergelijke inlichtingen als grondslag voor het aanwenden 

van bepaalde dwangmiddelen.  

Niettemin lijkt enige precisering wel wenselijk. Het anonieme karakter van de 

verklaringen hoeft in se inderdaad geen beletsel te vormen voor het gebruik ervan in de 

fase van het vooronderzoek. Maar dat neemt niet weg dat er – net als bij niet-anonieme 

verklaringen – telkens een inschatting gemaakt zal moeten worden van de graad van ernst 

en betrouwbaarheid van de beschikbare informatie. Ook het Hof van Cassatie heeft daar 

uitdrukkelijk op gewezen met betrekking tot het gebruik van anonieme verklaringen als 

grondslag voor het aanwenden van een dwangmiddel. Naar analogie hiermee zal ook een 

inlichting niet steeds voldoende zijn om een onderzoek op te starten of om een 

dwangmiddel te rechtvaardigen. Het toetsen van de ernst en betrouwbaarheid van de 

inlichtingen blijft noodzakelijk. Indien een dergelijke toets negatief uitvalt of geheel 

onmogelijk blijkt, kunnen de inlichtingen in kwestie ons inziens bezwaarlijk als basis 

dienen voor de aan de orde zijnde onderzoeksdaad. 

XVI.2. DE SITUATIE IN NEDERLAND 

XVI.2.1. De brief van Hirsch-Ballin 

Op welke manier inlichtingen gebruikt kunnen worden in het kader van een strafrechtelijk 

vooronderzoek, is ook in Nederland niet uitdrukkelijk wettelijk geregeld. Ter zake is de 

uit 1992 daterende brief van toenmalig minister van Justitie Hirsch Ballin aan de Tweede 

Kamer van bijzonder belang.
1590

 Deze brief is immers nog steeds het enige 

beleidsdocument dat uitdrukkelijk over deze materie handelt.
1591

 Bovendien werden de 

uitgangspunten van de brief in het recente verleden herhaaldelijk bevestigd. De minister 

van Justitie stelde in 1997 in de voorbereidende werken van de Wiv 2002 nog dat “[…] 

deze brief op hoofdlijnen nog steeds een correcte en bruikbare weergave vormt van de 

wijze waarop gegevens van de [AIVD] gebruikt kunnen worden ten behoeve van het 

strafrechtelijk onderzoek.”
1592

 En meer recent werden de uitgangspunten van de brief ook 

overgenomen in de rechtspraak van de Hoge Raad in twee van de belangrijkste 

terrorisme-zaken van de afgelopen jaren; de Eik-zaak en de Piranha-zaak.
1593

 Een nadere 

bespreking van deze brief is daarom aangewezen. 

De brief begint met de bevestiging dat de AIVD geen opsporingsinstantie is en 

dus geen verlengstuk is of kan zijn van politie en justitie. De scheiding tussen enerzijds 

inlichtingenwinning ten behoeve van de staatsveiligheid en anderzijds opsporing en 

vervolging ten behoeve van strafrechtelijke handhaving van de openbare rechtsorde, 

impliceert evenwel niet dat materiaal afkomstig van de AIVD onbruikbaar zou zijn voor 

de strafrechtelijke handhaving. In het vervolg van de brief wordt dan ook onderzocht in 

                                                 
1590

  Brief van 28 februari 1992 van de minister van Justitie Hirsch Ballin betreffende de bewijskracht van door 

de Binnenlandse Veiligheidsdienst verkregen materiaal, Tweede Kamer 1991-92, 22463, nr. 4. De brief 

handelt zoals gezegd over de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD). Om verwarring te voorkomen spreken 

wij evenwel steeds van de AIVD. 
1591

  Weliswaar werd deze materie ook besproken door de Parlementaire Enquete Commissie onder leiding van 

Van Traa (Tweede Kamer 1995-96, 24072, nr. 15, 23 e.v.), maar haar verslag is niet te beschouwen als een 

document dat uitgaat van de beleidsverantwoordelijken. 
1592

  Tweede Kamer 1997-98, 25877, nr. 14, 12 en Tweede Kamer 1997-98, 25877, nr. 8, 75. Zie hierover ook L. 

JANSEN, AIVD-informatie als bewijs, 2007, 27; L. VAN WIFFEREN, “Intelligence in het strafproces. 

Over de waarde van door inlichtingen- en veiligheidsdiensten verstrekte informatie”, NJB 2003, (617) 619. 
1593

  Zie respectievelijk HR 5 september 2006, ECLI:NL:HR:2006:AV4122 (Eik-zaak), overweging 4.5.1; en 

HR 15 november 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP7544 (Piranha-zaak). 
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welke mate materiaal van de AIVD gebruikt kan worden als startpunt voor een 

strafrechtelijk onderzoek (zie, hieronder), dan wel als direct bewijs in een strafproces (zie 

hoofdstuk XVIII).  

Daarbij is het kader van dit proefschrift nog interessant om er op te wijzen dat de 

brief blijkens de inleiding een algemene draagwijdte heeft en geldt ten aanzien van “alle 

informatie en technisch materieel die door de [AIVD] zijn verzameld.”
1594

 De geschetste 

uitgangspunten worden weliswaar verduidelijkt aan de hand van het concrete voorbeeld 

van informatie die afkomstig is van een telefoontap, maar gelden mutatis mutandis dus op 

dezelfde wijze ten aanzien van gegevens die op een andere wijze door de AIVD zijn 

verkregen en in een andere vorm – meestal als ambtsbericht – aan de opsporingsinstanties 

zijn meegedeeld.
1595

  

XVI.2.2. Het gebruik van inlichtingen als start- of sturingsinformatie  

Wat betreft het gebruik van inlichtingen als start- of sturingsinformatie laat de brief 

weinig twijfel bestaan. Inlichtingen die door de AIVD worden doorgegeven aan het 

openbaar ministerie of de politiediensten kunnen zonder meer de aanleiding vormen voor 

het opstarten van een strafrechtelijk onderzoek. Het feit dat deze informatie verkregen is 

uit een ‘geheime bron’ doet daaraan geen afbreuk. Uiteindelijk verschilt deze vorm van 

informatieverkrijging door de politiediensten volgens de brief van Hirsch-Ballin niet 

wezenlijk van de situatie waarin de politie een anonieme tip krijgt.
1596

 Op basis van een 

dergelijke anonieme tip kan een strafrechtelijk vooronderzoek worden opgestart. Er is dan 

ook geen reden om de politiediensten deze mogelijkheid te ontzeggen in het geval de ‘tip’ 

afkomstig is van de AIVD.  

Of de voorliggende AIVD-informatie voldoende is om een strafrechtelijke 

vooronderzoek op te starten, wordt vervolgens beoordeeld door de opsporingsinstanties. 

Enkel die informatie die voldoende betrouwbaar wordt geacht, kan aanleiding geven tot 

het opstarten of bijsturen van een onderzoek, maar het ligt voor de hand dat de drempel 

hier relatief laag ligt. De rechtmatigheid van de AIVD-informatie is in deze fase niet aan 

de orde en moet dan ook niet getoetst worden. In zijn brief aan de Tweede Kamer 

verwoorde de toenmalige minister van Justitie dit als volgt: “Niet de rechtmatigheid van 

de aanleiding is in het strafproces onderwerp van onderzoek, maar enkel de 

rechtmatigheid van de verdenking en die van het bewijs.”
1597

  

Deze visie werd onderhand ook in de rechtspraak meermaals uitdrukkelijk 

bevestigd. In de Eik-zaak stelde de Hoge Raad uitdrukkelijk vast dat er geen bezwaar 

bestaat tegen het gebruik in het strafproces van door de inlichtingendiensten vergaard 

materiaal. Er bestaat ook volgens de Hoge Raad geen rechtsregel die zich verzet tegen het 

gebruik van inlichtingen als startinformatie voor het instellen van een strafrechtelijk 

onderzoek.
1598

 

                                                 
1594

  Zie brief van de minister van Justitie, Tweede Kamer 1991-92, 22463, nr. 4, 2. 
1595

  Voor een schijnbaar andere mening, zie L. JANSEN, AIVD-informatie als bewijs, 2007, 15. 
1596

  Zie brief van de minister van Justitie, Tweede Kamer 1991-92, 22463, nr. 4, 3. 
1597

  Zie brief van de minister van Justitie, Tweede Kamer 1991-92, 22463, nr. 4, 3. 
1598

  HR 15 mei 2007, ECLI:NL:HR:2007:BA0498, overweging 3.2.4; HR 5 september 2006, 

ECLI:NL:HR:2006:AV4122 (Eik-zaak), overweging 4.6. Zie eerder ook al Gerechtshof ’s-Gravenhage 21 

juni 2004, ECLI:NL:GHSGR:2004:AP2058 (Eik-zaak), overweging 4.3.10.; Rechtbank van Rotterdam 18 

december 2002, ECLI:NL:RBROT:2002:AF2141 (Eik-zaak). Zie ook HR 31 maart 2015, 

ECLI:NL:HR:2015:768, overweging 2.3. 

Zie ook G.J.M. CORSTENS, Het Nederlands strafprocesrecht, 2008, 273; L. JANSEN, AIVD-informatie 

als bewijs, 2007, 28 en 36; T.M. SCHALKEN, noot onder HR 5 september 2006 (Eik-zaak), NJ 2007, 

(3486) 3486; L. VAN WIFFEREN, “Het gebruik van AIVD-informatie in het strafproces”, Justitiële 

verkenningen 2004, nr. 3, (138) 141. 
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XVI.2.3. Het gebruik van inlichtingen als grond voor het aanwenden van 

dwangmiddelen 

XVI.2.3.1. PRO MEMORIE: DE (BIJZONDERE) OPSPORINGSBEVOEGDHEDEN 

Om ons een oordeel te kunnen vormen over het gebruik van inlichtingen als grond voor 

het aanwenden van een dwangmiddel is het essentieel om kort even stil te staan bij de 

structuur en de toepassingsvoorwaarden van de zogenaamde bijzondere 

opsporingsbevoegdheden. Voor de toepassing van deze bevoegdheden moet immers 

steeds een zekere graad van waarschijnlijkheid bereikt zijn over de schuld of over het 

bestaan van bepaalde strafbare feiten. De aard en hoogte van deze 

waarschijnlijkheidsdrempel verschilt evenwel al naargelang de aard en doelstelling van 

het strafonderzoek waarbinnen deze bevoegdheden worden uitgeoefend. 

In de eerste plaats moet rekening gehouden worden met artikel 27 van het 

Nederlandse Wetboek van Strafvordering. Op grond van dit artikel kan een persoon vóór 

het instellen van de vervolging slechts als verdachte beschouwd worden wanneer er ten 

aanzien van deze persoon uit feiten of omstandigheden een redelijk vermoeden van 

schuld van enig strafbaar feit voortvloeit.
1599

 Traditioneel was de opsporing onosmakelijk 

gekoppeld aan de materiële eis van een verdenking in de zin van artikel 27 NSv. Het 

uitoefenen van de strafvordering met inbegrip van de toepassing van de 

opsporingsbevoegdheden was slechts mogelijk voor zover er sprake was van een redelijk 

vermoeden dat er een strafbaar feit werd gepleegd.
1600

 Deze klassieke vorm van 

opsporing vindt momenteel zijn neerslag in Titel IVA van Boek I van het Nederlandse 

Wetboek van Strafvordering. De in die titel geregelde opsporingsbevoegdheden kunnen 

enkel worden aangewend ‘in geval van verdenking van een misdrijf.
1601

 

In het eerste decennium van de 21
ste

 eeuw werd het opsporingsbegrip in 

Nederland evenwel veruimd.
1602

 In 2000 werd door de Wet bijzondere 

opsporingsbevoegdheden een nieuwe Titel V toegevoegd aan het Wetboek van 

Strafvordering waarin – met het oog op de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit – 

voorzien werd in een aantal nieuwe bevoegdheden. Inhoudelijk zijn de bevoegdheden van 

Titel V nagenoeg identiek aan de ‘reguliere’ opsporingsbevoegdheden van Titel VIA
1603

, 

zij het dat hier een redelijk vermoeden dat er in georganiseerd verband ernstige 

misdrijven worden beraamd of gepleegd, kan volstaan.
1604

 In het kader van de strijd tegen 

de georganiseerde criminaliteit werd het ‘klassieke’ opsporingsbegrip aldus aanzienlijk 

uitgebreid. 

                                                 
1599

  Zie art. 27, lid 1 NSv. 
1600

  Zie hierover C.P.M. CLEIREN en J.F. NIJBOER (ed.), Strafvordering. Tekst en commentaar, 2009, art. 27, 

aant. 1, b); G.J.M. CORSTENS, Het Nederlands strafprocesrecht, 2008, 257. 
1601

  Zie de artikelen 126g tot 126ni NSv waarin achtereenvolgens een aantal bijzondere 

oppsoringsbevoegdheden worden geregeld. Het gaat dan onder meer om de stelselmatige observatie, de 

infiltratie, de pseudokoop of –dienstverlening, het stelselmatig inwinnen van informatie, het betreden van 

besloten plaatsen, het opnemen van vertrouwelijke communicatie, het opvragen van gebruikers- en 

verkeersgegevens van telecommunicatie, het opnemen van telecommunicatie, het onderzoek in 

geautomatiseerde bestanden en het vorderen van gegevens. Voor een overzicht van de inhoudelijke 

draagwijdte van die bevoegdheden in rechtsvergelijkend perspectief, zie D. VAN DAELE en B. 

VANGEEBERGEN, Criminaliteit en rechtshandhaving in de Euregio Maas-Rijn. Deel 2, 2007, 983p. 
1602

  Zie hierover C.P.M. CLEIREN en J.F. NIJBOER (ed.), Strafvordering. Tekst en commentaar, 2009, art. 

132a, aant 2.  
1603

  Zie de artikelen 126o e.v. NSv. 
1604

  Zie telkens het eerste lid van art. 126o e.v. NSv. Deze vorm van opsporing wordt in de literatuur ook wel 

eens aangeduid als vroegsporing (zie hierover G.J.M. CORSTENS, Het Nederlands strafprocesrecht, 2008, 

258) 
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In 2006 dan werden de mogelijkheden om opsporingsbevoegdheden aan te 

wenden verder verruimd door de Wet terroristische misdrijven. Een nieuwe Titel VB 

werd ingevoegd in het Wetboek van Strafvordering waarin inhoudelijk opnieuw nagenoeg 

identieke opsporingsbevoegdheden als in Titel IVA werden opgenomen. Voor de 

toepassing van deze bevoegdheden volstaat het evenwel dat er sprake is van 

‘aanwijzingen van een terroristisch misdrijf’.
1605

 De verruiming schuilt er hier uiteraard in 

dat de drempel van de ‘aanwijzingen’ minder hoog is dan die van het redelijk 

vermoeden.
1606

  

Deze verruiming van het opsporingsbegrip liep in de tijd grotendeels parallel aan 

de hieronder te bespreken evolutie in de rechtspraak over het gebruik van AIVD-

informatie en moet om die reden mee in rekening gebracht worden bij de interpretatie van 

deze rechtspraak.  

XVI.2.3.2. HET ONTSTAAN VAN EEN REDELIJK VERMOEDEN VAN SCHULD 

Ook met betrekking tot het gebruik van inlichtingen als grond voor het aanwenden van 

een dwangmiddel wordt AIVD-informatie in de brief van de toenmalige minister van 

Justitie vergeleken met informatie die voortvloeit uit een anonieme tip. Dergelijke 

vertrouwelijke informatie kan “tezamen met uit andere bron afkomstig en controleerbaar 

materiaal een redelijk vermoeden van schuld in de zin van artikel 27 van het Wetboek van 

Strafvordering opleveren”.
1607

 Hetzelfde moet dus ook geacht worden te gelden voor 

informatie afkomstig van de AIVD.
1608

 Op het eerste gezicht lijkt de van de AIVD 

afkomstige informatie daarmee op zich dus onvoldoende om een verdenking op te 

gronden. Slechts wanneer de AIVD-informatie kan worden aangevuld met informatie uit 

een andere bron, kan zij een redelijk vermoeden van schuld opleveren, zo lijkt het 

uitgangspunt te zijn. Uit het verdere verloop van de brief blijkt evenwel herhaaldelijk dat 

de informatie afkomstig van de AIVD ook op zichzelf genomen de grondslag voor een 

verdenking kan vormen.
1609

  

Wel wordt in de brief verduidelijkt dat de rechter ten gronde steeds de 

mogelijkheid moet hebben om de informatie die aan het redelijk vermoeden ten grondslag 

ligt, te toetsen, ook wanneer het in casu om AIVD-informatie gaat. Die toets houdt 

blijkens de brief in de eerste plaats een beoordeling in van de betrouwbaarheid waarbij de 

rechter de kans moet hebben om na te gaan of de AIVD-informatie inhoudelijk voldoende 

is om aan de drempel van het redelijk vermoeden tegemoet te komen. De brief wijst er 

vervolgens wel op dat de rechter die wil nagaan welke informatie ten grondslag heeft 

gelegen aan de AIVD-informatie, daarbij slechts over beperkte mogelijkheden beschikt. 

Er kan hem bijkomende informatie worden bezorgd door middel van een (bijkomend) 

ambtsbericht of door een AIVD-ambtenaar als getuige of deskundige te laten optreden, 

maar de meerwaarde van beide mogelijkheden blijft omwille van het belang en de plicht 

van de AIVD tot geheimhouding beperkt.
1610

 In de mate hij oordeelt dat de AIVD-

                                                 
1605

  Zie telkens het eerste lid van art. 126zd e.v. NSv. 
1606

  Zie hierover C.P.M. CLEIREN en J.F. NIJBOER (ed.), Strafvordering. Tekst en commentaar, 2009, 

inleidende opmerkingen bij Titel VB, aant. 3; G.J.M. CORSTENS, Het Nederlands strafprocesrecht, 2008, 

259. 
1607

  Merk op dat er ten tijde van deze brief (1992) nog geen sprake was van een verruimd opsporingsbegrip en 

dat het in artikel 27 NSv geformuleerde criterium van het redelijk vermoeden het enige was om te bepalen 

of er al dan niet sprake was van een opsporingsonderzoek en er dus opsporingsbevoegdheden konden 

aangewend worden. 
1608

  Zie brief van de minister van Justitie, Tweede Kamer 1991-92, 22463, nr. 4, 3. 
1609

  Zie brief van de minister van Justitie, Tweede Kamer 1991-92, 22463, nr. 4, 3-4 en 6. 
1610

  Zie brief van de minister van Justitie, Tweede Kamer 1991-92, 22463, nr. 4, 4. Zie in dat verband ook de 

regeling van de afgeschermde getuige (infra XVIII.4.3). 
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informatie inhoudelijk onvoldoende was of dat hij de (betrouwbaarheid van de) 

beschikbare informatie onvoldoende heeft kunnen toetsen, moet hij niettemin besluiten 

dat er van een redelijk vermoeden (verdenking) in de zin van artikel 27 NSv geen sprake 

was.
1611

 Over de noodzaak of mogelijkheid van een controle van de rechtmatigheid van 

de AIVD-informatie spreekt de brief zich schijnbaar niet uit. Een dergelijke toets wordt 

weliswaar niet uitgesloten maar ook niet meteen vooropgesteld.
1612

  

De uitgangspunten van de brief van Hisch-Ballin werden ondertussen ook in de 

rechtspraak overgenomen. In de Eik-zaak werd voor het eerst bevestigd dat een 

ambtsbericht van de AIVD de grondslag kan vormen voor de aanwending van initiële 

opsporingsbevoegdheden zoals de aanhouding van verdachten en de doorzoeking van 

woningen, althans voor zover de daarin vervatte inlichtingen voldoende zijn om een 

redelijk vermoeden te doen ontstaan.
1613

 De principiële mogelijkheid om inlichtingen te 

gebruiken als grondslag voor een verdenking doet dus geen afbreuk aan het feit dat de 

rechter steeds in concreto zal moeten oordelen of de inlichtingen voldoende 

(betrouwbaar) zijn om als dusdanig gebruikt te worden.
1614

 

In het licht van de voorgaande titel ten slotte verdient deze rechtspraak en het gebruik van 

de term ‘redelijk vermoeden’ nog enige toelichting. In de Eik-zaak, alsook in de 

navolgende arresten wordt immers steeds gesteld dat de AIVD-informatie feiten en 

                                                 
1611

  De afwezigheid van een verdenking maakt het ingezamelde bewijsmateriaal onrechtmatig. Daarmee is 

evenwel niet gezegd dat dit ook steeds tot de uitsluiting van het bewijsmateriaal zal leiden (zie, infra 

XVIII.2.3). 
1612

  Zie brief van de minister van Justitie, Tweede Kamer 1991-92, 22463, nr. 4, 3-4. De vraag naar de 

rechtmatigheid en betrouwbaarheid van de AIVD-informatie stelt zich uiteraard ook – en vooral – wanneer 

deze informatie wordt gebruikt als bewijs. We bespreken deze problematiek daarom in extenso in hoofdstuk 

XVIII. 
1613

  HR 15 mei 2007, ECLI:NL:HR:2007:BA0498, overweging 3.2.4; HR 5 september 2006, 

ECLI:NL:HR:2006:AV4122 (Eik-zaak), overweging 6.3.2. Zie ook de conclusie van procureur-generaal 

Machielse (nr. 01422/05) bij HR 5 september 2006, ECLI:NL:HR:2006:AV4122 (Eik-zaak), overweging 

8.2. Over deze rechtspraak, zie o.a. L. JANSEN, AIVD-informatie als bewijs, 2007, 33 e.v. 

Zie eerder ook al Gerechtshof ’s-Gravenhage 21 juni 2004, ECLI:NL:GHSGR:2004:AP2058 (Eik-zaak), 

overweging 4.3.10 (zie ook Rechtbank Rotterdam 5 juni 2003, ECLI:NL:RBSGR:2010:BO8062, 

overweging 2.2.8.; Gerechtshof ’s Gravenhage 17 januari 2003, ECLI:NL:GHSGR:2003:AF3039, 

overweging 1; Rechtbank Rotterdam (raadkamer) 31 december 2002, ECLI:NL:RBROT:2002:AF2580). 

Het gerechtshof verbrak in de Eik-zaak een arrest van de Rechtbank van Rotterdam (Rechtbank van 

Rotterdam 18 december 2002, ECLI:NL:RBROT:2002:AF2141) dat er van uitging dat een verdenking in de 

zin van artikel 27 NSv enkel kan ontstaan op basis van informatie die verzameld is in het kader van een 

strafrechtelijk onderzoek (over dit oorspronkelijke arrest in de Eik-zaak, zie A. ELLIAN, “De scheiding 

tussen inlichtingen en opsporing: van spionage en contraspionage naar contraterrorisme” in B. DE 

GRAAFF, E.R. MULLER, en J. VAN REIJN (ed.), Inlichtingen- en veiligheidsdiensten, s.l., Kluwer, 2011, 

(111) 124-125; L. JANSEN, AIVD-informatie als bewijs, 2007, 27 e.v.).  

Over deze jurisprudentie zie J. VERVAELE, “Gegevensuitwisseling en terrorismebestrijding in de VS en 

Nederland: emergency criminal law?”, Panopticon 2005, (27) 39-42; L. VAN WIFFEREN, “Het gebruik 

van AIVD-informatie in het strafproces”, Justitiële verkenningen 2004, nr. 3, (138) 141-142; Y. BURUMA 

en E.R. MULLER, “Wet terroristische misdrijven in perspectief”, NJB 2003, (2138) 2144; L. VAN 

WIFFEREN, “Intelligence in het strafproces. Over de waarde van door inlichtingen- en veiligheidsdiensten 

verstrekte informatie”, NJB 2003, (617) 619-620). 
1614

  Zie in dat verband bijvoorbeeld HR 11 maart 2008, ECLI:NL:HR:2008:BB7662, overweging 3.3. In die 

zaak was een doorzoeking uitgevoerd in het kader van artikel 49 van de Wet Wapens en Munitie. Dat 

artikel vereist dat de opsporingsinstanties redelijkerwijs kunnen vermoeden dat in een woning wapens of 

munitie aanwezig zijn, een vermoeden dat in casu gegrond werd op een anonieme tip bij de AIVD die in de 

vorm van een ambtsbericht was doorgegeven aan de politie. Het gerechtshof vond die verder onbevestigd 

gebleven tip onvoldoende en de HR aanvaardde die motivering omdat de waardering van de feitelijke 

inhoud van het ambtsbericht voorbehouden blijft aan de feiten rechter en er voor het overige geen onjuiste 

rechtsopvatting werd gehanteerd. Zie hierover R. TER HAAR en G.H. MEIJER, Vormverzuimen, Deventer, 

Kluwer, 2011, 112. 
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omstandigheden moet inhouden die een redelijk vermoeden van schuld in de zin van 

artikel 27 van het Wetboek van Strafvordering doen ontstaan dan wel een redelijk 

vermoeden als bedoeld in artikel 132a Wetboek van Strafvordering.
 
De verwijzing naar 

het in artikel 27 NSv vervatte ‘klassieke’ opsporingsbegrip behoeft weinig extra uitleg.
 
 

De verwijzing naar artikel 132a NSv moet begrepen worden in de context van de 

eerste fase van de verruiming van het opsporingsbegrip door de Wet BOB. Door de 

invoeging in 2000 van een nieuwe Titel V in het Wetboek van Strafvordering drong 

immers ook een aanpassing van de definitie van het opsporingsonderzoek in artikel 132a 

NSv zich op. Ten tijde van de Eik-zaak luidde dit artikel als volgt: “Onder het 

opsporingsonderzoek wordt verstaan het onderzoek onder leiding van de Officier van 

Justitie naar aanleiding van een redelijk vermoeden dat een strafbaar feit is begaan of 

dat in georganiseerd verband misdrijven worden beraamd of gepleegd [...].” Uit de 

verwijzing naar artikel 132a NSv kan dus worden afgeleid dat AIVD-informatie in 

principe ook de grondslag kan vormen voor bijzondere opsporingsbevoegdheden in het 

kader van de zogenaamde vroegsporing. 

Een verwijzing naar de artikelen 126zd e.v. NSv en de daarin vervatte drempel 

van de ‘aanwijzingen van een terroristisch misdrijf’ ontbreekt evenwel en dat is niet 

onlogisch. Deze artikelen werden zoals gezien pas in 2006 ingevoegd en bestonden ten 

tijde van het strafonderzoek in de Eik-zaak dus nog niet. Gelet op het feit dat de drempel 

die wordt opgeworpen door de vereiste van de ‘aanwijzingen’ evenwel lager is dan deze 

van het ‘redelijk vermoeden’, lijkt het voor de hand te liggen dat de hierboven geschetste 

uitgangspunten a fortiori kunnen gelden in het kader van een strafonderzoek naar 

terroristische misdrijven. Er lijkt dan ook geen principieel bezwaar te bestaan tegen het 

gebruik van inlichingen als grondslag voor het ontstaan van ‘aanwijzingen van een 

terroristisch misdrijf’ en dus voor het aanwenden van de in Titel VB NSv omschreven 

bijzondere opsporingsbevoegdheden.  

XVI.3. DE SITUATIE IN DUITSLAND  

XVI.3.1. De Anfangsverdacht 

De vraag of informatie afkomstig van de inlichtingendiensten de aanleiding kan vormen 

voor het opstarten van een strafrechtelijk onderzoek (Ermittlungsverfahren), wordt in 

Duitsland schijnbaar niet uitdrukkelijk geproblematiseerd. Een uitdrukkelijke wettelijke 

regeling is niet voorhanden en ook in de rechtspraak en rechtsleer wordt deze kwestie 

nauwelijks besproken. Dat kan ons inziens grotendeels verklaard worden door de aard 

van het Ermittlungsverfahren en de voor het opstarten ervan vereiste graad van 

verdenking. 

Voor het opstarten van een Ermittlungsverfahren wordt immers vereist dat er 

sprake is van een zogenaamde Verdacht einer Straftat.
1615

 Een dergelijke verdenking – in 

de praktijk Anfangsverdacht genoemd – moet gesteund zijn op aanwijzingen die een 

grondslag vinden in de feitelijke werkelijkheid (tatsächliche Anhaltspunkten).
1616

 De 

                                                 
1615

  § 160 I StPO. In dat verband moet overigens worden opgemerkt dat het opstarten van een 

Ermittlungsverfahren in principe zelfs verplicht is wanneer een Anfangsverdacht voorhanden is (§ 160 I 

juncto § 152 II StPO). Dit vormt de kern van wat in Duitsland omschreven wordt als het legaliteitsbeginsel. 

Hieruit mag nochtans niet worden afgeleid dat er in het Duitse strafprocesrecht voor het openbaar ministerie 

(en de politiediensten) geen ruimte bestaat om de opportuniteit van de vervolging mee in rekening te 

brengen (zie hierover H.H. KÜHNE, Strafprozessrecht, 2010, nr. 305 e.v. en nr. 583 e.v.; L. MEYER-

GOßNER, Strafprozessordnung, 2010,  § 152, nr. 2 en 7; C. ROXIN en B. SCHÜNEMANN, 

Strafverfahrensrecht, 2009, 70 e.v.; F.C. SCHROEDER en T. VERREL, Strafprozessrecht, 2011, nr. 63 

e.v. en nr. 97 e.v.). 
1616

  § 160 I juncto § 152 II StPO. 
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precieze draagwijdte en inhoud van een dergelijke Anfangsverdacht kan niet in het 

algemeen worden bepaald. Meestal wordt volstaan met te stellen dat het voor het 

openbaar ministerie op grond van de voorhanden zijnde feitelijke aanwijzingen en haar 

‘kriminalistische ervaring’ waarschijnlijk moet lijken dat er een strafbaar feit werd 

gepleegd.
1617

  

Algemeen wordt gesteld dat een Anfangsverdacht gegrond kan worden op de 

ambtelijke waarneming van een lid van het openbaar ministerie (Staatsanwaltschaft) dan 

wel op een aangifte.
1618

 In de praktijk echter zal een Anfangsverdacht meestal gebaseerd 

zijn op de aangiften bij en de (daar op volgende) ambtelijke waarnemingen van de 

politiediensten. Op grond van § 163 I StPO zijn de politiediensten immers bevoegd om 

elk strafbaar feit onmiddelijk te onderzoeken om het verdonkeremanen van de feiten te 

voorkomen. Het zijn meestal de resultaten van een dergelijke zogenaamde erster Zugriff 

van de politie die ter beoordeling aan het openbaar ministerie worden doorgegeven.
1619

 

Overigens kan het in voorkomend geval gewenst zijn om (door de politie) te laten 

onderzoeken of bepaalde aanwijzingen toereikend zijn om tot een Anfangsverdacht te 

besluiten.
1620

 Het openbaar ministerie blijft formeel echter de enige verantwoordelijke 

voor de beoordeling van het al dan niet bestaan van een Anfangsverdacht.
1621

 

 In ieder geval wordt aanvaard dat informatie afkomstig van een anonieme 

aangifte aan een Anfangsverdacht ten grondslag kan liggen. Daarbij wordt echter wel 

gepleit voor het hanteren van de nodige terughoudendheid. Het kan in dat geval 

bijvoorbeeld aangewezen zijn om de verdachte pas aan een verhoor te onderwerpen 

wanneer de anonieme aangifte steun vindt in andere onderzoeksbevindingen.
1622

 

Nadere regels over de totstandkoming van een Anfangsverdacht zijn niet 

voorhanden waardoor er eigenlijk geen echte beperking lijkt te staan op de aard van de 

informatie die er aan ten grondslag kan liggen. Een correcte inschatting van de 

totstandkoming en inhoudelijke draagwijdte van de Anfangsverdacht wordt bovendien 

bemoeilijkt door de omstandigheid dat in de Duitse rechtspraak weinig bereidheid lijkt te 

bestaan om deze aan enige controle te onderwerpen. Meestal wordt er van uitgegaan dat 

er, door het ontbreken van een duidelijke definitie, voor het openbaar ministerie veel 

ruimte bestaat om in concreto in te schatten of er al dan niet sprake is van een 

Anfangsverdacht. Daardoor wordt een rechterlijke controle op de totstandkoming en de 

                                                 
1617

  Zie hierover H.H. KÜHNE, Strafprozessrecht, 2010, nr. 316 e.v. en 327 e.v.; L. MEYER-GOßNER, 

Strafprozessordnung, 2005, § 152, nr. 4; G. PFEIFFER, Karlsruher Kommentar, 2008, § 98a, nr. 9 e.v.; C. 

ROXIN en B. SCHÜNEMANN, Strafverfahrensrecht, 2009, 228-229; D. VAN DAELE, Het openbaar 

ministerie en de afhandeling van strafzaken in Duitsland, Leuven, Universitaire Pers, 2000, 52-53. Zie ook 

F.C. SCHROEDER en T. VERREL, Strafprozessrecht, 2011, nr. 76. 
1618

  Zie H.H. KÜHNE, Strafprozessrecht, 2010, nr. 314 e.v.; C. ROXIN en B. SCHÜNEMANN, 

Strafverfahrensrecht, 2009, 286-287; F.C. SCHROEDER en T. VERREL, Strafprozessrecht, 2011, nr. 77 

e.v.; D. VAN DAELE, Het openbaar ministerie en de afhandeling van strafzaken in Duitsland, Leuven, 

Universitaire Pers, 2000, 54-55. 
1619

  Zie F.C. SCHROEDER en T. VERREL, Strafprozessrecht, 2011, nr. 80. Zie ook L. MEYER-GOßNER, 

Strafprozessordnung, 2010,  § 152, nr. 4a. 
1620

  Te denken valt bijvoorbeeld aan een lijkschouwing bij een verdacht overlijden. Zie H.H. KÜHNE, 

Strafprozessrecht, 2010, nr. 320 e.v.; L. MEYER-GOßNER, Strafprozessordnung, 2010, § 163, nr. 2; F.C. 

SCHROEDER en T. VERREL, Strafprozessrecht, 2011, nr. 76. 
1621

  Het is evenwel duidelijk dat de politiediensten in hoge mate kunnen wegen op deze beoordeling. Meestal 

worden de resultaten van hun eerste onderzoek overigens voorzien van een door de politie opgestelde 

conclusie over het al dan niet bestaan van een Anfangsverdacht (F.C. SCHROEDER en T. VERREL, 

Strafprozessrecht, 2011, nr. 80). Dit kan beschouwd worden als een belangrijke relativering van het op het 

eerste gezicht erg strikt gehanteerde legaliteitsprincipe. 
1622

  Zie Nr. 8 RiStBV. Zie hierover ook L. MEYER-GOßNER, Strafprozessordnung, 2005, § 160, nr. 9; G. 

PFEIFFER, Karlsruher Kommentar, 2008, § 158, nr.6; D. VAN DAELE, Het openbaar ministerie en de 

afhandeling van strafzaken in Duitsland, Leuven, Universitaire Pers, 2000, 54. 
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inhoudelijke draagwijdte ervan evenwel zo goed als onmogelijk.
1623

 Overigens beschikt 

ook de verdachte niet over de mogelijkheid om een rechtsmiddel aan te wenden tegen de 

beslissing om tegen hem een Ermittlungsverfahren op te starten.
1624

 

XVI.3.2. Het gebruik als start- of sturingsinformatie  

Tegen die achtergrond is het dan ook niet onbegrijpelijk dat het gebruik van inlichtingen 

als start- of sturingsinformatie in de Duitse rechtspraak en rechtsleer nauwelijks wordt 

geproblematiseerd. De vraag welke informatie in casu aan de basis ligt van een 

Anfangsverdacht ontsnapt immers grotendeels aan de controle van de rechter en de 

partijen.  

Daarmee is nochtans niet gezegd dat het gebruik van inlichtingen als 

startinformatie zonder meer mogelijk is. Het lijkt immers niet onlogisch om tot op zekere 

hoogte een parallel te trekken tussen de anonieme aangifte en de ‘aangifte’ die op 

inlichtingen gebaseerd is. Het verstrekken van inlichtingen zal meestal immers gebeuren 

zonder precieze vermelding van de bronnen of van de naam van de medewerker van de 

inlichtingendienst die het bericht heeft opgesteld. Zo bekeken verschilt een dergelijk 

bericht niet wezenlijk van een anonieme aangifte.  

We kunnen dan ook stellen dat er tegen het gebruik van een bericht van het BfV 

als grond voor een Anfangsverdacht strikt genomen geen juridische bezwaren bestaan, 

maar dat deze inlichtingen steeds met enige terughoudendheid benaderd zullen moeten 

worden. In bepaalde gevallen – afhankelijk van de in concreto te beoordelen inhoud en 

betrouwbaarheid van de inlichtingen – kan bijkomend onderzoek noodzakelijk zijn.  

Daarbij aansluitend moet er op gewezen worden dat er in de rechtsleer bij 

bepaalde auteurs een duidelijke terughoudendheid bestaat ten aanzien van het gebruik van 

inlichtingen als grond voor een Anfangsverdacht. Zonder de mogelijkheid ervan volledig 

te willen uitsluiten wijzen zij er op dat een onverkort gebruik van inlichtingen in de fase 

van een Ermittlungsverfahren moet worden vermeden omwille van het Trennungsgebot 

dat – dixit deze auteurs – impliciet de basis vormt van de Duitse rechtsstaat.
1625

 Wij 

wezen er echter al op dat een dergelijke invulling van het Trennungsgebot strikt juridisch 

gezien niet langer houdbaar lijkt.
1626

 

XVI.3.3. Het gebruik als grond voor het aanwenden van dwangmiddelen 

Ook de mogelijkheid om op grond van inlichtingen dwangmiddelen in te zetten tegen een 

verdachte wordt in de Duitse wetgeving niet uitdrukkelijk geregeld. En ook de 

rechtspraak en rechtsleer lijken weinig aandacht te hebben voor dit thema. De verklaring 

daarvoor loopt grotendeels gelijk met de opmerkingen die wij hierboven maakten in 

verband met de Anfangsverdacht. 

Voor het aanwenden van de meeste strafvorderlijke dwangmiddelen wordt in de 

StPO telkens een zekere mate van Verdacht vereist die op bestimmte Tatsachen (concrete 

feitelijke gegevens) kan worden gegrond.
1627

 Daarbij wordt al naargelang het om een 

meer ingrijpend dwangmiddel gaat, ook een hogere graad van verdenking geëist. Hoewel 

hier op papier een duidelijke rangorde in herkend kan worden, moet het onderscheid 

                                                 
1623

  Zie H.H. KÜHNE, Strafprozessrecht, 2010, nr. 340. 
1624

  Zie H.H. KÜHNE, Strafprozessrecht, 2010, nr. 348. Zie ook L. MEYER-GOßNER, Strafprozessordnung, 

2010, § 152, nr. 4b. 
1625

  Zie bijvoorbeeld C. ROXIN en B. SCHÜNEMANN, Strafverfahrensrecht, 2009, 291. 
1626

  Supra, XI.1.2. 
1627

  Zo is er in de StPO onder meer sprake van zureichende Anhaltspunkte; hinreichender Verdacht; en 

dringender Verdacht. Zie hierover H.H. KÜHNE, Strafprozessrecht, 2010, 322-323; F.C. SCHROEDER en 

T. VERREL, Strafprozessrecht, 2011, nr. 76. 
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tussen deze verschillende verdenkingsgraden in de praktijk sterk gerelativeerd worden. 

Aangezien er voor het basisbegrip verdenking (Verdacht) geen algemene definitie 

voorhanden is, wordt immers ook het onderscheid tussen de verschillende graden van 

verdenking bijzonder precair.
1628

 Wel lijkt er ten aanzien van deze specifieke vormen van 

Verdacht meer ruimte te bestaan voor een inhoudelijke rechterlijke controle. Maar ook 

dan blijft de beoordelingsvrijheid van het openbaar ministerie om het bestaan van een 

Verdacht te beoordelen, groot.
1629

 

Aldus kunnen onze conclusies over het gebruik van inlichtingen als grond voor 

een Anfangsverdacht – lees, als startinformatie – hier mutatis mutandis herhaald worden. 

Het lijkt geenszins uitgesloten dat de verschillende gehanteerde graden van verdenking 

(Verdacht) ook op inlichtingen gesteund kunnen worden. Zij kunnen de grondslag 

vormen voor het inzetten van dwangmiddelen. Het pleidooi van bepaalde auteurs om zich 

in deze – steunend op het Trennungsgebot – terughoudender op te stellen, is juridisch niet 

overtuigend. Wel is het – op basis van de in concreto beoordeling van de inhoud en de 

betrouwbaarheid – uiteraard mogelijk dat de verstrekte inlichtingen in concreto niet 

volstaan en dat bijkomend (politioneel) onderzoek noodzakelijk wordt geacht. 

XVI.4. BESLUIT 

Op het einde van dit hoofdstuk kunnen we besluiten dat het gebruik van 

inlichtingen als start- of sturingsinformatie, dan wel als grond voor het aanwenden van 

dwangmiddelen in elk van de drie besproken landen zonder meer mogelijk is. 

Bijkomende voorwaarden lijken daarbij niet te gelden. Opvallend is wel dat daarbij ter 

verantwoording telkens gerefereerd wordt naar het leerstuk van de anonieme aangifte of 

informatie. Voor een meer omvattend rechtsvergelijkend besluit verwijzen wij hier 

evenwel naar het algemeen besluit bij dit deel (hoofdstuk XX). Een correcte inschatting 

van deze mogelijkheden kunnen we immers maar maken wanneer we ook zicht hebben 

op de mogelijkheden om inlichtingen als strafrechtelijk bewijs te gebruiken.  

                                                 
1628

  Zie hierover H.H. KÜHNE, Strafprozessrecht, 2010, nr. 325 e.v. 
1629

  Zie H.H. KÜHNE, Strafprozessrecht, 2010, nr. 340. 
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HOOFDSTUK XVII. HET GEBRUIK VAN INLICHTINGEN ALS 

STRAFRECHTELIJK BEWIJS IN BELGIË  

XVII.1. INLEIDING 

Hierboven haalden we reeds aan dat het gebruik van inlichtingen als strafrechtelijk bewijs 

in een Belgische context pas in 2007 uitdrukkelijk aan bod kwam in de zogenaamde 

GICM-zaak. Hieronder zullen we de implicaties van deze rechtspraak nader analyseren en 

nagaan welke betekenis haar momenteel nog toekomt. In 2010 werd door de BIM-Wet 

immers een nieuw artikel 19/1 ingevoegd in de W.I&V waarmee voor het eerst voorzien 

werd in een wettelijke regeling voor het gebruik van inlichtingen. Toch bespreken wij in 

dit hoofdstuk eerst de uitgangspunten uit het GICM-arrest (XVII.3) om pas in tweede 

instantie stil te staan bij de wettelijke regeling van artikel 19/1 W.I&V (XVII.4). 

Daarvoor zijn twee redenen. Ten eerste is het toepassingsgebied van die nieuwe regeling 

te beperkt om elke mogelijke situatie van het gebruik van inlichtingen als bewijs te 

omvatten waardoor het GICM-arrest ook in de toekomst nog relevant zal blijven als 

algemene regeling. Bovendien lijkt de regeling van artikel 19/1 W.I&V in belangrijke 

mate geïnspireerd te zijn door de uitgangspunten van het GICM-arrest zodat het voor een 

goed begrip van de wettelijke regeling noodzakelijk lijkt om eerst stil te staan bij de 

aangehaalde rechtspraak. Afsluitend wordt ook nog kort onderzocht in welke mate de 

leden van de inlichtingendiensten gehoord kunnen worden als getuigen en hoe deze 

mogelijkheid zich verhoudt tot de regelingen inzake het gebruik van inlichtingen in het 

algemeen (XVII.5). Alvorens op al deze kwesties in te gaan, is het evenwel aangewezen 

om even stil te staan bij de krachtlijnen van het strafrechtelijk bewijsrecht in België 

(XVII.2). Deze vormen immers de achtergrond waartegen de overige regelingen 

geïnterpreteerd moeten worden en zullen noodzakelijk blijken voor een juiste inschatting 

van de geponeerde uitgangspunten inzake het gebruik van inlichtingen als bewijs. 

XVII.2. HET BELGISCHE BEWIJSSTELSEL 

XVII.2.1. Een vrij bewijsstelsel  

Een algemene theorie over het strafrechtelijk bewijs ontbreekt in de Belgische 

strafwetgeving. Het Wetboek van Strafvordering bepaalt met betrekking tot het bewijs in 

strafzaken geen algemene regels of beperkingen zodat men van een vrij bewijsstelsel kan 

gewagen.
1630

 De weinige wettelijke bepalingen die wel uitdrukkelijk aan het bewijs zijn 

gewijd, wijzen slechts onrechtstreeks op een onderliggende theorie. Die omstandigheid 

verklaart waarschijnlijk grotendeels waarom het leerstuk van het strafrechtelijk bewijs in 

België ook in de rechtsleer nauwelijks werd uitgewerkt.
1631

 Men beperkt zich meestal tot 

de bevestiging van het feit dat het bewijs in strafzaken – in tegenstelling tot in civiele 

zaken – vrij is waardoor een omvattende analyse van het leerstuk inderdaad grotendeels 

zonder voorwerp lijkt. 

Niettemin is het in het kader van dit onderzoek nuttig om er op te wijzen dat het 

vrije karakter van het bewijsstelsel eigenlijk twee aspecten omvat: de vrije bewijslevering 

                                                 
1630

  Zie o.a. M.A. BEERNAERT, ”La preuve en matière pénale”, 2007, 10; S. BERNEMAN, “L'admissibilité 

de la preuve dans un système continental: le modèle belge”, Rev.dr.pén. 2007, (298) 300; L. KENNES, 

Manuel de la preuve, 2009, 3; L. KENNES en A. MARC, “Vérité et preuve pénale”, 2011, (123) 125; F. 

KUTY, Justice pénale et procès équitable, vol. I, 2006, 531 e.v.; P. THEVISSEN, “Preuve en droit pénal” 

in Postal Memorialis, Kluwer (losbl.), 2011, 6; P. TRAEST, Het bewijs in strafzaken, 1992, 254 e.v. en 403 

e.v. 
1631

  In die zin ook P. TRAEST, Het bewijs in strafzaken, 1992, 95. 
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en de vrije bewijswaardering. Voor een goed begrip van het bewijsstelsel moeten beide 

aspecten ons inziens van elkaar onderscheiden worden. Elk aspect wijst immers op een 

ander beslissingsmoment in de chronologie van de bewijsconstructie waarbij eerst wordt 

nagaan of een bepaald bewijsmiddel bij het vormen van een oordeel over schuld of 

onschuld al dan niet mag worden gebruikt, i.e. bewijskracht heeft; om vervolgens in 

tweede orde te beslissen welke bewijswaarde er aan kan worden toegekend.
1632 

Het principe van de vrije bewijslevering moet aldus begrepen worden als de vrije 

keuze van bewijsmiddelen. Het bewijs van een misdrijf mag met andere woorden door 

alle adequate bewijsmiddelen worden geleverd zodat elk feitelijk element in aanmerking 

kan komen om een veroordeling te staven.
1633

 Een expliciete wettelijke grondslag voor dit 

uitgangspunt ontbreekt. Weliswaar wordt soms gewezen op artikel 154 Sv, maar daaruit 

kan hoogstens een impliciete bevestiging van de vrije bewijslevering worden afgeleid.
1634

  

Van een onbeperkte vrijheid is nochtans geen sprake. De vrije keuze van 

bewijsmiddelen wordt immers beperkt door de wijze waarop deze worden ingezameld en 

gepresenteerd. Daarbij moet vooral gedacht worden aan het leerstuk van het onrechtmatig 

verkregen bewijs (infra, XVII.2.2). Vervolgens moet bij de presentatie van de 

bewijsmiddelen ook rekening gehouden worden met de rechten van verdediging, het recht 

op tegenspraak in het bijzonder.
1635

 Tegen die achtergrond moeten overigens ook een 

aantal bijzondere procedures – bijvoorbeeld inzake het horen van anonieme getuigen of 

het opstellen van een niet-geclassificeerd proces-verbaal
1636

 – begrepen worden.
1637

 In al 

deze gevallen gevallen kan het niet naleven van deze voorwaarden of procedures 

resulteren in een uitsluiting van het bewuste bewijsmiddel oftewel een verbod om het 

bewijsmiddel in kwestie voor het bewijs te gebruiken. Het bewijsmiddel verliest dan als 

het ware zijn bewijskracht.
1638

 

                                                 
1632

  Soms wordt dit onderscheid niettemin zowel in de rechtsleer als in de rechtspraak verwaarloosd en beperkt 

men zich tot het bevestigen van het vrije karakter van het bewijsstelsel als geheel. Wel duidelijk in die zin is 

L. KENNES, Manuel de la preuve, 2009, 3; L. KENNES en A. MARC, “Vérité et preuve pénale“, 2011, 

(123) 125; P. THEVISSEN, “Preuve en droit pénal“ in Postal Memorialis, Kluwer (losbl.), 2011, 7 e.v.; P. 

TRAEST, Het bewijs in strafzaken, 1992, 254-255; 260 en 404. Zie ook J. DE CODT, “La preuve pénale et 

nullités“, Rev.dr.pén. 2009, (634) 636-637. 

Tekenend in dat verband is ook het soms onzorgvuldig gebruik van de begrippen bewijskracht [la foie due à 

l’acte]; bewijswaarde [valeur probante]; en wettelijke bewijswaarde [force probante]. Lees in dat verband 

ook noot 1646 en 1706. Zie hierover ook R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, 2007, nr. 

1741; P. TRAEST, Het bewijs in strafzaken, 1992, 402. 
1633

  Zie J. DE CODT, “La preuve pénale et nullités“, Rev.dr.pén. 2009, (634) 636; A. SMETREYNS, “De 

motiveringsverplichting van de strafrechter“, 2005, (1) 24-25; P. THEVISSEN, “Preuve en droit pénal” in 

Postal Memorialis, Kluwer (losbl.), 2011, 7-8; P. TRAEST, Het bewijs in strafzaken, 1992, 255. 
1634

  Artikel 154 Sv. stelt dat de overtredingen worden bewezen hetzij door processen-verbaal of verslagen, 

hetzij door getuigen. Op grond van de artikelen 189 en 211 Sv geldt deze bepaling ook met betrekking tot 

het bewijs van wanbedrijven. Hoewel men op het eerste gezicht het tegendeel zou vermoeden, wordt deze 

opsomming van mogelijke bewijsmiddelen zowel in de rechtspraak als in de rechtsleer beschouwd als 

exemplarisch en niet-limitatief (zie de rechtspraak aangehaald in o.a. P. TRAEST, Het bewijs in strafzaken, 

1992, 261-263. Zie ook M.A. BEERNAERT, ”La preuve en matière pénale”, 2007, 10). 
1635

  Zie hierover P. TRAEST, Het bewijs in strafzaken, 1992, 364 e.v. 
1636

  Zie infra, XVII.4. 
1637

  Daarnaast wordt soms ook gewezen op een aantal mogelijke beperkingen van de vrije bewijslevering die 

voortvloeien uit de kwaliteit van de gekozen bewijsmiddelen. Zo kan het oproepen van bepaalde getuigen 

geweigerd worden als hun verklaringen niet relevant worden geacht of kunnen de resultaten van een 

sporenanalyse van het bewijs worden uitgesloten als hun betrouwbaarheid is aangetast door het gebruik van 

verouderde of gecontesteerde onderzoekstechnieken (zie hierover P. TRAEST, Het bewijs in strafzaken, 

1992, 267-282). Beide gevallen leunen evenwel dicht aan bij de bewijswaardering. 
1638

  Hier gebruikt als synoniem voor ‘de geschiktheid om als bewijsmiddel gebruikt te worden’. 
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Naast de bewijslevering wordt in België ook de bewijswaardering geacht vrij te 

zijn.
1639

 Bij de bewijswaardering gaat het in essentie om het rationeel verband tussen de 

voorliggende bewijsmiddelen en de feiten die daardoor bewezen zouden moeten worden. 

De vrije bewijswaardering houdt dan ook in dat de vonnisrechter geen enkele richtlijn te 

volgen heeft om de waarde of het belang te bepalen dat hij aan elk van de hem regelmatig 

voorgelegde bewijsmiddelen hecht.
1640

 Hij is vrij om uit de gegevens van het strafdossier 

de elementen te kiezen waarop hij zijn overtuiging steunt en er de waarde van te bepalen. 

Een vooraf bepaalde rangorde tussen de verschillende bewijsmiddelen bestaat in het 

Belgische strafrechtelijke bewijsrecht niet.
1641

 Ook voor het uitgangspunt van de vrije 

bewijswaardering kan geen expliciete wettelijke grondslag worden aangewezen, al kan 

wel aansluiting gevonden worden bij het principe dat de rechter zich laat leiden door zijn 

innerlijke overtuiging of conviction intime.
1642, 1643

  

Niettegenstaande de bewijswaardering vrij wordt genoemd, worden er toch 

bepaalde grenzen aan gesteld. In de eerste plaats blijft de rechter bij zijn beoordeling 

uiteraard gebonden aan de rationaliteit.
1644

 De afwezigheid van richtlijnen voor de 

                                                 
1639

  Zie o.a. M.A. BEERNAERT, ”La preuve en matière pénale”, 2007, 22; J. DE CODT, “La preuve pénale et 

nullités”, Rev.dr.pén. 2009, (634) 636-637; P. THEVISSEN, “Preuve en droit pénal” in Postal Memorialis, 

Kluwer (losbl.), 2011, 14; P. TRAEST, “Hard bewijs: wanneer is de rechter overtuigd?”, 2011, (59) 64; P. 

TRAEST, Het bewijs in strafzaken, 1992, 403 e.v. Zie ook de overvloedig aangehaalde Cassatie-

rechtspraak in R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, 2007, nr. 1727 e.v. 
1640

  De vrije bewijswaardering heeft overigens betrekking op alle gegegevens van het strafdossier die 

regelmatig aan de vonnisrechter worden voorgelegd (rechtvaardigingsgronden; straftoemeting; etc…) en 

niet enkel op de schuldvraag (zie P. TRAEST, Het bewijs in strafzaken, 1992, 404-406). 
1641

  Zo kan een vonnisrechter bijvoorbeeld bepaalde getuigenverklaringen buiten beschouwing laten of 

omgekeerd er net meer belang aan hechten dan aan een bekentenis. Zo ook is hij vrij om een veroordeling te 

steunen op de bekentenis van een medebeklaagde. Voor nog meer voorbeelden uit de rechtspraak, zie o.a. 

R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, 2007, nr. 1727 e.v.; P. TRAEST, “Hard bewijs: 

wanneer is de rechter overtuigd?”, 2011, (59) 67-68; P. TRAEST, Het bewijs in strafzaken, 1992, 405-406.  
1642

  Zie hierover M.A. BEERNAERT, ”La preuve en matière pénale”, 2007, 22; L. KENNES, Manuel de la 

preuve, 2009, 5 e.v.; L. KENNES en A. MARC, “Vérité et preuve pénale”, 2011, (123) 127; P. TRAEST, 

“Hard bewijs: wanneer is de rechter overtuigd?”, 2011, (59) 69; P. TRAEST, Het bewijs in strafzaken, 

1992, 416 en 450 e.v. 
1643

  Traditioneel werd als grondslag voor de conviction intime – en dus de vrije bewijswaardering – vaak 

gewezen op artikel 342 Sv waarin bepaald werd dat de volksjury ‘in gemoede overtuigd’ moet zijn van de 

schuld van de beschuldigde. Dit artikel werd geacht de assisenprocedure te overstijgen en van toepassing te 

zijn op alle hoven en rechtbanken (zie o.a. M.A. BEERNAERT, ”La preuve en matière pénale”, 2007, 23; 

R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, 2010, nr. 1758 e.v.; J. DE CODT, “La preuve par 

témoinage anonyme et les droits de la défense”, Rev.Trim.DH 1998, (157) 157; P. TRAEST, “Hard bewijs: 

wanneer is de rechter overtuigd?”, 2011, (59) 64-67; P. TRAEST, Het bewijs in strafzaken, 1992, 415-417). 

In 2010 echter werd deze bepaling – naar aanleiding van de hervorming van de assisenprocedure – 

verplaatst naar artikel 327 Sv en inhoudelijk gewijzigd waardoor de volksjury voortaan slechts kan 

veroordelen indien uit de toegelaten bewijselementen voortvloeit dat de beschuldigde ‘boven elke redelijke 

twijfel’ schuldig is aan de ten laste gelegde feiten (zie hierover L. KENNES en A. MARC, “Vérité et 

preuve pénale”, 2011, (123) 130 e.v.; A. MASSET, “Cour d'assises” in Postal Memorialis, Kluwer (losbl.), 

2011, 15 e.v.; A. MASSET en D. VANDERMEERSCH, “La loi du 21 décembre 2009 relative à la réform 

de la cour d'assises: première lecture critique”, J.T. 2010, (221) 228; H. VAN BAVEL, “De 

motiveringsverplichting van het Hof van Assisen” in B. DAUWE, B. DE GRYSE, E. DE GRYSE, B. 

MAES, en K. VAN LINT (eds.), Liber amicorum Ludovic De Gryse, Brussel, Larcier, 2010, (597) 603 

e.v.). Daarmee veranderde evenwel niets aan het uitgangspunt van de vrije bewijswaardering aangezien het 

criterium van de conviction intime en dat van de redelijke twijfel wat dat betreft inhoudelijk niet van elkaar 

verschillen (zie Cass. 30 maart 2011, aangehaald in L. KENNES en A. MARC, “Vérité et preuve pénale”, 

2011, (123)  133. Lees in dat verband ook L. KENNES en A. MARC, “Vérité et preuve pénale”, 2011, 

(123) 130 e.v.; P. TRAEST, “Hard bewijs: wanneer is de rechter overtuigd?”, 2011, (59) 77-78; P. 

TRAEST, Het bewijs in strafzaken, 1992, 453-454). 
1644

  J. DE CODT, “La preuve pénale et nullités”, Rev.dr.pén. 2009, (634) 637; L. KENNES, Manuel de la 

preuve, 2009, 6-7; L. KENNES en A. MARC, “Vérité et preuve pénale”, 2011, (123) 128-129; P. 
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bewijswaardering mag niet resulteren in willekeur maar moet daarentegen steunen op 

rationele gronden
1645

 waarbij de feitelijke inhoud van de bewijsmiddelen wordt 

gerespecteerd.
1646

 Bovendien wordt de vrij bewijswaardering in een aantal gevallen door 

de wet ingeperkt. Zo moet de strafrechter in bepaalde procedures het civiele bewijsrecht 

toepassen waardoor hij zijn vrijheid bij de bewijswaardering deels verliest.
1647

 In 

bepaalde gevallen werd door de wetgever bovendien een bijzondere wettelijke 

bewijswaarde gehecht aan bepaalde specifieke bewijsmiddelen.
1648

 Dat is bijvoorbeeld 

het geval voor bepaalde processen-verbaal met een bewijswaarde tot bewijs van het 

tegendeel of tot inschrijving wegens valsheid.
1649 

Maar vooral interessant voor dit 

onderzoek is de beperking van de vrije bewijswaardering met betrekking tot het gebruik 

van verklaringen van volledig anonieme getuigen en – sinds de BIM-Wet – het gebruik 

van de reeds eerder aan bod gekomen niet-geclassificeerde processen-verbaal van de 

BIM-Commissie (zie infra, XVII.3.2. en XVII.4). Het gewicht van deze beperkingen van 

de vrije bewijswaardering blijft evenwel klein in het licht van de relatief beperkte 

motiveringsplicht van de Belgische strafrechter (infra, XVII.2.3). 

XVII.2.2. De uitsluiting van onrechtmatig verkregen bewijs 

Een uitdrukkelijke wettelijke regeling voor de uitsluiting van onrechtmatig verkregen 

bewijs bestaat in België pas sinds 2013.
1650

 Niettemin vond het leerstuk van de 

bewijsuitsluiting tot aan het begin van de 20
ste

 eeuw een stevige grondslag in de 

                                                                                                                                                  
THEVISSEN, “Preuve en droit pénal” in Postal Memorialis, Kluwer (losbl.), 2011, 14; P. TRAEST, Het 

bewijs in strafzaken, 1992, 405. 
1645

  Om die reden wordt ook wel eens gesproken van de ‘conviction raissonnée’ (zie bijvoorbeeld P. TRAEST, 

“De innerlijke overtuiging van de rechter en de motiveringsverplichting”, 2005, (553) 555). 
1646

  In dat verband moet gewezen worden op de zogenaamde miskenning van de bewijskracht [la foie due à 

l’acte], die een grond vormt voor cassatie. De bewijskracht moet in deze begrepen worden als de feitelijke 

betekenis van een bewijsmiddel. Van een miskenning van de bewijskracht is sprake wanneer de rechter aan 

een bewijsmiddel een uitleg geeft die niet in overeenstemming valt te brengen met haar feitelijke inhoud; 

bijvoorbeeld door te stellen dat een getuige verklaarde aanwezig te zijn bij een bepaalde gebeurtenis terwijl 

uit het proces-verbaal van verhoor het tegendeel blijkt (zie hierover o.a. L. KENNES, Manuel de la preuve, 

2009, 7-8; L. KENNES en A. MARC, “Vérité et preuve pénale”, 2011, (123) 136; P. TRAEST, Het bewijs 

in strafzaken, 1992, 399 e.v.; A. SMETREYNS, “De motiveringsverplichting van de strafrechter”, 2005, (1) 

55
 
e.v. Zie ook de rechtspraak aangehaald in R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, 2007, nr. 

1742 e.v.). 
1647

  De strafrechter beslist immers principieel ook over de burgerlijke geschillen die incidenteel voor hem 

worden opgeworpen (art. 15 V.T.Sv) en moet daarbij in bepaalde gevallen het burgerlijke bewijsrecht 

toepassen (art. 16 V.T.Sv). Zie hierover in extenso P. TRAEST, Het bewijs in strafzaken, 1992, 418 e.v. Zie 

ook de rechtspraak aangehaald in R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, 2010, nr. 1761 e.v. 
1648

  De vonnisrechter is in dat geval gebonden door deze wettelijke bewijswaarde [force probante].  
1649

  Zie bijvoorbeeld art. 62 Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer 

(Wegverkeerswet), BS 27 maart 1968. Zie hierover in extenso P. TRAEST, Het bewijs in strafzaken, 1992, 

436 e.v. Zie ook M.A. BEERNAERT, ”La preuve en matière pénale”, 2007, 24-25; P. LAMBERT, 

“Procès-verbal” in Postal Memorialis, Kluwer (losbl.), 2009, 12-13; L. KENNES en A. MARC, “Vérité et 

preuve pénale”, 2011, (123) 136-137; P. TRAEST, “Hard bewijs: wanneer is de rechter overtuigd?”, 2011, 

(59) 70; P. TRAEST, “Enkele bemerkingen bij de processen-verbaal met bewijswaarde tot bewijs van het 

tegendeel”, R.W. 1988-89, (884) 884 e.v. Zie ook het overzicht van rechtspraak in R. DECLERCQ, 

Beginselen van strafrechtspleging, 2010, nr. 1870 e.v. 
1650

  Wet van 24 oktober 2013 tot wijziging van de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering wat 

betreft de nietigheden, BS 12 november 2013 (in werking getreden op 22 november 2013). Lees hierover J. 

DE CODT, “La preuve pénale et nullités”, Rev.dr.pén. 2014, 246 e.v.; A. DE NAUW, “Na de 

jurisprudentiële, een bijkomende wettelijke verenging van de sanctie van de bewijsuitsluiting”, noot onder 

Cass. 10 juni 2014, R.W. 2014-15, nr. 30,1191-1192; B. DE SMET, “Antigoon-criteria eindelijk wettelijk 

verankerd”, R.W. 2013-14, nr. 20, 762. Zie ook N. COLETTE-BASECQZ, “Nullité de la preuve”, 2015, 39 

e.v. 
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rechtspraak van het Hof van Cassatie op grond waarvan onrechtmatig verkregen bewijs 

systematisch van het bewijs werd uitgesloten.
1651

 In vergelijking met het buitenland bleef 

de Belgische regeling daardoor erg streng. Elke vastgestelde onrechtmatigheid leidde in 

principe tot de bewijsuitsluiting
1652

, al bestond er wel enige discussie over de draagwijdte 

van de uitsluiting.
1653

  

Van een onrechtmatigheid was er op grond van de rechtspraak van het Hof van 

Cassatie sprake in drie gevallen, te weten in de mate het concrete bewijs werd verkregen 

in strijd met een materiëel wettelijke bepaling; in strijd met de bepalingen van het 

strafprocesrecht; of in strijd met de algemene rechtsbeginselen.
1654

 Met die laatste 

categorie werd aansluiting gezocht bij de belangrijkste waarborgen uit het EVRM, te 

weten: het verbod op foltering en onmenselijke of vernederende behandelingen (art. 3 

EVRM)
1655

; de bescherming van het privé-leven van de burgers (art. 8 EVRM)
1656

; en het 

recht op een eerlijk proces (art. 6 EVRM)
1657

. Deze benadering had het voordeel van de 

duidelijkheid maar impliceerde ook dat soms mineure onrechtmatigheden tot uitsluiting 

                                                 
1651

  Dit uitgangspunt gaat terug op een arrest van het Hof van Cassatie uit 1923 (Cass. 12 maart 1923, Pas. 

1923, I, 233-234. Zie hierover en over het leerstuk van de bewijsuitsluiting vóór het Antigoon-arrest (infra) 

o.a. S. BERNEMAN, “Onbehoorlijk overheidsoptreden bij bewijsgaring: de kinderen van Antigoon leren 

de les”, R.A.B.G. 2006, (934) 936
 
e.v.; S. BERNEMAN, “L'admissibilité de la preuve dans un système 

continental: le modèle belge”, Rev.dr.pén. 2007, (298) 313 e.v.; S. BERNEMAN, “Sanctionering van 

onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal: een inleiding tot het Antigoon-arrest van 14 oktober 2003”, 

T.Strafr. 2004, (2) 21 e.v.; L. KENNES, Manuel de la preuve, 2009, 40 e.v.; F. KUTY, “La sanction de 

l'illégalité et de régularité de la preuve pénale”, 2008, (7) 10 e.v.; F. KUTY, “La règle de l'exclusion de la 

preuve illégale ou irrégulière: de la précision au bouleversement”, R.C.J.B. 2004, (408) 410 e.v.; A. 

MASSET, “Les preuves illégales et irrégulières en matière pénale: 8 ans d'application du test Antigone” in 

J.-P. BEAUTHIER, D. FLORE, A. MASSET, B. RENARD, P. TRAEST, en G. VERMEULEN (ed.), 

Bewijs in strafzaken, Brussel, La Charte, 2011, (1) 3 e.v.; P. TRAEST, Het bewijs in strafzaken, 1992, 347; 

S. VAN OVERBEKE, “Het recht van verdediging: de verdediging van het onrecht? Over onrechtmatig 

verkregen bewijs, nietigheden en sancties in het strafproces” in F. DERUYCK, M. DE SWAEF, J. ROZIE, 

M. ROZIE, P. TRAEST, en R. VERSTRAETEN (eds.), De wet voorbij : liber amicorum Luc Huybrechts, 

Mortsel, Intersentia, 2010, (537) 543). Zie ook B. DE SMET, Nietigheden in het strafproces, Antwerpen, 

Intersentia, 2011, 5 e.v. 
1652

  Zij het met deze nuance dat de uitsluitingsregels niet gelden voor onrechtmatig verkregen bewijs dat door 

een beklaagde of beschuldigde gebruikt wordt om zijn verweer te onderbouwen. De verdediging mag zich 

dus wel steunen op bewijsstukken die onrechtmatig zijn verkregen (zie o.a. Cass. 24 augustus 1998, 

Arr.Cass. 1998, nr. 820; Cass. 3 november 1999, R.W. 2000-01, 305. Zie hierover o.a. S. BERNEMAN, 

“L'admissibilité de la preuve dans un système continental: le modèle belge”, Rev.dr.pén. 2007, (298) 319; 

B. DE SMET, Nietigheden in het strafproces, Antwerpen, Intersentia, 2011, 85 e.v.; B. DE SMET, 

“Stromingen in het stelsel van nietigheden”, 2005, (248) 256; F. KUTY, “La sanction de l'illégalité et de 

régularité de la preuve pénale”vol. I, 2008, (7) 19-20). 

 
1653

  Zo bestond er onenigheid over de al dan niet uitsluiting van de ‘vruchten’ van het onrechtmatig bewijs, en 

dan vooral over de aard van het causaal verband dat moest bestaan tussen het oorspronkelijke 

onrechtmatige bewijs en de latere bewijselementen om een uitsluiting te kunnen verantwoorden. Doorgaans 

echter werden ook de ‘fruits of the poissonous tree’ in verregaande mate uitgesloten (zie hierover S. 

BERNEMAN, “L'admissibilité de la preuve dans un système continental: le modèle belge”, Rev.dr.pén. 

2007, (298) 314-315; P. TRAEST, Het bewijs in strafzaken, 1992, 348 e.v. en 359 e.v.). 
1654

  Zie L. KENNES, Manuel de la preuve, 2009, 22 e.v.; P. TRAEST, Het bewijs in strafzaken, 1992, 286 e.v. 

Zie ook het zeer omvattende overzicht van rechtspraak inzake onrechtmatig verkregen bewijs, in R. 

DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, 2010, nr. 1775 e.v. 
1655

  Aldus moesten bijvoorbeeld bewijsstukken verkregen op basis van foltering of narco-analyse van het bewijs 

worden uitgesloten (zie hierover P. TRAEST, Het bewijs in strafzaken, 1992, 298 e.v.). 
1656

  Te denken valt aan bewijs ingezameld in strijd met het beroepsgeheim of de bescherming van 

(tele)communicatie (zie P. TRAEST, Het bewijs in strafzaken, 1992, 314 e.v.). 
1657

  Daarbij wordt in de arresten van het Hof van Cassatie meestal gerefereerd naar de handhaving van de 

loyauteit van de bewijsvoering en waardigheid van het gerecht (zie hierover J. DE CODT, “La preuve 

pénale et nullités”, Rev.dr.pén. 2009, (634) 638; P. TRAEST, Het bewijs in strafzaken, 1992, 328 e.v.). 
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konden leidden waardoor de gevolgen niet steeds in verhouding stonden met de begane 

onrechtmatigheid. 

Mede om die reden ontwikkelde het Hof van Cassatie sinds 2003 een nieuw 

leerstuk inzake bewijsuitsluiting.
1658

 Op basis van deze zogenaamde Antigoon-

rechtspraak kon een vastgestelde onrechtmatigheid nog slechts in drie gevallen tot de 

uitsluiting van het bewijs leiden: wanneer een op straffe van nietigheid voorgeschreven 

vormvereiste werd geschonden; wanneer de onrechtmatigheid de betrouwbaarheid van 

het bewijsmateriaal heeft aangetast; of wanneer het gebruik van het bewijs een schending 

zou inhouden van het recht op een eerlijk proces. Buiten deze gevallen moest de rechter 

zich volgens het Hof van Cassatie beperken tot de loutere vaststelling van een 

onrechtmatigheid zonder dat deze nog langer tot de uitsluiting van het bewijs kon 

leiden.
1659

 Het is die formulering die in 2013 werd verankerd in artikel 32 V.T.Sv (infra). 

In vergelijking met de oorspronkelijke invulling van het leerstuk van de 

bewijsuitsluiting hield de Antigoon-leer dus een duidelijke relativering in, wat 

                                                 
1658

  De kentering werd ingeluid door het zogenaamde Antigoon arrest (Cass. 14 oktober 2003, NjW 2003, 1367, 

RABG 2004, 333 met noot F. SCHUERMANS; Vigiles 2004, 15 met noot F. SCHUERMANS) en in enkele 

latere arresten verder ontwikkeld en afgebakend (zie o.a. Cass. 23 maart 2004, Vigiles 2004, 170 met noot 

F. SCHUERMANS; Cass. 16 november 2004, RABG 2005, 504 met noot F. SCHUERMANS, T.Strafr. 

2005, 285 met noot R. VERSTRAETEN en S. DE DECKER ; Cass. 2 maart 2005, J.T. 2005, 211, RABG 

2005, 1161 met noot S. BERNEMAN, Rev.Dr.P. 2005, 668 met noot C. DE VALKENEER; Cass. 12 

oktober 2005, T.Strafr. 2006, 25 met noot F. VERBRUGGEN, Vigiles 2006, 105 met noot S. 

VANDROMME; Cass. 8 november 2005, Vigiles 2006, 22 met noot F. SCHUERMANS, RABG 2006, 930 

met noot S. BERNEMAN).  

Over deze rechtspraak en over de consequenties ervan werd uitvoerig gepubliceerd. Zie o.a. S. 

BERNEMAN, “L'admissibilité de la preuve dans un système continental: le modèle belge”, Rev.dr.pén. 

2007, (298) 323 e.v.; S. BERNEMAN, “Van relativering naar rationalisering van de 

bewijsuitsluitingsregels”, T.Strafr. 2005, (489) 489 e.v.; S. BERNEMAN, “Sanctionering van onrechtmatig 

verkregen bewijsmateriaal: een inleiding tot het Antigoon-arrest van 14 oktober 2003”, T.Strafr. 2004, (2) 

28 e.v.; J. DE CODT, “La preuve pénale et nullités”, Rev.dr.pén. 2009, (634) 639 e.v.; S. DE DECKER, 

“Antigoon vooruit?”, 2009, (201) 201 e.v.; B. DE SMET, Nietigheden in het strafproces, Antwerpen, 

Intersentia, 2011, 34 e.v.; B. DE SMET, “Stromingen in het stelsel van nietigheden”, 2005, (248) 254 e.v.; 

L. KENNES, Manuel de la preuve, 2009, 52 e.v.; F. KUTY, “La sanction de l'illégalité et de régularité de la 

preuve pénale”vol. I, 2008, (7) 27 e.v.; F. KUTY, “Le droit de la preuve à l'épreuve des juges”, J.T. 2005, 

(349) 349 e.v.; F. KUTY, “La règle de l'exclusion de la preuve illégale ou irrégulière: de la précision au 

bouleversement”, R.C.J.B. 2004, (408) 408 e.v.; A. MASSET, “Les preuves illégales et irrégulières en 

matière pénale: 8 ans d'application du test Antigone” in J.-P. BEAUTHIER, D. FLORE, A. MASSET, B. 

RENARD, P. TRAEST, en G. VERMEULEN (ed.), Bewijs in strafzaken, Brussel, La Charte, 2011, (1) 4 

e.v.; F. SCHUERMANS, “Het bewijs in strafzaken: het Hof van Cassatie en de strafvorderlijke gevolgen 

van de schending van een grondrecht”, R.A.B.G. 2005, (517) 517 e.v.; F. SCHUERMANS, “Doorbraak of 

bres?”, 2004, (337) 337 e.v.; P. TRAEST, “Het bewijs in strafzaken na Antigoon”, 2008, (109) 115 e.v.; P. 

TRAEST, “Onrechtmatig verkregen doch bruikbaar bewijs: het Hof van Cassatie zet de bakens uit”, noot 

onder Cassatie 14 oktober 2003, T.Strafr. 2004, (133) 133 e.v.; S. VAN OVERBEKE, “Het recht van 

verdediging: de verdediging van het onrecht? Over onrechtmatig verkregen bewijs, nietigheden en sancties 

in het strafproces” in F. DERUYCK, M. DE SWAEF, J. ROZIE, M. ROZIE, P. TRAEST, en R. 

VERSTRAETEN (eds.), De wet voorbij : liber amicorum Luc Huybrechts, Mortsel, Intersentia, 2010, (537) 

542 e.v.; F. VAN VOLSEM, “Antigoon: geen spook maar een reddende engel.”, 2008, (440) 440 e.v.; R. 

VERSTRAETEN en S. DE DECKER, “Antigoon sluit de achterpoort, maar opent een raam”, T.Strafr. 

2005, (289) 289 e .v. 
1659

  Uitsluiting van het bewijs is immers enkel mogelijk op basis van een van de drie Antigoon-criteria (S. DE 

DECKER, “Antigoon vooruit?”, 2009, (201) 204; B. DE SMET, “Criteria voor de beoordeling van 

onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal”, R.W. 2008-09, (111) 113; L. KENNES, Manuel de la preuve, 

2009, 55 en 62; L. KENNES en A. MARC, “Vérité et preuve pénale”, 2011, (123) 143; S. VANDROMME, 

“Geen bewijsuitsluiting zonder Antigoon-test”, Juristenkrant 2005, nr. 118, (1 en 16) 1; F. VAN VOLSEM, 

“Antigoon: geen spook maar een reddende engel.”, 2008, (440) 442; F. VERBRUGGEN, “Vindt het Spook 

van Antigoon rust? Franstalig 'schoonmoederarrest' als slotluik van de nieuwe cassatierechtspraak over de 

uitsluiting van onrechtmatig bewijs”, T.Strafr. 2006, (26) 28 e.v.). 
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aanvankelijk tot stevige kritiek leidde. Een onrechtmatigheid leidt sinds Antigoon immers 

niet meer ipso facto tot bewijsuitsluiting. Bovendien zal de vonnisrechter op basis van de 

vooropgestelde criteria nog slechts zelden verplicht zijn om over te gaan tot de uitsluiting 

van het bewijs. De op straffe van nietigheid voorgeschreven vormvoorschriften zijn in het 

strafrecht immers uiterst zeldzaam
1660

, terwijl het op het eerste gezicht eveneens weinig 

waarschijnlijk lijkt dat een onrechtmatigheid de betrouwbaarheid van het bewijs zou 

aantasten
1661

. Overigens laat ook het recht op een eerlijk proces – dat als het belangrijkste 

criterium uit de Antigoon-rechtspraak beschouwd kan worden– aan de rechter veel 

beoordelingsvrijheid. 

                                                 
1660

  Zie o.a. M.A. BEERNAERT, ”La preuve en matière pénale”, 2007, 17; S. BERNEMAN, “Onbehoorlijk 

overheidsoptreden bij bewijsgaring: de kinderen van Antigoon leren de les”, R.A.B.G. 2006, (934) 942; J. 

DE CODT, “La preuve pénale et nullités”, Rev.dr.pén. 2009, (634) 641-642; S. DE DECKER, “Antigoon 

vooruit?”, 2009, (201) 204; B. DE SMET, Nietigheden in het strafproces, Antwerpen, Intersentia, 2011, 36-

41; F. KUTY, “La sanction de l'illégalité et de régularité de la preuve pénale”vol. I, 2008, (7) 28-29 en 33; 

F. SCHUERMANS, “Na Straatsburg betonneert nu ook Grondwettelijk Hof de Antigoon-rechtspraak”, 

R.A.B.G. 2011, (580) 582; F. SCHUERMANS, “Doorbraak of bres?”, 2004, (337) 345-346; M. 

STERKENS, “De gewijzigde cassatierechtspraak met betrekking tot de onrechtmatige bewijsverkrijging en 

de weerslag ervan op het vooronderzoek”, T.Strafr. 2005, (508) 509 e.v.; P. TRAEST, “Het bewijs in 

strafzaken na Antigoon”, 2008, (109) 117 e.v.; P. TRAEST, “Onrechtmatig verkregen doch bruikbaar 

bewijs: het Hof van Cassatie zet de bakens uit”, noot onder Cassatie 14 oktober 2003, T.Strafr. 2004, (133) 

137; S. VAN OVERBEKE, “Het recht van verdediging: de verdediging van het onrecht? Over onrechtmatig 

verkregen bewijs, nietigheden en sancties in het strafproces” in F. DERUYCK, M. DE SWAEF, J. ROZIE, 

M. ROZIE, P. TRAEST, en R. VERSTRAETEN (eds.), De wet voorbij : liber amicorum Luc Huybrechts, 

Mortsel, Intersentia, 2010, (537) 548-549. 
1661

  Dat is zeker zo in de mate er sprake is van technische bewijsmiddelen (bijv. foto’s, audio-opnames, 

opgevraagde verkeersgegevens, etc…) quod plerumque fit (in die zin ook B. DE SMET, Nietigheden in het 

strafproces, Antwerpen, Intersentia, 2011, 74; B. DE SMET, “Stromingen in het stelsel van nietigheden”, 

2005, (248) 258; F. KUTY, “La sanction de l'illégalité et de régularité de la preuve pénale”vol. I, 2008, (7) 

35).  

 De precieze draagwijdte van dit criterium is bovendien om een aantal redenen onduidelijk. Ten eerste maakt 

de inschatting van de betrouwbaarheid eigenlijk deel uit van de vrije bewijswaardering door de 

vonnisrechter en lijkt het niet aan de orde in het kader van de bewijsverkrijging en de bewijsuitsluiting. De 

betrouwbaarheid moet hier daarom niet begrepen worden als de – vrij door de rechter te bepalen – 

intrinsieke bewijswaarde maar wel als de (externe) betrouwbaarheid van de bewijsgaring zelf (voor een 

nuancering zie evenwel T. DECAIGNY, “De stille evolutie inzake de uitsluiting van onbetrouwbaar 

bewijs”, T.Strafr. 2015, 168). Ten tweede overlapt het criterium in belangrijke mate met het derde 

criterium, te weten; het recht op een eerlijk proces. Zo zal het gebruik van dwang bij het afnemen van 

verklaringen weliswaar de betrouwbaarheid daarvan aantasten, maar zal die omstandigheid anderzijds ook 

een inbreuk vormen op het recht op een eerlijk proces. De meerwaarde van dit tweede criterium lijkt 

daarom vooral gezocht te moeten worden in die gevallen waarin de onrechtmatigheid wel de 

betrouwbaarheid aantast, maar niet de eerlijkheid van de strafprocedure in zijn geheel. Een dergelijke 

situatie doet zich bijvoorbeeld voor in die gevallen waarin de onrechtmatigheid bestaat in het niet naleven 

van een wettelijk voorgeschreven technische procedure voor de bewijsverkrijging, zoals bij een 

bloedafname of een DNA onderzoek (in die zin ook J. DE CODT, “La preuve pénale et nullités”, 

Rev.dr.pén. 2014, 256 e.v.; B. DE SMET, Nietigheden in het strafproces, Antwerpen, Intersentia, 2011, 41 

e.v.; M. STERKENS, “De gewijzigde cassatierechtspraak met betrekking tot de onrechtmatige 

bewijsverkrijging en de weerslag ervan op het vooronderzoek”, T.Strafr. 2005, (508) 515-516; P. TRAEST, 

“Het bewijs in strafzaken na Antigoon”, 2008, (109) 120 e.v.; P. TRAEST, “Onrechtmatig verkregen doch 

bruikbaar bewijs: het Hof van Cassatie zet de bakens uit”, noot onder Cassatie 14 oktober 2003, T.Strafr. 

2004, (133) 137; S. VAN OVERBEKE, “Het recht van verdediging: de verdediging van het onrecht? Over 

onrechtmatig verkregen bewijs, nietigheden en sancties in het strafproces” in F. DERUYCK, M. DE 

SWAEF, J. ROZIE, M. ROZIE, P. TRAEST, en R. VERSTRAETEN (eds.), De wet voorbij : liber 

amicorum Luc Huybrechts, Mortsel, Intersentia, 2010, (537) 562-564. Zie ook M.A. BEERNAERT, ”La 

preuve en matière pénale”, 2007, 18; S. BERNEMAN, “Van relativering naar rationalisering van de 

bewijsuitsluitingsregels”, T.Strafr. 2005, (489) 492-493; F. KUTY, “La sanction de l'illégalité et de 

régularité de la preuve pénale”vol. I, 2008, (7) 34-36. Lees ook F. SCHUERMANS, “Doorbraak of bres?”, 

2004, (337) 347). 
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 Het in artikel 6 EVRM geformuleerde recht op een eerlijk proces moet immers 

beschouwd worden als een internationale minimumstandaard die steeds in globo – i.e. in 

het licht van het gehele strafproces en met inbegrip van het vooronderzoek – moet worden 

beoordeeld. Een onrechtmatigheid kan daardoor steeds gecompenseerd worden in de loop 

van het verdere onderzoek. Bovendien mag
1662

 de rechter volgens het Hof van Cassatie 

bij de beoordeling van het recht op een eerlijk proces onder andere rekening houden met 

het al dan niet opzettelijk karakter van de onrechtmatigheid; met de ernst van het misdrijf; 

met het feit dat het onrechtmatig verkregen bewijs alleen een materieel element van het 

bestaan van een misdrijf betreft
1663

; met de vraag of de onrechtmatigheid een invloed 

heeft gehad op het doel van het geschonden voorschrift; of met het louter formeel 

karakter van de onrechtmatigheid.
1664

  

De Antigoon-rechtspraak werd in de daarop volgende jaren meermaals door het 

Hof van Cassatie bevestigd en verfijnd. Zelfs het EHRM zag in de zaak Lee Davies geen 

graten in de toepassing ervan
1665

 en onrechtstreeks kreeg ook het Grondwettelijk Hof naar 

                                                 
1662

  De rechter is dus niet verplicht om met deze omstandigheden rekening te houden. Aldus is het op basis van 

de Antigoon-leer bijvoorbeeld niet per definitie zo dat het opzettelijke karakter van de begane 

onrechtmatigheid moet leiden tot bewijsuitsluiting (zie bijvoorbeeld Cass. 31 oktober 2006, N.C. 2007, 62; 

T.Strafr. 2007, 53 met noot SCHUERMANS, F. Zie ook M.A. BEERNAERT, ”La preuve en matière 

pénale”, 2007, 19-20; S. BERNEMAN, “L'admissibilité de la preuve dans un système continental: le 

modèle belge”, Rev.dr.pén. 2007, (298) 334; B. DE SMET, “Stromingen in het stelsel van nietigheden”, 

2005, (248) 257-258; C. STUYCK, “Antigoon, het spookt voor de grondrechten”, Limb.Rechts. 2009, (51) 

52-53; P. TRAEST, “Het bewijs in strafzaken na Antigoon”, 2008, (109) 126). 
1663

  Daarmee wordt bijvoorbeeld gedoeld op de situatie waarbij naar aanleiding een onrechtmatige zoeking een 

lijk wordt gevonden. De onrechtmatigheid heeft dan slechts betrekking op de vaststelling van een materieel 

element van het misdrijf en verhindert in dat geval niet het opstarten van een moordonderzoek.  
1664

  Zie vooral Cass. 23 maart 2004, Vigiles 2004, 170 met noot F. SCHUERMANS en Cass. 2 maart 2005, J.T. 

2005, 211, RABG 2005, 1161 met noot S. BERNEMAN, Rev.Dr.P. 2005, 668 met noot C. DE 

VALKENEER. Zie ook M.A. BEERNAERT, ”La preuve en matière pénale”, 2007, 20-22; S. 

BERNEMAN, “L'admissibilité de la preuve dans un système continental: le modèle belge”, Rev.dr.pén. 

2007, (298) 327-328; N. COLETTE-BASECQZ, “Nullité de la preuve”, 2015, 33-36 ; J. DE CODT, “La 

preuve pénale et nullités”, Rev.dr.pén. 2009, (634) 639; B. DE SMET, Nietigheden in het strafproces, 

Antwerpen, Intersentia, 2011, 71-73, 78-82; B. DE SMET, “Criteria en subcriteria”, 2014, 1622-1624; B. 

DE SMET, “Criteria voor de beoordeling van onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal”, R.W. 2008-09, 

(111) 112; B. DE SMET, “Stromingen in het stelsel van nietigheden”, 2005, (248) 259-260; L. KENNES en 

A. MARC, “Vérité et preuve pénale”, 2011, (123) 1144-145; F. KUTY, “La sanction de l'illégalité et de 

régularité de la preuve pénale”vol. I, 2008, (7) 38-40 en 47-51; F. SCHUERMANS, “De Antigoonleer 

inzake het onrechtmatig verkregen bewijs en de door de politie opzettelijk begane onrechtmatigheden of 

misdrijven”, T.Strafr. 2007, (55) 56 e.v.; C. STUYCK, “Antigoon, het spookt voor de grondrechten”, 

Limb.Rechts. 2009, (51) 52-53; P. TRAEST, “Het bewijs in strafzaken na Antigoon”, 2008, (109) 124 e.v.; 

S. VAN OVERBEKE, “Het recht van verdediging: de verdediging van het onrecht? Over onrechtmatig 

verkregen bewijs, nietigheden en sancties in het strafproces” in F. DERUYCK, M. DE SWAEF, J. ROZIE, 

M. ROZIE, P. TRAEST, en R. VERSTRAETEN (eds.), De wet voorbij : liber amicorum Luc Huybrechts, 

Mortsel, Intersentia, 2010, (537) 544; F. VAN VOLSEM, “Antigoon: geen spook maar een reddende 

engel.”, 2008, (440) 441-442. 
1665

  Zie EHRM 28 juli 2009, Lee Davies v. België. Zie hierover S. DE DECKER, “Antigoon vooruit?”, 2009, 

(201) 201 e.v.; B. DE SMET, Nietigheden in het strafproces, Antwerpen, Intersentia, 2011, 35-36; L. 

KENNES, Manuel de la preuve, 2009, 51; F. SCHUERMANS, “Antigoon-rechtspraak nu definitief in de 

fase van de rustige vastheid?”, R.A.B.G. 2010, (17) 19 e.v.; S. VAN OVERBEKE, “Het recht van 

verdediging: de verdediging van het onrecht? Over onrechtmatig verkregen bewijs, nietigheden en sancties 

in het strafproces” in F. DERUYCK, M. DE SWAEF, J. ROZIE, M. ROZIE, P. TRAEST, en R. 

VERSTRAETEN (eds.), De wet voorbij : liber amicorum Luc Huybrechts, Mortsel, Intersentia, 2010, (537) 

546-547). Die uitspraak kan evenwel niet verwonderen aangezien het EHRM zich klassiek steeds op het 

standpunt stelt dat het bewijsrecht – met inbegrip van de bewijsuitsluiting – een nationale aangelegenheid is 

en dat het Hof enkel nagaat of de procedure in zijn geheel eerlijk is verlopen. Uit het arrest van het EHRM 

kan dan ook niet veel meer afgeleid worden dan dat het niet-uitsluiten van het bewuste bewijs met 

toepassing van de Antigoonrechtspraak (in casu) geen schending van artikel 6 EVRM opleverde. Van een 
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aanleiding van een prejudiciële vraag de kans om de Antigoonrechtspraak te 

bevestigen.
1666

 De codificatie van dit leerstuk door de invoeging in 2013 van artikel 32 

V.T.Sv, was in die zin dus geen verrassing.
1667

 Door de woordelijke overname van de drie 

Antigoon-criteria heeft het artikel bovendien weinig veranderd aan het bestaande 

leerstuk.
1668

 Zo werden de reeds genoemde sub-criteria weliswaar niet overgenomen in 

artikel 32 V.T.Sv, maar wordt in de rechtsleer algemeen aanvaard dat de 

cassatierechtspraak hieromtrent ook na de inwerkingtreding van dit artikel blijft 

gelden.
1669

 

De soms vurige kritiek op de Antigoon-rechtspraak, kan in die zin dus herhaald 

worden ten aanzien van artikel 32 V.T.Sv. Het is duidelijk dat de vonnisrechter inzake 

bewijsuitsluiting over een zeer ruime appreciatiebevoegdheid beschikt. Buiten de 

zeldzame gevallen waarin een uitdrukkelijke nietigheidssanctie voor handen is, zijn de 

situaties waarin de hij tot bewijsuitsluiting verplicht wordt, in de praktijk immers quasi 

onbestaande. Zo zal een inbreuk op het recht op privacy bijvoorbeeld nog slechts 

uitzonderlijk tot bewijsuitsluiting leiden.
1670

 Die in concreto en in globo beoordeling van 

                                                                                                                                                  
daadwerkelijke bevestiging van de Antigoonrechtspraak is ons inziens geen sprake (in die zin ook B. DE 

SMET, Nietigheden in het strafproces, Antwerpen, Intersentia, 2011, 36. Voor een schijnbaar andere 

mening, zie H. BERKMOES, “Het Grondwettelijk Hof geeft zijn zegen aan de Antigoonrechtspraak: een 

commentaar bij het arrest nr. 158/2010 van 22 december 2010”, Vigiles 2011, afl. 2, (11) 17; F. 

SCHUERMANS, “Antigoon-rechtspraak nu definitief in de fase van de rustige vastheid?”, R.A.B.G. 2010, 

(17) 23-24; F. SCHUERMANS, “Straatsburg geeft zegen aan Antigoonrechtspraak”, Juristenkrant 2009, 

nr. 196, (1) 1-2. 
1666

  GWH 22 december 2010, nr. 158/2010. Zie hierover H. BERKMOES, “Het Grondwettelijk Hof geeft zijn 

zegen aan de Antigoonrechtspraak: een commentaar bij het arrest nr. 158/2010 van 22 december 2010”, 

Vigiles 2011, afl. 2, (11) 11 e.v.; B. DE SMET, Nietigheden in het strafproces, Antwerpen, Intersentia, 

2011, 36; F. SCHUERMANS, “Na Straatsburg betonneert nu ook Grondwettelijk Hof de Antigoon-

rechtspraak”, R.A.B.G. 2011, (580) 582 e.v. Zie ook N. COLETTE-BASECQZ, “Nullité de la preuve”, 

2015, 37-38. 
1667

  Specifiek in het kader van de internationale rechtshulp werden de Antigooncriteria overigens reeds in 2004 

overgenomen in artikel 13 van de Wet betreffende de wederzijdse internationale rechtshulp in strafzaken en 

tot wijziging van artikel 90ter van het Wetboek van strafvordering, BS 24 december 2004 (zie hierover o.a. 

S. BERNEMAN, “L'admissibilité de la preuve dans un système continental: le modèle belge”, Rev.dr.pén. 

2007, (298) 318-319; N. COLETTE-BASECQZ, “Nullité de la preuve”, 2015, 38-39 ; J. DE CODT, “La 

preuve pénale et nullités”, Rev.dr.pén. 2014, 250; P. TRAEST, “Het bewijs in strafzaken na Antigoon”, 

2008, (109) 134-135). 
1668

  Wel kan uit de parlementaire voorbereiding worden afgeleid dat de regeling ook onverkort van toepassing 

is op de overtreding van enerzijds substantiële vormvereisten met betrekking tot de organisatie van de 

hoven en de rechtbanken, en anderzijds van de voorwaarden verbonden aan de wettelijk geregelde 

bewijsmiddelen anderzijds. Aanvankelijk leek het Hof van Cassatie er immers nog van uit te gaan dat de 

bewijsuitsluiting in deze gevallen onvermijdelijk was. In zijn arresten van 8 april 2014 (P.12.1630.N), 14 

mei 2014 (P.14.0186.F) en 10 juni 2014 (P.14.0282.N) bevestigde het Hof van Cassatie ondertussen echter 

dat er ook in deze gevallen slechts sprake kan zijn van de uitsluiting van het bewijs indien voldaan is aan 

één van de drie voorwaarden van artikel 32 V.T.Sv. Zie hierover T. DE COSTER, “Over de toepassing van 

de Antigooncriteria op het zogenaamd ‘wettelijk’ bewijs. Een kroniek van een aangekondigde dood?”, noot 

onder Cass. 14 mei 2014, N.C. 2015, 45-49; B. DE SMET, noot onder Cassatie 24 april 2013, R.W. 2014-

15, nr. 3,110; T. DECAIGNY, “De stille evolutie inzake de uitsluiting van onbetrouwbaar bewijs”, T.Strafr. 

2015, 170-171; L. DELBROUCK, “Artikel 32 V.T.Sv: meer dan een loutere facelift”, T.Strafr. 2015, 229-

230; A. DE NAUW, “Na de jurisprudentiële, een bijkomende wettelijke verenging van de sanctie van de 

bewijsuitsluiting”, noot onder Cass. 10 juni 2014, R.W. 2014-15, nr. 30,1190-1193. Zie ook N. COLETTE-

BASECQZ, “Nullité de la preuve”, 2015, 41. 
1669

  B. DE SMET, “Criteria en subcriteria”, 2014, 1624. 
1670

  De Belgische rechtspraak ligt daarmee in lijn met de rechtspraak van het EHRM dat reeds verscheidene 

malen gesteld heeft dat een schending van het recht op privacy (art. 8 EVRM) niet noodzakelijk resulteert 

in een schending van het recht op een eerlijk proces (art. 6 EVRM) (zie o.a. EHRM 12 juli 1988, Schenk v. 

Zwitserland; EHRM 12 mei 2000, Khan v. Verenigd Koninkrijk; EHRM 9 december 2004, Van Rossem v. 

België).  
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het recht op een eerlijk proces en de omstandigheden die daarbij volgens Cassatie mee in 

rekening gebracht kunnen worden, laten veel speelruimte. Verscheidene auteurs wezen er 

daarom op dat het in die omstandigheden niet ondenkbaar is dat een rechter in zijn 

beslissing naast juridische ook pragmatisme argumenten laat meespelen.
1671

  

Hoe dan ook is de sluitsteen van het leerstuk van de bewijsuitsluiting voortaan 

niet langer de vraag naar het bestaan van een onrechtmatigheid bij de inzameling van het 

bewijs, maar wel de vraag naar de noodzakelijkheid (of wenselijkheid) van de uitsluiting 

in de vonnisfase. Het is de vonnisrechter die deze noodzakelijkheid steeds in concreto 

moet afwegen op basis van de drie in artikel 32 V.T.Sv limitatief bepaalde 

uitsluitingsgronden. Het leerstuk van de bewijsuitsluiting is daardoor sterk casuïstisch 

geworden en ligt nu grotendeels in handen van de vonnisrechter, waarbij het Hof van 

Cassatie zich – omwille van de formele motiveringsplicht (infra) – lijkt te moeten 

beperken tot een marginale controle op het gebruik van de wettelijke (Antigoon-) 

criteria.
1672

 

XVII.2.3. De motiveringsplicht van de strafrechter 

Nauw – en in een rechtsstaat waarschijnlijk zelfs onlosmakelijk
1673

 – verbonden met de 

bewijswaardering, is de motivering van het oordeel van de rechter. In België bestaat wat 

dat betreft een zekere paradox. Traditioneel wordt aangenomen dat de waardering van de 

bewijselementen door de strafrechter soeverein is. Hij baseert zijn oordeel op zijn 

conviction intime waarbij de wijze waarop die overtuiging tot stand komt, geacht wordt 

buiten de motiveringsplicht te vallen. De kern van de rechterlijke overtuiging wordt 

beschouwd als een psychologisch beslissingsproces dat onmogelijk geëxpliciteerd kan 

worden.
1674

 Anderzijds wordt er op gewezen dat de conviction intime uiteraard geen 

excuus kan zijn voor willekeur. In die zin lijkt een expliciete motivering dan wel weer 

                                                 
1671

  In dat verband wordt ook gewezen op een toename van de rechtsonzekerheid of zelfs van 

rechtsongelijkheid. In die zin J. DE CODT, “La preuve pénale et nullités”, Rev.dr.pén. 2009, (634) 640; S. 

DE DECKER, “Antigoon vooruit?”, 2009, (201) 204; B. DE SMET, Nietigheden in het strafproces, 

Antwerpen, Intersentia, 2011, 74-75; B. DE SMET, “Stromingen in het stelsel van nietigheden”, 2005, 

(248) 258; F. KUTY, “La sanction de l'illégalité et de régularité de la preuve pénale”vol. I, 2008, (7) 31-32, 

44-46 en 58-59; R. VERSTRAETEN en S. DE DECKER, “Antigoon sluit de achterpoort, maar opent een 

raam”, T.Strafr. 2005, (289) 295. Lees in dit verband ook P. TRAEST, “Onrechtmatig verkregen doch 

bruikbaar bewijs: het Hof van Cassatie zet de bakens uit”, noot onder Cassatie 14 oktober 2003, T.Strafr. 

2004, (133) 142; F. VAN VOLSEM, “Antigoon: geen spook maar een reddende engel.”, 2008, (440) 447. 
1672

  Het kan nagaan of de vonnisrechter de Antigooncriteria heeft toegepast, maar heeft weinig mogelijkheden 

om de juistheid van die toepassing ook inhoudelijk te toetsen. Het lijkt immers uitgesloten dat het Hof van 

Cassatie zelf de feiten opnieuw aan de Antigooncriteria zou toetsen. Zie ook S. BERNEMAN, 

“L'admissibilité de la preuve dans un système continental: le modèle belge”, Rev.dr.pén. 2007, (298) 335; 

T. DECAIGNY, “Bever, beroepsgeheim en bewijs”, T.Strafr. 2008, (98) 100-101; S. DE DECKER, 

“Antigoon vooruit?”, 2009, (201) 203; B. DE SMET, “Stromingen in het stelsel van nietigheden”, 2005, 

(248) 255; S. VAN OVERBEKE, “Het recht van verdediging: de verdediging van het onrecht? Over 

onrechtmatig verkregen bewijs, nietigheden en sancties in het strafproces” in F. DERUYCK, M. DE 

SWAEF, J. ROZIE, M. ROZIE, P. TRAEST, en R. VERSTRAETEN (eds.), De wet voorbij : liber 

amicorum Luc Huybrechts, Mortsel, Intersentia, 2010, (537) 566-567; F. VAN VOLSEM, “Antigoon: geen 

spook maar een reddende engel.”, 2008, (440) 441-442; R. VERSTRAETEN en S. DE DECKER, 

“Antigoon sluit de achterpoort, maar opent een raam”, T.Strafr. 2005, (289) 296-297. 
1673

  In die zin ook P. TRAEST, “Hard bewijs: wanneer is de rechter overtuigd?”, 2011, (59) 75; P. TRAEST, 

Het bewijs in strafzaken, 1992, 409. 
1674

  J. DU JARDIN, “Motivering van vonnissen en arresten in strafzaken” in Comm.Straf., Kluwer (losbl.), 

2008, 10; F. KUTY, Justice pénale et procès équitable, vol. I, 2006, 638; P. MAFFEI, “La motivation des 

décisions judiciaires en matière répressive”, 2009, (889) 890; P. TRAEST, “Hard bewijs: wanneer is de 

rechter overtuigd?”, 2011, (59) 74; P. TRAEST, “De innerlijke overtuiging van de rechter en de 

motiveringsverplichting”, 2005, (553) 564-565; P. TRAEST, Het bewijs in strafzaken, 1992, 407-408. Zie 

ook de rechtspraak aangehaald in R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, 2007, nr. 1460. 
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noodzakelijk, al was het maar om het mogelijk te maken dat er toezicht wordt uitgeoefend 

op de wijze waarop de rechter de wet in concreto heeft toegepast.
1675

 

Hoe dan ook worden er in België op het eerste gezicht geen inhoudelijke eisen 

gesteld aan de in artikel 149 van de Grondwet
1676

 verankerde motiveringsplicht. Deze 

wordt om die reden dan ook meestal omschreven als een louter formele 

motiveringsplicht.
1677

 De controle van het Hof van Cassatie beperkt zich in principe tot de 

vaststelling van de loutere aanwezigheid van een motivering, los van een beoordeling van 

de inhoud van die motivering. Dat beeld moet evenwel om een aantal redenen worden 

bijgesteld. 

Ten eerste moet de motivering van een veroordelende beslissing een aantal 

minimale elementen bevatten die uiteraard ook een invloed hebben op de inhoud van de 

motivering. Zo moet de rechter in zijn motieven eerst expliciteren dat hij de innerlijke 

overtuiging heeft dat bepaalde feiten zich hebben voorgedaan of door de verdachte 

werden gepleegd (i.e. de motivering in feite) om vervolgens het verband te leggen tussen 

deze feiten en de (uitdrukkelijk te vermelden bepalingen van de) strafwet (i.e. de 

motivering in rechte). Slechts uit de combinatie van beide elementen kan hij een 

veroordeling afleiden.
1678

 Naast deze algemene minimumvereisten moet bovendien ook 

                                                 
1675

  Daarin schuilt weliswaar niet de enige maar waarschijnlijk wel de belangrijkste functie van de motivering. 

Dat mag blijken uit het feit dat de mogelijkheid van het uitoefenen van enig toezicht op de toepassing van 

de wet door het Hof van Cassatie gehanteerd wordt als maatgevend principe om te beoordelen of er sprake 

is van een schending de motiveringsverpliching (zie in die zin G. DE MAESENEIRE, “Motivering 

rechterlijke beslissingen”, N.j.W. 2007, (194) 195-197; J. DU JARDIN, “Motivering van vonnissen en 

arresten in strafzaken” in Comm.Straf., Kluwer (losbl.), 2008, 5-7; F. KUTY, Justice pénale et procès 

équitable, vol. I, 2006, 621
 
e.v. en 637; P. MAFFEI, “La motivation des décisions judiciaires en matière 

répressive”, 2009, (889) 890; A. SMETREYNS, “De motiveringsverplichting van de strafrechter”, 2005, 

(1) 3. Zie ook S. RAATS, “De motiveringsverplichting als waarborg tegen rechterlijke willekeur”, N.C. 

2011, (230) 231; P. TRAEST, “Hard bewijs: wanneer is de rechter overtuigd?”, 2011, (59) 73-74). 
1676

  Zie ook art. 195 Sv: “Ieder veroordelend vonnis vermeldt de feiten waaraan de gedaagden schuldig of 

waarvoor zij aansprakelijk geoordeeld worden, de straf, de burgerlijke veroordelingen en de toegepaste 

wetsbepaling.” Vervolgens worden in het artikel een aantal minimumeisen gesteld aan de motivering van de 

straf (zie in dat verband ook art. 163 en 211 Sv). In het kader van dit onderzoek beperken wij de bespreking 

van de motiveringsverplichting evenwel tot de motivering van de schuld. Zie over de motivering van de 

straf niettemin, S. RAATS, “De motiveringsverplichting als waarborg tegen rechterlijke willekeur”, N.C. 

2011, (230) 231 e.v. Zie ook J. DU JARDIN, “Motivering van vonnissen en arresten in strafzaken” in 

Comm.Straf., Kluwer (losbl.), 2008, 194 e.v.; P. MAFFEI, “La motivation des décisions judiciaires en 

matière répressive”, 2009, (889) 894 e.v.; A. SMETREYNS, “De motiveringsverplichting van de 

strafrechter”, 2005, (1) 26 e.v. en de rechtspraak aangehaald in R. DECLERCQ, Beginselen van 

strafrechtspleging, 2007, nr. 1527 e.v. 

 Bovendien wordt in een aantal bijzondere wetten in een bijzondere motiveringsverpliching voorzien (Zie 

hierover J. DU JARDIN, “Motivering van vonnissen en arresten in strafzaken” in Comm.Straf., Kluwer 

(losbl.), 2008, 60 e.v.; A. SMETREYNS, “De motiveringsverplichting van de strafrechter”, 2005, (1) 1 en 

de rechtspraak aangehaald in R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, 2007, 1547 e.v.). Ook 

deze worden in dit proefschrift niet nader besproken.  
1677

  G. DE MAESENEIRE, “Motivering rechterlijke beslissingen”, N.j.W. 2007, (194) 194; J. DU JARDIN, 

“Motivering van vonnissen en arresten in strafzaken” in Comm.Straf., Kluwer (losbl.), 2008, 13; F. KUTY, 

Justice pénale et procès équitable, vol. I, 2006, 638-639; B. MAES, De motiveringsverplichting van de 

rechter, Antwerpen, Kluwer, 1990, 5; P. MAFFEI, “La motivation des décisions judiciaires en matière 

répressive”, 2009, (889) 889-890; A. SMETREYNS, “De motiveringsverplichting van de strafrechter”, 

2005, (1) 2. Zie ook de Cassatierechtspraak aangehaald in R. DECLERCQ, Beginselen van 

strafrechtspleging, 2007, nr. 1457. 
1678

  Zie hierover J. DU JARDIN, “Motivering van vonnissen en arresten in strafzaken” in Comm.Straf., Kluwer 

(losbl.), 2008, 20 e.v.; F. KUTY, Justice pénale et procès équitable, vol. I, 2006, 641 e.v.; A. 

SMETREYNS, “De motiveringsverplichting van de strafrechter”, 2005, (1) 14 e.v. Zie ook G. DE 

MAESENEIRE, “Motivering rechterlijke beslissingen”, N.j.W. 2007, (194) 195; B. MAES, De 

motiveringsverplichting van de rechter, Antwerpen, Kluwer, 1990, 12 e.v. Zie ook de rechtspraak 

aangehaald in R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, 2007, nr. 1479 e.v. en nr. 1757. 
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rekening worden gehouden met de specifieke verplichting om in de motivering te 

antwoorden op de door de partijen ingediende conclusies.
1679

 Weliswaar blijft deze 

antwoordverplichting beperkt tot de regelmatig ingediende conclusies
1680

, is zij geenszins 

absoluut
1681

 en wordt zij beschouwd als een louter formele verplichting.
1682

 Maar 

onrechtstreeks weegt deze antwoordverplichting uiteraard wel op de inhoud van de 

motivering. Wanneer er geen conclusies werden ingediend mag de rechter zich immers 

beperken tot een beknopte motivering in feite en in rechte.
1683

  

Ten tweede wordt de inhoud van de motivering door het Hof van Cassatie ook op 

een meer rechtstreekse manier mee in rekening gebracht, omdat het hof er van uit gaat dat 

de motivering moet getuigen van een zekere rationaliteit en inhoudelijke consistentie.
1684

 

Het is daarbij evenwel belangrijk om te benadrukken dat het niet naleven van deze 

inhoudelijke kwaliteitsvereisten slechts tot een schending van artikel 149 van de 

Grondwet kan leiden in de mate het toezicht op de (formele) motiveringsplicht daardoor 

onmogelijk wordt gemaakt. De inhoudelijke tekortkomingen van de motivering moeten 

met andere woorden dermate ernstig zijn dat zij het eigenlijke bestaan van de motivering 

in het gedrang te brengen. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer de motieven 

tegenstrijdigheden of dubbelzinnigheden bevatten die dermate ernstig zijn dat zij de facto 

resulteren in de afwezigheid van een deugdelijke motivering.
1685

 Datzelfde geldt ook 

                                                 
1679

  Zie hierover G. DE MAESENEIRE, “Motivering rechterlijke beslissingen”, N.j.W. 2007, (194) 194; J. DU 

JARDIN, “Motivering van vonnissen en arresten in strafzaken” in Comm.Straf., Kluwer (losbl.), 2008, 52 

e.v.; L. KENNES, Manuel de la preuve, 2009, 94; F. KUTY, Justice pénale et procès équitable, vol. I, 

2006, 658 e.v.; P. TRAEST, Het bewijs in strafzaken, 1992, 408; A. SMETREYNS, “De 

motiveringsverplichting van de strafrechter”, 2005, (1) 7. Zie ook de rechtspraak aangehaald in R. 

DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, 2007, nr. 1557 e.v. 
1680

  In principe moet enkel rekening gehouden worden met schriftelijke conclusies die tijdig werden ingediend 

en daadwerkelijke middelen bevatten (zie hierover in extenso J. DU JARDIN, “Motivering van vonnissen 

en arresten in strafzaken” in Comm.Straf., Kluwer (losbl.), 2008, 52 e.v.; F. KUTY, Justice pénale et procès 

équitable, vol. I, 2006, 661 e.v.; B. MAES, De motiveringsverplichting van de rechter, Antwerpen, Kluwer, 

1990, 45 e.v.; A. SMETREYNS, “De motiveringsverplichting van de strafrechter”, 2005, (1) 8 e.v. Zie ook 

de rechtspraak aangehaald in R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, 2007, nr. 1570). 
1681

  Aanvaard wordt dat de rechter niet op elk argument of op elke redenering, veronderstelling of hypothese 

moet ingaan als daaruit geen zelfstandig middel kan worden afgeleid (zie J. DU JARDIN, “Motivering van 

vonnissen en arresten in strafzaken” in Comm.Straf., Kluwer (losbl.), 2008, 57-58; F. KUTY, Justice pénale 

et procès équitable, vol. I, 2006, 668-669; B. MAES, De motiveringsverplichting van de rechter, 

Antwerpen, Kluwer, 1990, 57 e.v.; P. MAFFEI, “La motivation des décisions judiciaires en matière 

répressive”, 2009, (889) 892-893; P. TRAEST, “De innerlijke overtuiging van de rechter en de 

motiveringsverplichting”, 2005, (553) 565-566. Zie ook de rechtspraak aangehaald in R. DECLERCQ, 

Beginselen van strafrechtspleging, 2007, nr. 1585-1586 en 1598). 
1682

  Zie F. KUTY, Justice pénale et procès équitable, vol. I, 2006, 658-659. Zie ook de rechtspraak aangehaald 

in R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, 2007, nr. 1558. 
1683

  Deze klassieke en algemeen aanvaarde stelling moet evenwel genuanceerd worden. In haar arrest van 8 juni 

2011 stelt het Hof van Cassatie dat de strafrechter in zijn vonnis waarin hij een ontkennende verdachte 

veroordeeld, steeds kort en bondig moet uitleggen op welke concrete gronden hij zich baseert, ook wanneer 

de verdediging geen conclusies heeft neergelegd (Cass. 8 juni 2011, J.T. 2011, 490. Zie hierover S. 

RAATS, “De motiveringsverplichting als waarborg tegen rechterlijke willekeur”, N.C. 2011, (230) 230; P. 

VANWALLEGEM, “Cassatie verstrengt motiveringsplicht bij veroordeling”, Juristenkrant 28 september 

2011, (3) 3. Lees in dit verband eerder ook al L. KENNES, Manuel de la preuve, 2009, 94-95). 
1684

  Zie J. DU JARDIN, “Motivering van vonnissen en arresten in strafzaken” in Comm.Straf., Kluwer (losbl.), 

2008, 16-17; F. KUTY, Justice pénale et procès équitable, vol. I, 2006, 648-649; P. TRAEST, “Hard 

bewijs: wanneer is de rechter overtuigd?”, 2011, (59) 75-76; P. TRAEST, Het bewijs in strafzaken, 1992, 

409; A. SMETREYNS, “De motiveringsverplichting van de strafrechter”, 2005, (1) 7. 
1685

  G. DE MAESENEIRE, “Motivering rechterlijke beslissingen”, N.j.W. 2007, (194) 195-196; J. DU 

JARDIN, “Motivering van vonnissen en arresten in strafzaken” in Comm.Straf., Kluwer (losbl.), 2008, 14 

e.v.; F. ERDMAN, “Par ces motifs... le pourquoi des choses” in X., Liber Amicorum Paul Martens. 

L'humanisme dans la résolution des conflicts. Utopie ou réalité?, Gent, Larcier, 2007, (897) 901; F. KUTY, 
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wanneer het gebrek aan logica in de motivering zo extreem is dat er geen verband bestaat 

tussen de premisse van de redenering en de conclusie.
1686

  

Ten slotte moet ook rekening gehouden worden met de uitdrukkelijke opdracht 

voor het Hof van Cassatie om de wettigheid van de bestreden beslissingen te toetsen.
1687

 

Wanneer aldus uit de motivering van een uitspraak blijkt dat de vonnisrechter een 

rechtsregel foutief – i.e. in strijd met de wet – heeft geïnterpreteerd, dan is dit aspect van 

het beschikkend gedeelte ‘niet wettelijk verantwoord’ en dus vatbaar voor cassatie.
1688

 

Daardoor speelt het debat over de inhoudelijke deugdelijkheid van de motivering zich in 

een Belgische context vaak af buiten het formele kader van de motiveringsplicht van 

artikel 149 van de Grondwet. Niettemin blijft de inhoudelijke controle van de motivering 

ook in die context eerder beperkt. Het Hof van Cassatie kan immers enkel nagaan of een 

bepaalde interpretatie verenigbaar is met de wet.  

Samenvattend kunnen we dus stellen dat het Hof van Cassatie slechts een 

marginale controle kan uitoefenen over de verklarende waarde van een motivering of over 

de gehanteerde bewijsconstructie. Een verregaande controle van de inhoudelijke 

deugdelijkheid van een motivering wordt in België nog steeds onverenigbaar geacht met 

het uitgangspunt van de conviction intime. Bovendien toont het Hof van Cassatie zich 

over het algemeen vrij welwillend in het zoeken naar een wetsconforme lezing van de 

onderzochte motieven. Daardoor bestaan er in België ons inziens weinig incentives voor 

het opstellen van een omvattende en gedetailleerde motivering die inzage biedt in de 

gehanteerde bewijsconstuctie en -waardering. Zo heeft het Hof van Cassatie in het 

verleden reeds bevestigd dat de rechter ook ten aanzien van anonieme informatie niet 

gehouden is om uitdrukkelijk te motiveren welke waarde hij in de bewijsconstructie aan 

een bepaald bewijselement heeft gehecht, behoudens in antwoord op een conclusie.
1689

 

Wanneer de conclusie zich beperkt tot het opwerpen van de vraag, is het voor Cassatie 

bovendien voldoende dat uit de motivering blijkt dat er nog met andere bewijselementen 

rekening werd gehouden. Er rust in die zin dus een moeilijke taak op de verdediging om 

de rechter tot een omstandige motivering te dwingen.
1690

 

XVII.2.4. Besluit 

Het vrije bewijsstelsel zoals dat in België in strafzaken geldt, biedt de procespartijen en 

de rechters aldus veel vrijheid, al is er van een absolute vrijheid geen sprake. Zowel op 

het niveau van de bewijslevering, als op het niveau van de bewijswaardering worden er 

wettelijke en jurisprudentiële grenzen aan gesteld. De impact van deze uitzonderingen en 

beperkingen blijft echter al bij al beperkt.  

                                                                                                                                                  
Justice pénale et procès équitable, vol. I, 2006, 644 e.v.; B. MAES, De motiveringsverplichting van de 

rechter, Antwerpen, Kluwer, 1990, 24 e.v.; P. MAFFEI, “La motivation des décisions judiciaires en matière 

répressive”, 2009, (889) 891; A. SMETREYNS, “De motiveringsverplichting van de strafrechter”, 2005, 

(1) 4 e.v.; L. KENNES en A. MARC, “Vérité et preuve pénale”, 2011, (123) 134-135. Zie ook de 

overvloedig aangehaalde rechtspraak in R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, 2007, nr. 1463-

1478. 
1686

  Zie J. DU JARDIN, “Motivering van vonnissen en arresten in strafzaken” in Comm.Straf., Kluwer (losbl.), 

2008, 17; L. HUYBRECHTS en M. ROZIE, “De rechten van de verdediging bij de behandeling ten 

gronde”, N.C. 2008, (106) 118. 
1687

  Zie art. 608 en 612 Ger.W. 
1688

  J. DU JARDIN, “Motivering van vonnissen en arresten in strafzaken” in Comm.Straf., Kluwer (losbl.), 

2008, 14-15; F. KUTY, Justice pénale et procès équitable, vol. I, 2006, 636; A. SMETREYNS, “De 

motiveringsverplichting van de strafrechter”, 2005, (1) 2. Zie ook L. HUYBRECHTS en M. ROZIE, “De 

rechten van de verdediging bij de behandeling ten gronde”, N.C. 2008, (106) 118; P. MAFFEI, “La 

motivation des décisions judiciaires en matière répressive”, 2009, (889) 904-905. 
1689

  Zie Cass. (AR P.06.1310.N) 19 december 2006, www.cass.be.  
1690

  In die zin ook F. SCHUERMANS, “Anonieme getuige”, C.A.B.G. 2003, afl. 1, (82 p.) 55. 

http://www.cass.be/


 334 

De belangrijkste beperking op de vrije bewijslevering zit vervat in het leerstuk van 

de uitsluiting van onrechtmatig verkregen bewijs, maar deze moet in het licht van de 

Antigoon-rechtspraak en de codificatie in artikel 32 V.T.Sv ernstig gerelativeerd worden. 

Het lijkt er op dat de bewijsuitsluiting enkel nog aan de orde is in de mate het gebruik van 

het onrechtmatig verkregen bewijs er toe zou leiden dat de voorliggende strafprocedure in 

zijn geheel het recht op een eerlijk proces schendt.  

En ook de – al bij al beperkte – uitzonderingen op de vrije bewijswaardering 

dreigen aan belang in te boeten gelet op de erg formele invulling van de motiveringsplicht 

uit artikel 149 van de Grondwet. Aldus beperkt het Hof van Cassatie zich tot een 

marginale toetsing van de inhoud van de motivering, waarbij de vraag of de motieven 

voldoende inzicht bieden in de door de rechter gehanteerde bewijsconstructie niet wordt 

getoetst. Ook in het kader van de wettigheidscontrole blijft het toezicht van het Hof van 

Cassatie overigens marginaal.  

Deze vaststellingen zijn voor het verdere verloop van dit onderzoek van bijzonder 

belang. In de eerste plaats wordt duidelijk dat in België omwille van de vrije 

bewijslevering geen principiëel bezwaar bestaat tegen het gebruik van inlichtingen als 

bewijs. De knoop van dit leerstuk lijkt aldus niet zozeer te zijn ‘of’ inlichtingen gebruikt 

kunnen worden, als wel ‘hoe’ ze gebruikt mogen worden. Niet de bewijslevering, maar de 

bewijswaardering komt daardoor centraal te staan. Ten tweede lijkt het feit dat bepaalde 

inlichtingen gebaseerd zouden zijn op onrechtmatig ingewonnen informatie, niet 

noodzakelijk te moeten leiden tot de onmogelijkheid om deze als bewijs te gebruiken. 

Inzake bewijsuitsluiting is het doorslaggevende criterium immers het respect voor het 

recht op een eerlijk proces in globo. Er is geen enkele reden om van dit uitgangspunt af te 

wijken wanneer het betwiste bewijsmateriaal afkomstig is van een inlichtingendienst. De 

vorm waarin deze inlichtingen in het strafdossier worden ingebracht lijkt daarbij niet van 

belang te zijn. In de volgende titels zullen we evenwel zien dat deze punten sinds de 

inwerkingtreding van de BIM-Wet in 2010 in een enigszins ander daglicht bekeken 

moeten worden. 

Ten derde moet er nogmaals op gewezen worden dat de in een uitspraak 

gehanteerde bewijsconstructie achteraf op basis van de motivering nauwelijks 

gereconstrueerd kan worden. Wanneer aldus de bewijswaarde van bepaalde 

bewijsmiddelen op grond van de wet of de rechtspraak wordt beperkt, is het zeer moeilijk 

om het al dan niet naleven van die beperking achteraf aan de hand van de motivering te 

verifiëren. Men kan zich zelfs afvragen in welke mate een inperking van de bewijswaarde 

überhaupt effectief kan zijn in een systeem van vrije bewijswaardering.
1691

 Nochtans 

wordt deze techniek regelmatig naar voor geschoven als compensatie voor de 

bemoeilijkte rechtmatigheids- en betrouwbaarheidstoets waar sommige bewijsmiddelen 

uit hun aard mee te kampen hebben. Dat is bijvoorbeeld het geval voor het leerstuk van 

het gebruik van anonieme informatie, dat in de rechtspraak naar analogie wordt toegepast 

op het gebruik van inlichtingen. Bovendien zullen we in de volgende titels ook zien dat de 

BIM-Wet een gelijkaardige techniek heeft toegepast met betrekking tot het gebruik van 

inlichtingen die in een niet-geclassificeerd proces-verbaal zijn opgenomen.  

                                                 
1691

  Lees hierover ook TRAEST: “In een systeem van vrije bewijswaardering zal het niet gemakelijk zijn om 

achteraf na te gaan of de anonieme getuigenverklaring al dan niet van doorslaggevend belang is geweest” 

(P. TRAEST, “Over anonieme vertrouwenspersonen, oproeping van getuigen en steunbewijs”, noot onder 

Cass. 27 april 1999, R.Cass. 2000, (113) 119). Zie ook A. DE NAUW, “De Wet op de anonimiteit van 

getuigen”, R.W. 2002-03, (921) 932-933; L. KENNES, Manuel de la preuve, 2009, 94. 
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XVII.3. HET GEBRUIK VAN INLICHTINGEN IN HET ALGEMEEN 

XVII.3.1. Het uitgangspunt 

In het vorige hoofdstuk werd al aangehaald dat het gebruik van inlichtingen als bewijs 

voor het eerst uitdrukkelijk aan bod kwam in 2007 naar aanleiding van het zogenaamde 

GICM-proces.
1692

 Daarin zocht het Hof van Beroep van Brussel – niet onbegrijpelijk – 

aansluiting bij het leerstuk van het gebruik van anonieme verklaringen. Ook in dat 

leerstuk moet het recht op een eerlijk proces immers in evenwicht gebracht worden met 

een bemoeilijkte (rechtmatigheids- en) betrouwbaarheidstoets. “Dès lors, afin de concilier 

ces exigences légitimes et le principe du contradictoire évoqué ci-avant, la cour 

appliquera […], le régime applicable aux renseignements [sic] anonymes” zo stelde het 

Hof van Beroep. Het lijkt dan ook aangewezen om eerst even stil te staan bij het leerstuk 

van het gebruik van anonieme verklaringen als bewijs alvorens in te gaan op de analoge 

toepassing daarvan op het gebruik van inlichtingen.  

XVII.3.2. Het gebruik van anonieme verklaringen als bewijs 

In vergelijking met het gebruik van anonieme verklaringen in de fase van het 

vooronderzoek, toont het gebruik van anonieme verklaringen als strafrechtelijk bewijs 

zich complexer. Hoewel dit vraagstuk lange tijd voor onduidelijkheid leek te zorgen, 

werd – en dit mede onder invloed van enkele uitspraken van het EHRM
1693

 – door de 

rechtspraak vanaf het eind van de jaren ’90 algemeen aanvaard dat anonieme verklaringen 

gebruikt kunnen worden als bewijs. Wel werd daaraan de voorwaarde gekoppeld dat de 

bodemrechter zijn overtuiging niet alleen of in overwegende mate op deze verklaringen 

kon laten steunen. Anonieme verklaringen hebben met andere woorden wel bewijskracht, 

maar hun bewijswaarde is beperkt tot die van steunbewijs.
1694

  

De situatie wijzigde echter door de Wet van 8 april 2002
1695

 die in het Wetboek 

van Strafvordering de mogelijkheid inschreef om onder strikte procedurele voorwaarden 

                                                 
1692

  Brussel 19 januari 2007, T.Strafr. 2008, 281, met noot F. SCHUERMANS. Later bevestigd door Cass. 27 

juni 2007 (P.07.0333.F), www.cass.be; R.W. 2008-09, 1634, met noot W. VAN LAETHEM en T.Strafr. 

2008, 271, met noot F. SCHUERMANS.  
1693

  Zie hierover o.a. M.A. BEERNAERT en D. VANDERMEERSCH, “La loi du 8 avril 2002 relative à 

l'anonymat des témoins”, Rev.dr.pén. 2002, (715) 719 e.v.; J. DE CODT, “La preuve par témoinage 

anonyme et les droits de la défense”, Rev.Trim.DH 1998, (157) 157 e.v.; A. DE NAUW, “De anonieme 

getuige”, R.W. 1985-86, (1873) 1874 e.v.; B. DE SMET, “Het recht op een eerlijk proces versus de 

bescherming van bedreigde getuigen en politieambtenaren”, R.W. 1997, (241) 241 e.v.; C. DE 

VALKENEER, “De ontvankelijkheid van de anonieme getuigenis en het tegensprekelijk verhoor van de 

getuige”, Vigiles 1999, nr. 5, (28) 28 e.v.; M. NÈVE, F. KUTY, en S. BERBUTO, “Le témoignage 

anonyme”, J.T. 2003, (277) 277n e.v.; I. ONSEA, “De waas rond het gebruik van anoniem getuigenbewijs 

in het Belgisch strafprocesrecht: een tipje van de sluier opgelicht?”, noot onder Cass. 12 mei 1998, P&B 

2000, (187) 187 e.v.; P. TRAEST, “Over anonieme vertrouwenspersonen, oproeping van getuigen en 

steunbewijs”, noot onder Cass. 27 april 1999, R.Cass. 2000, (113) 113 e.v.; F. VERBRUGGEN, “De 

anonieme getuige: de invloed van de Europese rechtspraak op de verhouding tussen recht op angst en recht 

op eerlijk proces” in BELGISCH-LUXEMBURGSE UNIE VOOR HET STRAFRECHT (ed.), 

Perspectieven uit de recente rechtspraak in strafzaken., Gent, Mys en Breesch, 2000, (78) 78 e.v.; F. 

VERBRUGGEN, “Hoeveel recht op 'angst' voor politiemensen? Persoonlijke bedenkingen”, Vigiles 1998, 

nr.5, (6) 6 e.v. 
1694

  Zie o.a. Cass. 19 september 2000, T.Strafr. 2001, 88; Cass. 28 juni 2000, Arr.Cass. 2000, 1217; Cass. 27 

juni 2000, T.Strafr. 2001, 85; Cass. 27 april 1999, R.Cass. 2000, 121, met noot P. TRAEST; Rev.dr.pén. 

2000, 359; T.Strafr. 2001, 118, met noot F. VERBRUGGEN; Verkeersrecht 1999, 310 en Vigiles 1999, afl. 

5, 27, met noot C. DE VALKENEER; Cass. 12 mei 1998, P.&B. 2000, 181, met noot I. ONSEA; Cass. 2 

mei 1990, J.T. 1990, 469, met noot J.M.; Pas. 1990, I, 1006 en Rev.dr.pén. 1990, 974, met noot J.S. 
1695

  Wet van 8 april 2002 betreffende de anonimiteit van getuigen, BS 31 mei 2002. Zie hierover o.a. M.A. 

BEERNAERT en D. VANDERMEERSCH, “La loi du 8 avril 2002 relative à l'anonymat des témoins”, 
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de identiteit van bepaalde getuigen volledig verborgen te houden voor de partijen.
1696

 

Daarbij werd bovendien bepaald dat een veroordeling niet uitsluitend of in overheersende 

mate op de verklaringen van dergelijke volledige anonieme getuigen gegrond mag 

zijn.
1697

 Hoewel dat waarschijnlijk niet de bedoeling van de wetgever was, werd er in de 

rechtsleer terecht op gewezen dat uit deze beperking van de bewijswaarde van de 

anonieme getuigenis, logischerwijs ook een beperking van de vrije bewijslevering moest 

volgen. Een beperking van de bewijswaarde van de anonieme getuigenissen heeft immers 

maar zin in de mate anonieme verklaringen enkel in de vorm van een anonieme 

getuigenis als bewijs gebruikt kunnen worden. Zo niet zou de regeling van de anonieme 

getuige immers al te makkelijk omzeild kunnen worden door de anonieme informatie te 

presenteren in een andere vorm – zoals een eenvoudige verklaring – waarvoor de 

beperkte bewijswaarde dan niet zou gelden.
1698

 Anonieme verklaringen die buiten het 

toepassingsgebied van de artikelen 86bis e.v. Sv vallen, zouden daarom logisch gezien 

geen enkele bewijskracht meer kunnen hebben. Zij zouden enkel nog dienstig zijn in de 

fase van het vooronderzoek: i.e. om een onderzoek op te starten of bij te sturen, dan wel 

als grondslag voor het inzamelen van bewijzen door de opsporingsdiensten.  

Niettemin plaatste het Hof van Cassatie zich schijnbaar op een ander standpunt. In 

een aantal arresten uit 2005 stelde het Hof als uitgangspunt voorop dat de anonieme 

getuigenverklaringen die buiten het toepassingsgebied van de artikelen 86bis e.v. Sv 

vallen, geen bewijskracht hebben. Het voegde daar echter meteen aan toe dat zij niettemin 

in aanmerking genomen kunnen worden “om een onderzoek te openen of te oriënteren en 

om op autonome wijze bewijzen te vergaren, of om de samenhang ervan te beoordelen 

[eigen onderlijning]”.
1699

 Ook in een later arrest bevestigde het Hof dat anonieme 

verklaringen buiten het toepassingsgebied van de artikelen 86bis e.v. Sv als bewijs 

gebruikt kunnen worden op voorwaarde dat zij het oordeel over de schuld van de 

                                                                                                                                                  
Rev.dr.pén. 2002, (715) 721 e.v.; A. DE NAUW, “De Wet op de anonimiteit van getuigen”, R.W. 2002-03, 

(921) 921 e.v.; M. NÈVE, F. KUTY, en S. BERBUTO, “Le témoignage anonyme”, J.T. 2003, (277) 280 

e.v.; F. SCHUERMANS, “Anonieme getuige”, C.A.B.G. 2003, afl. 1, (82 p.) 23 e.v.; F. SCHUERMANS, 

“Anonieme getuigen. De Wet van 8 april 2002 betreffende de anonimiteit van de getuigen: een stap vooruit, 

achteruit of de processie van Echternach?”, Vigiles 2002, (74) 74 e.v. Zie ook A. MISSONNE, 

“L'importance résiduaire de la notion de procès équitable après la loi du 8 avril 2002 relative à l'anonymat 

des témoins”, Rev.dr.pén. 2004, (975) 990 e.v. 
1696

  Zie art. 86bis tot 86quater Sv. 
1697

  Art. 189bis, lid 3 Sv. 
1698

  In die zin o.a. A. DE NAUW, “De Wet op de anonimiteit van getuigen”, R.W. 2002-03, (921) 934; F. 

SCHUERMANS, “Anonieme getuige”, C.A.B.G. 2003, afl. 1, (82 p.) 57-60; S. VANDROMME, 

“Anonieme inlichtingen in de strafprocedure”, noot onder Cass. 23 maart 2005, R.W. 2006-07, (834) 836; S. 

VANDROMME, “Anonieme inlichtingen hebben geen bewijskracht in het strafproces”, Juristenkrant 

2005, nr. 108, (1 en 7) 7. Zie ook P. TRAEST, “De innerlijke overtuiging van de rechter en de 

motiveringsverplichting”, 2005, (553) 560. 

Anderzijds blijft het uiteraard steeds de rechter ten gronde die beslist of het – in het licht van het recht op 

tegenspraak – wenselijk of noodzakelijk is om een beroep te doen op de procedure van de artikelen 86bis 

e.v. Sv, dan wel of de anonieme verklaringen in casu ook onder een andere vorm tot het bewijs kunnen 

dienen (in die zin overigens ook Cass. (AR P.05.0008.N) 1 maart 2005, www.cass.be en Cass. (AR 

P.02.0027.N) 17 december 2002, www.cass.be). Zijn oordeel vormt ons inziens dan ook een voldoende 

waarborg tegen mogelijke misbruiken, al rust er dan uiteraard wel een belangrijke verantwoordelijkheid op 

de partijen om, indien zij dat nodig achten, te vragen om de procedure van de anonieme getuigenis toe te 

passen
 
(in die zin schijnbaar ook Cass. (AR P.08.1350.F) 14 januari 2009. Zie hierover F. VERSPEELT, 

“Het heeft geen naam: anonieme verklaringen in het strafproces”, noot onder Cass. 14 januari 2009, Vigiles 

2010, afl. 3, (135) 136). 
1699

  Cass. 13 april 2005, Arr.Cass. 2005, 858 en Cass. 23 maart 2005, J.T. 2005, afl. 6177, 267; J.L.M.B. 2005, 

1407; Journ. proc. 2005, afl. 500, 25, met noot P. TOUSSAINT; Rev.dr.pén. 2005, 928 en R.W. 2006-07, 

829 met noot S. VANDROMME. 

http://www.cass.be/
http://www.cass.be/
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beklaagde niet uitsluitend, noch op beslissende wijze schragen.
1700

 Het Hof van Cassatie 

leek zo te aanvaarden dat anonieme verklaringen die buiten het toepassingsgebied van de 

artikelen 86bis e.v. Sv. vallen, toch als bewijs gebruikt kunnen worden mits een 

beperking van hun bewijswaarde. Zodende echter kende het Hof dergelijke verklaringen 

dus wel bewijskracht toe in weerwil van zijn eigen uitgangspunt.
1701

 Het Hof leek vast te 

houden aan de rechtspraak zoals die vóór de Wet van 8 april 2002 bestond: anonieme 

verklaringen kunnen – ongeacht de vorm waarin zij worden gepresenteerd – gebruikt 

worden als strafrechtelijk bewijs maar hebben steeds een beperkte bewijswaarde. 

Deze enigszins paradoxale houding van het Hof werd in een arrest van 2009 

verlaten. Het Hof van Cassatie stelde in dat arrest dat de informatie, verkregen van een 

anonieme informant, maar zonder toepassing van de procedure voor een anonieme 

getuigenis zoals voorzien in de artikelen 86bis e.v. Sv, deel kan uitmaken van het 

strafdossier “mits de rechter daaraan geen wettelijke bewijswaarde toekent”.
1702

 Het 

gebruik van de term wettelijke bewijswaarde is verwarrend
1703

, maar uit de context van 

het arrest volgt ons inziens wel duidelijk de bedoeling van het Hof: dergelijk anonieme 

verklaringen kunnen deel uitmaken van het strafdossier – en dus in het kader van het 

vooronderzoek dienstig zijn als start- of sturingsinformatie, dan wel als grondslag voor 

het zelfstandig inzamelen van bewijs –, maar kunnen niet gebruikt worden als 

strafrechtelijk bewijs.
1704

 Daarmee leek het Hof van Cassatie voor het eerst te 

ondubbelzinnig te stellen dat anonieme verklaringen enkel gebruikt kunnen worden als 

bewijs mits toepassing van de procedure voor een anonieme getuigenis zoals voorzien in 

de artikelen 86bis e.v. Sv.
1705

 

Het zou echter te ver gaan om op basis van dit laatste arrest te besluiten tot een 

koerswijziging met betrekking tot het leerstuk van de anonieme verklaringen. Het Hof 

van Cassatie heeft in zijn latere arresten immers niet meer de kans gekregen om de 

stelling uit het arrest van 2009 te bevestigen of te ontkennen. Wij gaan hier in het kader 

van dit onderzoek echter niet dieper op in. Het zou overigens eigenaardig zijn om de 

analoge toepassing van het leerstuk van de anonieme verklaringen zoals die in het GICM-

arrest wordt gemaakt, te interpreteren op grond van een schijnbaar gewijzigde visie op dit 

leerstuk die dateert van na dat arrest.  

Het lijkt in die context dan ook gerechtvaardigd om ons bij de interpretatie van het 

GICM-arrest te houden aan de volgende samenvatting van het bewuste leerstuk: het 

gebruik van anonieme verklaringen als strafrechtelijk bewijs is mogelijk, maar de 

bodemrechter kan zijn overtuiging er niet alleen of in overwegende mate op laten steunen. 

Anonieme verklaringen hebben met andere woorden steeds bewijskracht, maar hun 

bewijswaarde is beperkt tot die van steunbewijs. 

                                                 
1700

  Zie Cass. (AR P.06.1310.N) 19 december 2006, www.cass.be. Zie ook Cass. 1 maart 2005, Arr.Cass. 2005, 

499.  
1701

  Het beperken van de bewijswaarde van een bewijsmiddel is immers pas aan de orde nadat is komen vast te 

staan dat dat bewijsmiddel in aanmerking komt voor het bewijs, i.e. bewijskracht bezit (in die zin ook P. 

TRAEST, “Hard bewijs: wanneer is de rechter overtuigd?”, 2011, (59) 71; S. VANDROMME, “Anonieme 

inlichtingen in de strafprocedure”, noot onder Cass. 23 maart 2005, R.W. 2006-07, (834) 836). 
1702

  Cass. (AR P.08.1350.F) 14 januari 2009, Vigiles 2010, 134-136 met noot F. VERSPEELT. 
1703

  De wettelijke bewijswaarde (force probante) verwijst zoals gezien naar de in een vrij bewijsstelsel 

uitzonderlijke situatie waarin de bewijswaarde van een bepaald bewijsmiddel door de wetgever expliciet 

werd vastgelegd (supra, 1646). In tegenstelling tot wat het Hof van Cassatie lijkt te stellen kan een rechter 

dus nooit een wettelijke bewijswaarde toekennen. 
1704

  In die zin lijkt het arrest eerder bedoeld te hebben “mits de rechter daaraan geen bewijskracht toekent” of 

nog mits de rechter dergelijke informatie uitsluit van het bewijs en in die zin dus in een uitzondering 

voorziet op de vrije bewijslevering. 
1705

  Voor een schijnbaar andere mening lees evenwel F. VERSPEELT, “Het heeft geen naam: anonieme 

verklaringen in het strafproces”, noot onder Cass. 14 januari 2009, Vigiles 2010, afl. 3, (135) 135-136. 

http://www.cass.be/
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XVII.3.3. Het gebruik van inlichtingen 

XVII.3.3.1. DE UITGANGSPUNTEN VAN HET GICM-ARREST 

In de GICM-zaak paste het Hof van Beroep zoals gezegd het leerstuk over het gebruik 

van anonieme informatie als bewijs toe op het gebruik van inlichtingen. Het Hof stelde 

dat dergelijke informatie afkomstig van de inlichtingendiensten net als anonieme 

informatie geen bewijswaarde [sic]
1706

 heeft. Het voegt daar in de volgende paragraaf 

evenwel meteen aan toe dat de feitenrechter er niettemin gebruik van kan maken, zij het 

“de manière marginale afin, notamment, de vérifier la cohérence des éléments de preuve 

recueillis par ailleurs et sur lesquels il fonde sa conviction.” Zodoende sluit het Hof van 

Beroep zich bijna letterlijk aan bij de hierboven besproken Cassatierechtspraak inzake 

anonieme verklaringen en kent het de facto bewijskracht toe aan inlichtingen, zij het met 

een bewijswaarde die beperkt moet blijven tot die van steunbewijs. 

Het Hof van Beroep gaat daarbij echter minder ver dan men op het eerste gezicht 

zou kunnen denken. Het beperkt de analoge toepassing van het leerstuk van het gebruik 

van anonieme verklaringen immers tot “[les] informations de la Sûreté dont la source ou 

l’origine n’est pas révélée avec une totale precision (c’est-à-dire, par mesure de 

précaution et dans le respect des droits de la défense, l’ensemble des renseignements 

fournis par la Sûreté hormis les résultats des surveillances et filatures) […].” Er wordt 

aldus een onderscheid gemaakt tussen inlichtingen waarvan de bron of de oorsprong niet 

volledig duidelijk is en die waarvoor dat wel het geval is. Enkel ten aanzien van de eerste 

categorie geldt bij analogie de hierboven geschetste regeling omtrent het gebruik van 

anonieme verklaringen.
1707

 Het Hof van Beroep gaat er dus schijnbaar van uit dat de 

algemene regels van het bewijs in strafzaken – met name de vrije bewijslevering en -

waardering – ten aanzien van inlichtingen met een duidelijke oorsprong, wel onverkort 

gelden. Inlichtingen waarvan de oorsprong duidelijk is, kunnen volgens het Hof dus 

zonder meer bijdragen aan de intieme overtuiging van de feitenrechter, althans in de mate 

zij rechtmatig zijn ingezameld en gebruikt worden met respect voor de rechten van 

verdediging. 

Het arrest van het Hof van Beroep werd door het Hof van Cassatie
1708

 bevestigd. 

Het herhaalt in zijn arrest vooreerst het principe van de vrije bewijswaardering, alsook het 

feit dat de feitenrechter niet gehouden is om in zijn motivering het relatieve gewicht van 

de verschillende bewijselementen aan te geven.
1709

 Vervolgens stelt het Hof van Cassatie 

dat het arrest “[…] ne viole pas l'article 149 de la Constitution en considérant, d'une part, 

                                                 
1706

  Het Hof stelt dat “de tels renseignements sont dépourvus, en tant que tel, de valeur probante 

[bewijswaarde] [eigen onderlijning]”. Het lijkt – gelet op de vooropgestelde analogische toepassing van het 

leerstuk van de anonieme verklaringen – evenwel correcter om te spreken van het ontbreken van 

bewijskracht [la foie due à l’acte]. Zie in die zin ook (supra) Cass. 23 maart 2005, J.T. 2005, afl. 6177, 

267, J.L.M.B. 2005, 1407, Journ. proc. 2005, afl. 500, 25, met noot P. TOUSSAINT, Rev.dr.pén. 2005, 

928, R.W. 2006-07, 829 met noot S. VANDROMME.  
1707

  Strikt genomen geldt de gemaakte beperking volgens de woorden van het arrest niet enkel voor het gebruik 

van inlichtingen als bewijs, maar ook voor het gebruik van inlichtingen in de fase van het vooronderzoek. 

Gelet op het feit dat er in het strafrechtelijk vooronderzoek nauwelijks verschillen bestaan tussen het 

gebruik van anonieme informatie en het gebruik van niet-anonieme informatie, is de gemaakte beperking 

evenwel voornamelijk, zo niet uitsluitend, van belang voor het gebruik van anonieme informatie of 

inlichtingen als bewijs. 
1708

  Cass. 27 juni 2007, (P.07.0333.F), www.cass.be; R.W. 2008-09, 1634, met noot W. VAN LAETHEM en 

T.Strafr. 2008, 271, met noot F. SCHUERMANS. 
1709

  “[…] en matière répressive, lorsque la loi n'établit pas un mode spécial de preuve, le juge du fond apprécie 

en fait la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde sa conviction et que les parties ont pu librement 

contredire. […] Son appréciation à cet égard étant souveraine, le juge n'est pas tenu de pondérer la valeur 

probante relative qu'il attache respectivement à chacun des faits dont il observe la convergence”. 
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que certains éléments de l'enquête ne peuvent servir de preuve déterminante ou exclusive 

lorsqu'ils sont pris isolément, et d'autre part, qu'une conviction se dégage de ces mêmes 

éléments lorsqu'ils sont considérés dans leur ensemble et en concours avec d'autres 

circonstances de fait”.
1710

 Het Hof van Cassatie blijft zodoende behoorlijk op de vlakte en 

gaat niet uitdrukkelijk in op het gebruik van inlichtingen as such, waardoor de analoge 

toepassing van het leerstuk van het gebruik van anonieme informatie onbesproken blijft. 

XVII.3.3.2. ENKELE KRITISCHE BEDENKINGEN 

Het ligt voor de hand om aan de analoge toepassing van het leerstuk van de anonieme 

verklaringen een grote vanzelfsprekendheid toe te kennen. In beide gevallen bestaat er 

een gelijkaardige problematiek die leidt tot een bemoeilijkte rechtmatigheids- en 

betrouwbaarheidstoets. Niettemin roept deze jurisprudentie ook verscheidene vragen op.  

In de eerste plaats blijft het onduidelijk wat precies bedoeld wordt met 

inlichtingen “dont la source ou l’origine n’est pas révélée avec une totale precision”. Het 

Hof verduidelijkt dat het enkel gaat om de algemene inlichtingenrapporten die door de 

VSSE werden verstrekt, en niet om de verslagen van de door de VSSE uitgevoerde 

observaties. Daarin kan echter geen algemene regel gelezen worden.
1711

 Het vormt ons 

inziens slechts een bevestiging van het feit dat het Hof van Beroep er van uitging dat de 

oorsprong van de observatieverslagen van de VSSE die zich in het strafdossier bevonden 

in casu voldoende duidelijk was. Het leerstuk van het gebruik van anonieme verklaringen 

moest op die observatieverslagen dus niet worden toegepast waardoor zij zonder meer als 

bewijs gebruikt worden, zonder enige beperking van de bewijswaarde.
1712

 Welke 

betekenis het criterium van de duidelijke oorsprong in het algemeen toekomt, valt dus 

moeilijk te achterhalen. 

Bovendien is het opvallend dat het leerstuk van het anoniem verkregen bewijs 

volledig gesteund lijkt te zijn op zaken waarin anonieme (getuigen)verklaringen werden 

gebruikt. Nochtans kan het ons inziens nuttig zijn om een onderscheid te maken tussen 

anonieme verklaringen enerzijds en de andere vormen van anoniem bewijs anderzijds. 

Daarbij denken wij in het bijzonder aan materiële stukken die door een anonieme 

aangever aan de opsporingsdiensten werden bezorgd.
1713

 In de rechtsleer en rechtspraak 

lopen beide vormen van anoniem bewijs nu schijnbaar door elkaar
1714

, waardoor het 

                                                 
1710

  Cass. 27 juni 2007, (P.07.0333.F), www.cass.be; R.W. 2008-09, 1634, met noot W. VAN LAETHEM en 

T.Strafr. 2008, 271, met noot F. SCHUERMANS. 
1711

  Het zou immers niet juist zijn om te stellen dat de oorsprong van inlichtingenrapporten steeds onduidelijk is 

terwijl de oorsprong van observatieverslagen steeds duidelijk is. Enerzijds kan de oorsprong of de bron van 

een inlichtingenrapport perfect duidelijk zijn, ook al werd het niet op basis van een observatie opgesteld. 

Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer een inlichtingenrapport werd opgesteld op basis van een 

doorgedreven analyse van open bronnen en bestaande databanken of op basis van de verklaringen van een 

informant die er geen probleem mee heeft om met naam en toenaam genoemd te worden. Anderzijds kan er 

in bepaalde omstandigheden ook onduidelijkheid bestaan over de oorsprong van een observatieverslag, 

bijvoorbeeld in de mate het verslag (ter afscherming van het inlichtingenwerk) nalaat om de vaststellingen 

te situeren in tijd en ruimte. 
1712

  Niettemin lijkt het Hof van Beroep de observatieverslagen van de VSSE slechts gebruikt te hebben als 

aanvulling op de andere beschikbare bewijsmiddelen. Voor zover dat op basis van de motivering 

achterhaald kan worden, werd geen enkel feitelijk element bewezen geacht louter en alleen op basis van de 

inlichtingen bekomen van de VSSE. 
1713

  Te denken valt bijvoorbeeld aan een kopie van de zwarte boekhouding, aan brieven, aan uitgeprint 

mailverkeer, aan audio-opnames of foto’s, etc…  
1714

  Daarbij geholpen door de in de rechtspraak en rechtsleer bestaande praktijk om te spreken over anonieme 

inlichtingen [renseignements] of informatie. Hoewel het eigenlijk telkens gaat over (informatie verkregen 

uit) anonieme verklaringen, ontstaat zo niettemin de indruk dat het leerstuk in kwestie van toepassing is op 

elke vorm van anonieme informatie.  
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leerstuk van de anonieme verklaringen fungeert als pars pro toto.
1715

 Maar men kan zich 

afvragen of een dergelijke veralgemening wel steeds tot de juiste oplossingen zal leiden. 

Tegen die achtergrond blijkt de analoge toepassing van het leerstuk van de 

‘anonieme inlichtingen’ [renseignements anonymes] – lees anonieme verklaringen – 

bovendien ook minder voor de hand te liggen dan men op het eerste gezicht zou kunnen 

denken. De door de inlichtingendiensten meegedeelde inlichtingen zullen immers niet 

steeds met verklaringen gelijkgesteld kunnen worden. Met betrekking tot een 

inlichtingenrapport houdt de analogie nog enigszins stand
1716

, maar ten opzichte van een 

observatieverslag met foto’s wordt dat bijvoorbeeld al moeilijker. Dergelijke foto’s 

kunnen bezwaarlijk met een verklaring worden gelijkgesteld. Waar het onderscheid 

tussen anonieme verklaringen en andere vormen van anoniem verkregen informatie in het 

kader van een strafprocedure nog kan worden afgedaan als academisch, krijgt het in het 

kader van de analoge toepassing van dat leerstuk op het gebruik van inlichtingen als 

bewijs een veel concretere betekenis.  

Met wat goede wil zou men zelfs kunnen stellen dat het onderscheid ook het Hof 

van Beroep niet is ontgaan. Het zou in ieder geval een veel begrijpelijkere lezing 

mogelijk maken van het door het Hof gehanteerde criterium van de duidelijke oorsprong. 

De bewijswaarde van de inlichtingenrapporten werd door het hof – naar analogie met de 

anonieme verklaringen – ingeperkt omdat de oorsprong en de bronnen ervan niet 

achterhaald konden worden.
1717

 Terwijl een inperking van de bewijswaarde van de 

observatieverslagen niet noodzakelijk werd geacht omdat over hun oorsprong geen twijfel 

kon bestaan.
1718

 De bewoordingen van het GICM-arrest lijken onvoldoende om deze 

bewering met enige zekerheid te kunnen poneren, maar er zijn op zijn minst een aantal 

aangrijpingspunten beschikbaar voor het hanteren van een dergelijk onderscheid. 

XVII.4. HET GEBRUIK VAN INLICHTINGEN VERVAT IN EEN NIET-

GECLASSIFICCEERD PROCES-VERBAAL 

Mede naar aanleiding van de zonet besproken GICM-zaak heeft de wetgever in 2010 in 

het kader van de BIM-Wet een bijzondere regeling uitgewerkt voor het geval informatie 

van de inlichtingendiensten als bewijs gebruikt zou worden. Die regeling zit vervat in 

artikel 19/1 W.I&V. Hierboven stonden wij reeds uitgebreid stil bij de verplichte 

mededeling van informatie waarin deze bepaling voorziet. Telkens de 

inlichtingendiensten beschikken over een redelijk vermoeden of over ernstige 

aanwijzingen van een strafbaar feit moeten zij dit melden aan de BIM-Commissie die 

                                                 
1715

  Lees in dat verband niettemin SCHUERMANS die – naar aanleiding van de discussie over het 

toepassingsgebied van de Wet van 8 april 2002 – de mogelijkheid oppert om een onderscheid te maken 

tussen getuigen en inlichtingen. Dat zou de mogelijkheid bieden om informatie (eventueel in de vorm van 

materiële stukken) afkomstig van een anonieme bron op te nemen in een proces-verbaal van inlichtingen 

dat dan wel gebruikt kan worden als bewijs, ook al wordt de procedure voor een volledig anonieme 

getuigenis niet gevolgd (zie F. SCHUERMANS, “Anonieme getuige”, C.A.B.G. 2003, afl. 1, (82 p.) 64-

e.v.). 
1716

  Men zou dit kunnen vergelijken met het proces-verbaal van de verklaring van een anoniem gebleven 

getuige. In die hypothese wordt de interpretatie van het hoger besproken Cassatie arrest van 2009 (Cass. 

(AR P.08.1350.F) 14 januari 2009, Vigiles 2010, 134-136 met noot F. VERSPEELT) evenwel des te 

belangrijker. Het zou dan immers kunnen dat een dergelijk inlichtingenrapport dan ook elke bewijskracht 

ontzegd wordt om te vermijden dat de wettelijke vastgelegde procedure voor het verhoren van een volledig 

anonieme getuige wordt omzeild. 
1717

  Lees, omdat zij enkel teruggaan op de verklaringen van de VSSE. 
1718

  Lees, omdat zij teruggaan op waarnemingen die in tijd en ruimte gesitueerd kunnen worden en mogelijk 

ook werden aangevuld met foto’s. 
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hierover vervolgens een niet-geclassificeerd proces-verbaal kan opstellen dat aan het 

openbaar ministerie moet worden bezorgd (supra, XII.1.2.2).  

Wij wezen er al op dat met deze regeling wordt vooruitgegrepen naar het latere 

gerechtelijke gebruik van de aldus meegedeelde informatie. Dat blijkt, specifiek met 

betrekking tot het gebruik als strafrechtelijk bewijs, overduidelijk uit de expliciete 

beperking van de bewijswaarde van een dergelijke niet-geclassificeerd proces-verbaal 

(XVII.4.1), alsook uit de creatie van een bijzondere wettigheidscontrole door het Vast 

Comité I (XVII.4.2). Voor een juiste inschatting van de draagwijdte van deze regelingen 

is het evenwel noodzakelijk om nogmaals te wijzen op het beperkte toepassingsgebied 

van artikel 19/1 W.I&V (XVII.4.3). 

XVII.4.1. De beperkte bewijswaarde van een niet-geclassificeerd proces-verbaal 

Specifiek met betrekking tot het gebruik van een niet-geclassificeerd proces-verbaal 

voorziet artikel 19/1 W.I&V in een bijzondere regeling die neerkomt op een beperking 

van de bewijswaarde. Aldus kan een niet-geclassificeerd proces-verbaal ‘niet de 

exclusieve grond, noch de overheersende maatregel’ zijn voor de veroordeling van een 

persoon. De elementen vervat in het proces-verbaal moeten daarenboven steeds in 

overheersende mate steun vinden in andere bewijsmiddelen.
1719 

Samengevat kan een niet-

geclassificeerd proces-verbaal dus slechts gebruikt worden als steunbewijs.
1720

 

XVII.4.2. De wettigheidscontrole door het Vast Comité I 

XVII.4.2.1. DE ADVIESPROCEDURE 

De regeling van artikel 19/1 W.I&V wordt bovendien aangevuld met een bijzondere 

adviesprocedure. Daartoe werden de artikelen 131bis, 189quater en 279bis van het 

Wetboek van Strafvordering aangepast door de BIM-Wet. Op grond van deze bepalingen 

kan de rechter
1721

 voortaan, wanneer hij naar aanleiding van zijn onderzoek 

geconfronteerd wordt met een niet-geclassificeerd proces-verbaal als bedoeld in artikel 

19/1 W.I&V, het Vast Comité I vragen om een schriftelijk advies over de wettigheid van 

de methode voor de verzameling van gegevens die aan de basis van dat proces-verbaal 

ligt.  

De zittingsrechter treedt in dergelijke gevallen hetzij ambtshalve op, hetzij op 

vordering van het openbaar ministerie, dan wel op verzoek van de beklaagde, de 

burgerlijke partij of hun advocaten.
1722

 Er lijkt voor de zittingsrechter strikt genomen dus 

geen verplichting te bestaan om het advies van het Comité I te vragen wanneer de 

beklaagde of de burgerlijke partij daar om verzoekt.
1723

 Het zal tegen de achtergrond van 

het recht op een eerlijk proces voor een rechter evenwel niet evident zijn om geen advies 

te vragen wanneer een van de partijen daarom zou verzoeken. Wel moet de vordering of 

het verzoek, op straffe van verval, vóór ieder ander rechtsmiddel worden opgeworpen.
1724

 

                                                 
1719

  Art. 19/1, lid 4 W.I&V. 
1720

  Opmerkelijk is wel dat het Grondwettelijk Hof er in zijn BIM-arrest schijnbaar van uit ging dat het 

opstellen en gebruiken van een niet-geclassificeerd proces-verbaal als strafrechtelijk bewijs slechts zeer 

uitzonderlijk zal voorkomen in vergelijking met het gebruik van dergelijke processen-verbaal in het 

strafrechtelijk vooronderzoek (lees, GWH 22 september 2011, nr. 145/2011, overweging B.18). 
1721

  Een identieke regeling geldt ten aanzien van de rechters in de raadkamer (en de Kamer van 

inbeschuldigingstelling) (art. 131bis Sv), in de correctionele rechtbanken (en hoven van beroep) (art. 

189quater Sv) en ten aanzien van de voorzitter van het hof van assisen (art. 279bis Sv). 
1722

  Zie art. 131bis, lid 1; 189quater, lid 1; en 279bis, lid 1 Sv.  
1723

  De rechtbank kan immers het advies vragen op verzoek van deze partijen of zij kan ambtshalve optreden. 

Enkel het openbaar ministerie kan een dergelijk advies vorderen. 
1724

  Dit principe leidt enkel uitzondering in de mate het middel betrekking heeft op concrete of nieuwe 
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De rechtbank zal het dossier vervolgens aan het openbaar ministerie overzenden, dat op 

zijn beurt het Vast Comité I moet vatten.
1725

  

De procedure die het Vast Comité I vervolgens bij de totstandkoming van haar 

advies moet hanteren, werd niet uitdrukkelijk in de wet verankerd. Het Grondwettelijk 

Hof verduidelijkte in deze echter dat het Vast Comité I zich hierbij moet richten naar de 

onderzoeksmogelijkheden en procedures die voorzien zijn in het kader van de a posteriori 

controle van de specifieke en uitzonderlijke methoden.
1726

 In het arrest van het 

Grondwettelijk Hof was de achterliggende reden van deze interpretatie dat de beklaagde 

of beschuldigde zodoende over de mogelijkheid beschikt om op zijn verzoek door het 

Vast Comité I te worden gehoord.
1727

 Die omstandigheid is een belangrijke waarborg in 

het licht van het recht op tegenspraak. 

Door de algemene verwijzing naar Hoofdstuk IV/2 van de W.I&V reiken de 

implicaties van deze interpretatie evenwel verder dan een louter recht om gehoord te 

worden. Op basis van het arrest van het Grondwettelijk Hof beschikt het Vast Comité I in 

het kader van haar adviesopdracht immers over alle mogelijkheden waarover zij in het 

kader van haar a posteriori-toezicht op de specifieke en uitzonderlijke methoden beschikt. 

Aldus heeft zij de mogelijkheid om de nodige informatie en documenten op te vragen bij 

de inlichtingendiensten; alsook om desgevallend over te gaan tot het opleggen van een 

exploitatieverbod; gekoppeld aan de vernietiging van de gegevens die op grond van een 

onwettige methode werden ingezameld (supra, VII.5.1).  

XVII.4.2.2. DE IMPLICATIES VAN DE ADVIESPROCEDURE OP HET GEBRUIK 

ALS BEWIJS 

Strikt genomen wordt van het Vast Comité I slechts een advies gevraagd over de 

wettigheid van de inlichtingenmethoden die aan de basis liggen van het niet-

geclassificeerde proces-verbaal. De eigenlijke beslissing over de rechtmatigheid van deze 

inlichtingenmethode blijft aldus bij de rechter ten gronde liggen. Op het eerste gezicht 

kan het advies van het Vast Comité I dus slechts de basis vormen voor een debat ter 

zitting over de rechtmatigheid. Anderzijds zal de morele waarde van een dergelijk advies 

omwille van de bijzondere positie van het Vast Comité I waarschijnlijk groot zijn. Het 

lijkt dan ook realistisch om er van uit te gaan dat het advies in het merendeel van de 

gevallen gevolgd zal worden waardoor het debat over de rechtmatigheid van de methoden 

                                                                                                                                                  
elementen die tijdens de (terecht)zitting aan het licht zijn gekomen (art. 131bis, lid 2; 189quater, lid 2; en 

279bis, lid 2 Sv). 
1725

  Art. 131bis, lid 3; 189quater, lid 3; en 279bis, lid 3 Sv. 
1726

  GWH 22 september 2011, nr. 145/2011, overweging B.26.1. : “Doordat de wetgever niet in een 

afzonderlijke procedure heeft voorzien die het Vast Comité I dient te volgen wanneer het op verzoek van 

een rechter advies dient te verlenen over de wettigheid van de aangewende inlichtingenmethoden, moet hij 

worden geacht niet te hebben willen afwijken van de procedure die in hoofdstuk IV/2 van de wet van 30 

november 1998 is uitgewerkt.” Het Grondwettelijk Hof heeft het beroep tot vernietiging van de artikelen 

met betrekking tot de adviesprocedure (art. 131bis, 189quater en 279bis Sv) verworpen, onder voorbehoud 

van de in overweging B.26.1 vervatte interpretatie. 
1727

  In het BIM-arrest werd door de verzoekende partijen immers opgeworpen dat de adviesprocedure niet 

tegensprekelijk was. Door de verwijzing naar de bepalingen van hoofdstuk IV/2 van de W.I&V werd dit 

verwijt door het GWH weerlegd. In artikel 43/5 § 3 W.I&V zit namelijk een inzagerecht vervat. Dat de 

betrokken partij daarbij om inzage moet verzoeken en het Vast Comité I in deze dus niet verplicht is om 

hem/haar op te roepen werd door het Hof niet als een probleem gezien (zie GWH 22 september 2011, nr. 

145/2011, overweging B.38.1.: “[...] Aangezien de klager en zijn advocaat op eenvoudig verzoek worden 

gehoord, kan het ontbreken van een verplichte hoorzitting niet worden geacht de in het geding zijnde 

rechten op ongunstige wijze te beïnvloeden.”). 
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die aan de oorsprong van een niet-geclassificeerd proces-verbaal liggen, de facto naar het 

Vast Comité I lijkt te verschuiven.
1728

 

Anderzijds moet de impact van het advies op het eigenlijke gebruik wel sterk 

genuanceerd worden omwille van het leerstuk van het onrechtmatig bewijs. Zoals wij 

eerder reeds aangaven leidt de vaststelling dat een bepaald bewijselement onrechtmatig 

werd verkregen, immers niet per definitie tot de uitsluiting ervan. Het is de vonnisrechter 

die over de al dan niet uitsluiting moet beslissen en die daarbij op basis van artikel 32 

V.T.Sv en de daarin vervatte Antigooncriteria
1729

 over een relatief grote 

appreciatievrijheid beschikt. Ook al zal de druk om het wettigheidsadvies van het Vast 

Comité I te volgen groot zijn, dan nog zal een negatief advies waarschijnlijk slechts 

uitzonderlijk leiden tot de uitsluiting van het niet-geclassificeerd proces-verbaal als 

bewijs. 

In dat verband moet overigens ook kort iets gezegd worden over de mogelijkheid 

waarover het Vast Comité I beschikt om de exploitatie te verbieden, en zelfs de 

vernietiging te eisen van informatie die door de inlichtingendiensten op een onwettige 

(onrechtmatige) wijze werd ingezameld. Die mogelijkheid zit vervat in Hoofdstuk IV/2 

van de W.I&V
1730

 en kan op basis van het BIM-arrest van het Grondwettelijk Hof ook 

worden toegepast naar aanleiding van een adviesprocedure. Een eventueel 

exploitatieverbod – en de daaraan gekoppelde vernieting – blijft evenwel steeds beperkt 

tot de informatie in handen van de inlichtingendiensten en heeft geenszins betrekking op 

het niet-geclassificeerd proces-verbaal dat desgevallend op die informatie is 

gebaseerd.
1731

 Aldus is het niet ondenkbaar dat informatie die door het Vast Comité I 

werd vernietigd in handen van de inlichtingendiensten, blijft voortbestaan in handen van 

de gerechtelijke instanties. Problematischer dan deze paradox is evenwel de vaststelling 

dat daarmee een onherstelbare aantasting dreigt van het recht op tegenspraak. Wanneer de 

informatie die aan de basis ligt van een niet-geclassificeerd proces-verbaal wordt 

vernietigd, wordt de partij tegen wie dit proces-verbaal als bewijsmiddel wordt 

aangevoerd immers ontegensprekelijk beperkt in zijn mogelijkheden om de 

betrouwbaarheid van dat bewijsmiddel te toetsen.
1732

 

                                                 
1728

  Tegen die achtergrond is het dan ook niet onbegrijpelijk dat het Grondwettelijk Hof in zijn BIM-arrest veel 

belang hechtte aan het recht voor de betrokken partij(en) om naar aanleiding van de adviesprocedure door 

het Vast Comité I gehoord te worden. 
1729

  Zie GWH 22 september 2011, nr. 145/2011, overweging B.29 “[…] De wet geeft niet de gevolgen aan die 

moeten worden gegeven aan een dergelijk advies wanneer het Comité zou vaststellen dat de aangewende 

methode onwettig is.” en B.30.1 “In dat geval staat het echter aan het rechtscollege dat het advies van het 

Comité heeft ingewonnen om de regels met betrekking tot de regelmatigheid van het bewijs in strafzaken toe 

te passen en te beoordelen in welke mate het niet-geclassificeerde proces-verbaal of andere elementen van 

het strafdossier al dan niet uit de debatten moeten worden geweerd.” 

 Zie eerder ook al B. VANGEEBERGEN en D. VAN DAELE, “De verhouding tussen de inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten en de gerechtelijke overheden”, 2010, (207) 228-229. 
1730

  Zie art. 43/6 § 1 W.I&V. 
1731

  Zie in die zin bijvoorbeeld, Parl.St. Senaat 2008-09, nr. 4-1053/7, 222. 
1732

  Een gelijkaardig probleem stelde zich overigens in het kader van de uitzonderlijke methode van het 

onderscheppen en opnemen van communicatie waar artikel 18/17 W.I&V de inlichtingendiensten verplicht 

om deze opnames te vernietigen na maximaal 1 jaar en 2 maanden (zie Art. 18/17 § 7 W.I&V). Daar 

besliste het Grondwettelijk Hof dat deze bepaling zo geïnterpreteerd moet worden dat de vernietiging moet 

worden uitgesteld wanneer op basis van deze opnames een niet-geclassificeerd proces-verbaal werd 

opgesteld (zie supra). De ratio hierachter was dat een vernietiging het eventuele naderhand aan het Vast 

Comité I gevraagde advies over de wettigheid onmogelijk zou maken. Het lijkt dan ook aangewezen dat het 

Vast Comité I in het kader van haar a posteriori-controle een zelfde terughoudendheid aan de dag zou 

leggen.  

Aldus zal het Vast Comité I bij de vaststelling van een onwettigheid met de daadwerkelijke vernietiging 

moeten wachten ofwel tot is komen vast te staan dat er op basis van de voor vernietiging in aanmerking 
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XVII.4.3. Het beperkte toepassingsgebied van artikel 19/1 W.I&V 

Zoals reeds werd aangegeven, is de procedure waarbij de BIM-Commissie een niet-

geclassificeerd proces-verbaal kan opstellen slechts van toepassing in de mate de 

informatie haar oorsprong vindt in de aanwending van een specifieke of uitzonderlijke 

methode. Informatie die door het aanwenden van een gewone methode werd bekomen, 

kan dus geen aanleiding geven tot het opstellen van een niet-geclassificeerd proces-

verbaal. Nochtans valt op grond van artikel 19 W.I&V geenszins uit te sluiten dat ook 

dergelijke informatie aan de gerechtelijke autoriteiten wordt meegedeeld.
1733

 Op grond 

van artikel 29 Sv zal het mededelen in bepaalde gevallen zelfs verplicht zijn.
1734

 

Maar ook informatie die met een specifieke of uitzonderlijke methode werd 

ingezameld komt niet per definitie in aanmerking om te worden opgenomen in een niet-

geclassificeerd proces-verbaal. Artikel 19/1 W.I&V blijft immers beperkt tot de gevallen 

waarin uit de aldus ingezamelde informatie een redelijk vermoeden of ernstige 

aanwijzigingen van een (eventueel nog te plegen) strafbaar feit volgen. Informatie die op 

zichzelf genomen niet leidt tot een redelijk vermoeden of ernstige aanwijzingen zal geen 

aanleiding geven tot het opstellen van een niet-geclassificeerd proces-verbaal. Dat neemt 

evenwel niet weg dat dergelijke informatie op grond van artikel 19 W.I&V wel aan de 

gerechtelijke autoriteiten kan worden meegedeeld. Het feit dat de drempel van het 

redelijk vermoeden of de ernstige aanwijzingen niet wordt gehaald betekent immers niet 

dat deze informatie niet interessant kan zijn voor een concreet strafonderzoek. Te denken 

valt bijvoorbeeld aan de situatie waarbij uit een observatie in het kader van een 

inlichtingenonderzoek blijkt dat twee personen intensief met elkaar in contact staan. Uit 

die vaststelling kunnen op zichzelf genomen geen redelijk vermoeden of ernstige 

aanwijzingen worden afgeleid zodat er strikt genomen geen sprake kan zijn van het 

opstellen van een niet-geclassificeerd proces-verbaal. Niettemin kan het feit dat deze 

personen met elkaar in contact stonden wel een belangrijk bewijselement vormen in een 

later strafproces, bijvoorbeeld omdat uit die contacten het bestaan van een criminele 

bende kan blijken.
1735

 

Aldus blijkt het toepassingsgebied van artikel 19/1 W.I&V op twee vlakken 

beperkter te zijn dan de algemene mogelijkheden in artikel 19 W.I&V om inlichtingen 

aan de gerechtelijke autoriteiten door te geven.
1736

 We kunnen dan ook niet anders dan 

vaststellen dat de door het vierde lid van artikel 19/1 W.I&V vooropgestelde beperking 

                                                                                                                                                  
komende gegevens geen niet-geclassificeerd proces-verbaal werd opgesteld, ofwel – in de mate er wel een 

niet-geclassificeerd proces-verbaal werd opgesteld – tot de strafza(a)k(en) waarin dit proces-verbaal werd 

gebruikt niet langer kunnen leiden tot een vraag aan het Vast Comité I om een wettigheidsadvies. 
1733

  Zie supra, XII.1.2.2. 
1734

  Het is immers niet ondenkbaar dat het aanwenden van een gewone methode, resulteert in het ‘kennis 

krijgen van een misdaad of een wanbedrijf’ in de zin van de aangifteverplichting van artikel 29 Sv (zie 

supra, XII.1.2.2.1).  
1735

  Dat dit voorbeeld niet van elke realiteitszin is ontdaan, mag blijken uit het feit dat er zich in de reeds 

besproken GICM-zaak een vergelijkbare situatie heeft voorgedaan. De observatieverslagen van de VSSE 

werden daar mee in rekening genomen om het bestaan van een terroristische groepering te bewijzen. Het is 

in die zin dan ook interessant om vast te stellen dat de GICM-zaak door de wetgever werd naar voor 

geschoven als aanleiding voor de regeling van artikel 19/1 W.I&V, terwijl de wijze waarop de inlichtingen 

van de VSSE in die zaak werden gebruikt, achteraf bekeken buiten het toepassingsgebied van dat artikel 

zouden vallen. Artikel 19/1 W.I&V biedt in die zin dus geen oplossing voor het probleem dat er de 

aanleiding voor vormde. 
1736

  In tegenstelling tot wat door de regering werd voorgehouden, vormt een niet-geclassificeerd proces-verbaal, 

opgesteld door de voorzitter van de Bestuurlijke Commissie, dus geenszins het enige wettelijke kanaal 

waarlangs de inlichtingendiensten informatie, verzameld door aanwending van specifieke en uitzonderlijke 

inlichtingenmethoden, kunnen meedelen aan het openbaar ministerie (zie Memorie van antwoord van de 

regering, aangehaald in GWH 22 september 2011, nr. 145/2011, overweging A.23.1.1). 
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van de bewijswaarde, niet van toepassing is op alle inlichtingen die door de gerechtelijke 

autoriteiten als bewijs gebruikt kunnen worden. Enkel van de inlichtingen die in een niet-

geclassificeerd proces-verbaal vervat zitten, beperkt artikel 19/1 W.I&V de bewijswaarde. 

Hetzelfde geldt overigens met betrekking tot de wettigheidscontrole door het Vast Comité 

I. Deze is immers eveneens onlosmakelijk verbonden met het bestaan van een niet-

geclassificeerd proces-verbaal en dus met het toepassingsgebied van artikel 19/1 W.I&V. 

Wanneer een raadkamer bijvoorbeeld vaststelt dat het strafdossier informatie bevat die 

door de VSSE werd bekomen door de aanwending van een gewone methode, zal zij over 

deze stukken geen advies kunnen vragen aan het Vast Comité I. 

Dat alles neemt uiteraard niet weg dat de hierboven besproken algemene regeling 

een en ander tot op zekere hoogte wel kan ondervangen. In de mate er buiten het 

toepassingsgebied van artikel 19/1 W.I&V informatie aan de gerechtelijke overheden 

wordt meegedeeld, zal het gebruik daarvan immers ook op grond van de GICM-

rechtspraak beperkt moeten blijven tot een gebruik als steunbewijs. Een beroep op de 

wettigheidscontrole door het Vast Comité I op inlichtingen die niet in een niet-

geclassificeerd proces-verbaal vervat zitten, blijft evenwel onmogelijk. 

XVII.5. DE MEDEWERKERS VAN DE VSSE ALS GETUIGE 

Tot slot moet ook nog kort worden stilgestaan bij de mogelijkheid om medewerkers van 

de VSSE te laten optreden als getuigen in rechte. Een dergelijke getuigenverklaring kan 

immers om twee redenen nuttig zijn. Ten eerste kan de verklaring van een medewerker 

van de inlichtingendienst uiteraard rechtstreeks als bewijsmiddel gebruikt worden. Te 

denken valt aan een agent van de VSSE die komt getuigen over de vaststellingen die hij 

of zij in een bepaald inlichtingenonderzoek heeft gedaan. Gelet op het in België 

gehanteerde vrije bewijsstelsel en de vrije bewijslevering in het bijzonder bestaat 

hiertegen geen principieel bezwaar.  

Daarnaast bestaat evenwel ook de mogelijkheid om een medewerker van de 

inlichtingendienst op te roepen als getuige om duiding te geven bij de totstandkoming van 

een inlichtingenrapport of een ander van de VSSE afkomstig bewijsmiddel. In dat geval 

wordt zijn getuigenis niet rechtstreeks als bewijs gebruikt, maar dient zij ter 

ondersteuning van het onderzoek naar de rechtmatigheid of betrouwbaarheid van een 

ander bewijsmiddel. Hoewel het oproepen van dergelijke ‘betrouwbaarheids- of 

rechtmatigheidsgetuigen’ door de Belgische rechtspraak zelden wordt toegestaan, bestaat 

op grond van het bewijsrecht ook hiertegen geen principiëel bezwaar.  

Deze juridische mogelijkheden stuiten evenwel op een aantal praktische bezwaren 

die er toe leiden dat de medewerkers van een inlichtingendienst de facto zelden of nooit 

als getuige worden opgeroepen. In de eerste plaats moet daarbij uiteraard gedacht worden 

aan het beroepsgeheim waaraan ook de medewerkers van de inlichtingendiensten zijn 

gebonden. Op grond van artikel 458 Sw. zijn immers alle personen die uit hoofde van hun 

staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd en deze 

bekendmaken, strafbaar. Weliswaar geldt het spreekverbod op grond van artikel 458 Sw 

niet wanneer de wet de drager van een beroepsgeheim tot spreken verplicht of wanneer 

hij geroepen wordt om in rechte of voor een parlementaire onderzoekscommissie 

getuigenis af te leggen.
1737

 Maar ook dan blijft het weinig waarschijnlijk dat het oproepen 

van een medewerker van de VSSE als getuige tot een effectieve verklaring zal leiden. Het 

onder bepaalde omstandigheden opheffen van het spreekverbod impliceert immers 

geenszins dat er een spreekplicht ontstaat.
1738

 De theoretische mogelijkheid om een 

                                                 
1737

  Zie art. 458 Sw. 
1738

  Zie in die zin ook D. LYBAERT, “Het beroepsgeheim van de politieambtenaar t.o.v. de 
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verklaring af te leggen, zal in de praktijk dus meer dan waarschijnlijk vastlopen op de – 

ten dele gerechtvaardigde – terughoudendheid van de inlichtingendiensten om inzage te 

bieden in hun werkwijze en bronnen.  

In dat verband moet bovendien ook rekening worden gehouden met twee 

bijzondere regelingen die voor de medewerkers van een inlichtingendienst in een 

spreekverbod kunnen resulteren. Ten eerste mag niet uit het oog verloren worden dat een 

aanzienlijk deel van de informatie waarover de inlichtingendiensten beschikken, het 

voorwerp uitmaakt van een classificatie. Dergelijke informatie kan bijgevolg niet het 

voorwerp uitmaken van een getuigenverklaring aangezien de partijen die daarvan in het 

strafdossier kennis kunnen nemen niet over de vereiste veiligheidsmachtiging zullen 

beschikken.
1739

 De W.C&VM moet beschouwd worden als een lex specialis ten aanzien 

van artikel 458 Sw.
1740

 

Vervolgens moet ook rekening gehouden worden met artikel 36 van de W.I&V 

waarin bepaald wordt dat “iedere agent alsmede iedere persoon die, in welke 

hoedanigheid ook, zijn medewerking verleent aan de toepassing van deze wet, verplicht 

[is] de geheimen te bewaren die hem zijn toevertrouwd in de uitoefening van zijn 

opdracht of zijn medewerking.”
1741

 De draagwijdte van artikel 36 WI.&V is daarmee 

ruimer dan die van artikel 458 Sw. De geheimhoudingsverplichting is immers niet enkel 

van toepassing op de personen die uit hoofde van hun beroep kennis krijgen van 

geheimen, maar strekt zich ook uit tot de personen die los van een arbeidsrechtelijke band 

met de inlichtingendiensten hun medewerking aan de diensten hebben verleend. 

Bovendien wordt in artikel 36 W.I&V ook uitdrukkelijk bepaald dat de 

geheimhoudingsverplichting blijft bestaan wanneer de agenten hun functie hebben 

neergelegd of de personen hun medewerking met de diensten hebben stopgezet.
1742

 

Overigens wordt in artikel 36 W.I&V niet voorzien in een uitzondering op de 

geheimhoudingsverplichting bij een getuigenis in rechte.
1743

  

                                                                                                                                                  
onderzoeksrechter”, noot onder Antwerpen (K.I.) 12 november 1999, Vigiles 2000, afl. 3, (100) 103. 

1739
  Zoals wij eerder zagen wordt in artikel 8 en 10 W.C&VM weliswaar een uitzondering gemaakt voor de 

gerechtelijke instanties (supra, XII.1.1), maar die omstandigheid doet geen afbreuk aan onze vaststelling 

ten aanzien van de overige partijen. 
1740

  Zie hierover F. VANNESTE, “De Wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en 

veiligheidsdienst”, Jura Falc. 1999-2000, nr. 3, (325) 365-366; VAST COMITÉ I, Activiteitenverslag 

2004, (www.comiteri.be), 2005, 142. Zie ook Parl.St. Senaat 1997-98, nr. 1-758/10, 39-40 
1741

  Art. 36 § 1 W.I&V. Artikel 43 W.I&V verbindt aan de overtreding van dit artikel overigens de nodige 

straffen. 
1742

  Art. 36 § 2 W.I&V. Zie in dat verband overigens ook art. 10 en 14bis KB van 2 oktober 1937 houdende het 

statuut van het Rijkspersoneel (BS 8 oktober 1937, err. BS 18-19 oktober 1937). 
1743

  De regering ging er van uit dat de zwijgplicht die volgt uit het beroepsgeheim van de leden van de 

inlichtingendiensten, komt te vervallen in het geval van een getuigenis in rechte. Zij steunde zich voor die 

visie op de verwijzing in de W.I&V naar artikel 458 Sw dat inderdaad in een dergelijke uitzondering 

voorziet (zie Parl.St. Kamer 1995-96, nr. 638/14, 46; Parl.St. Senaat 1997-98, nr. 1-758/10, 38-40).  

Deze interpretatie is echter niet vanzelfsprekend aangezien ons inziens ook artikel 36 W.I&V veeleer 

gelezen moet worden als een lex specialis ten aanzien van de klassieke regeling van het beroepsgeheim. 

Daarvoor zijn twee argumenten te vinden. In de eerste plaats heeft artikel 36 W.I&V niet zo zeer betrekking 

op een beroepsgeheim (in de betekenis van een geheim uit hoofde van een beroep) als wel op een 

inlichtingengeheim (in de betekenis van een geheim op grond van de W.I&V). Dat blijkt duidelijk uit de 

vaststelling dat de geheimhoudingsverplichting van artikel 36 W.I&V ook betrekking heeft op de personen 

die buiten elke arbeidsrechtelijke verhouding hun medewerking hebben verleend aan de toepassing van de 

W.I&V. Ten tweede wordt enkel in artikel 43 W.I&V (dat het niet-naleven van de 

geheimhoudingsverplichting van artikel 36 W.I&V strafbaar stelt) verwezen naar artikel 458 Sw en niet in 

artikel 36 W.I&V. Zo begrepen wordt in artikel 43 W.I&V dus enkel gesteld dat de aldaar bepaalde straffen 

‘onverminderd artikel 458 Sw’ kunnen worden opgelegd waarmee uiteraard niet is gezegd dat de 

geheimhoudingsplicht van artikel 36 W.I&V slechts ‘onverminderd artikel 458 Sw’ geldt. Ons inziens volgt 

uit de tekst van artikel 36 en 43 W.I&V – in weerwil van de schijnbare bedoeling van de wetgever – dan 
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Al deze omstandigheden maken het voor een lid van de inlichtingendiensten haast 

onmogelijk om in rechte verklaringen af te leggen over de inhoud van het 

inlichtingenwerk. In de mate deze bezwaren niettemin overwonnen zouden kunnen 

worden, stelt zich in bepaalde gevallen nog het bijkomende probleem van de afscherming 

van de identiteit van de VSSE-medewerker zelf. Het is immers niet ondenkbaar dat de 

diensten de identiteit van bepaalde agenten geheim willen houden, bijvoorbeeld om hun 

inzet in toekomstige operaties niet in het gedrang te brengen. Nochtans blijven in een 

Belgische context ook daar de mogelijkheden beperkt. De enige mogelijkheid om een 

getuige onder volledige anonimiteit te laten verklaren zit immers vervat in de reeds aan 

bod gekomen regeling van artikelen 86bis e.v. Sv en is daardoor onlosmakelijk verbonden 

met de voorwaarde van een bedreiging van de fysieke integriteit van de getuige.
1744

 Het 

belang van de VSSE om zijn bronnen af te schermen of zijn toekomstige werking niet in 

het gedrang te brengen is op zichzelf dus onvoldoende waardoor deze regeling voor de 

inlichtingendiensten slechts in uitzonderlijke gevallen uitkomst zal bieden.
1745

 

Ten slotte moet er op gewezen worden dat de potentiële meerwaarde van een 

getuigenis door een medewerker van de inlichtingendiensten aanzienlijk is afgezwakt 

door de inwerkingtreding van de BIM-Wet. De regeling die in artikel 19/1 W.I&V werd 

uitgewerkt, maakt dat het gebruik van inlichtingen als bewijs in het merendeel van de 

gevallen zal geschieden door het opstellen van een niet-geclassificeerd proces-verbaal 

waarin tot op zekere hoogte ook de context van het inlichtingenwerk moet worden 

vermeld. Bovendien werd met het oog op het onderzoek van de rechtmatigheid (en 

daarmee tot op zekere hoogte ook van de betrouwbaarheid) van deze niet-geclassificeerde 

processen-verbaal voorzien in een adviesprocedure bij het Vast Comité I (supra, 

XVII.4.2.1).  

Tegen die achtergrond en rekening houdend met de geschetste praktische 

bezwaren kan ons inziens gesteld worden dat het oproepen van een medewerker van de 

inlichtingendiensten als getuige in rechte in een Belgische context eerder beschouwd 

moet worden als een theoretische mogelijkheid die goeddeels van elk praktisch nut is 

ontdaan. 

XVII.6. BESLUIT 

Op het einde van dit hoofdstuk kunnen we besluiten dat er, omwille van het vrije 

bewijsstelsel in strafzaken, geen principiële bezwaren bestaan tegen het gebruik van 

inlichtingen als bewijs. Dat neemt evenwel niet weg dat het gebruik van inlichtingen wel 

                                                                                                                                                  
ook een absolute geheimhoudingsverplichting die aan de medewerkers van de inlichtingendiensten weinig 

ruimte laat voor het afleggen van verklaringen als getuige. Overigens werd die visie elders in de 

voorbereidende werken schijnbaar ook door de regering bevestigd waar zij zich verzette tegen een 

amendement om in artikel 36 W.I&V een uitzondering in te schrijven voor het geval een parlementaire 

onderzoekscommissie leden van de inlichtingendiensten als getuigen zou willen oproepen (zie Parl.St. 

Kamer 1995-96, nr. 638/14, 115. Zie hierover ook F. VANNESTE, “De Wet van 30 november 1998 

houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst”, Jura Falc. 1999-2000, nr. 3, (325) 363-364). 
1744

  Art. 86bis § 1 Sw. stelt als voorwaarde voor het verlenen van volledige anonimiteit: “1° dat er kan worden 

aangenomen dat de getuige of een persoon uit diens naaste omgeving zich redelijkerwijze door het afleggen 

van de getuigenis ernstig in zijn integriteit bedreigd voelt, en dat de getuige te kennen gegeven heeft wegens 

deze bedreiging geen verklaring te willen afleggen, of; 2° dat er precieze en ernstige aanwijzingen bestaan 

dat deze getuige of een persoon uit diens naaste omgeving gevaar loopt, indien de getuige officier of agent 

van gerechtelijke politie is.” Aangezien er voor het verlenen van de volledige anonimiteit aan een 

politieambtenaar (omwille van zijn hoedanigheid als agent van de overheid) sprake moet zijn van precieze 

en ernstige aanwijzingen, is het ons inziens verdedigbaar dat dit strengere criterium ook zou gelden voor 

agenten van de VSSE of de ADIV. Niettemin lijkt de regering in deze de agenten van de VSSE of de ADIV 

eerder gelijk te stellen met een gewone burger (zie Parl.St. Senaat 2006-07,nr. 3-2138/1, 131). 
1745

  In die zin ook VAST COMITÉ I, Activiteitenverslag 2004, (www.comiteri.be), 2005, 142-143. 
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verscheidene vragen oproept, in het bijzonder met betrekking tot de beperkte 

mogelijkheden om de rechtmatigheid en betrouwbaarheid ervan te toetsen. Die kwestie 

kwam naar aanleiding van het GICM-proces voor het eerst nadrukkelijk op de voorgrond 

en trok meteen de aandacht van de wetgever. Naar aanleiding van de BIM-Wet werd 

onder meer met het nieuwe artikel 19/1 W.I&V een systeem ingevoerd om het gebruik 

van inlichtingen als bewijs beter te omkaderen, lees; te vereenvoudigen met respect voor 

de rechten van verdediging. 

Het systeem van artikel 19/1 W.I&V functioneert als het ware als een 

drietrapsraket die op drie kernmomenten voorziet in een bijzondere procedure. In de 

eerste plaats wordt voor het doorgeven van inlichtingen aan de gerechtelijke autoriteiten 

voorzien in een nieuw format: het door de BIM-Commissie in overleg met de 

inlichtingendiensten op te stellen niet-geclassificeerd proces-verbaal. De verdienste van 

die regeling is tweeledig. Enerzijds wordt daarmee naar de gerechtelijke instanties toe een 

handzaam en uniform instrument gecreëerd voor het ontvangen van inlichtingen. 

Anderzijds vergemakkelijkt de verplichting om bij een niet-geclassificeerd proces-verbaal 

ook inzage te bieden in de totstandkoming ervan, een eventuele latere controle van de 

rechtmatigheid en betrouwbaarheid. Ten tweede wordt op het niveau van het eigenlijke 

gebruik voorzien in een beperking van de bewijswaarde van deze niet-geclassificeerde 

processen-verbaal. Ook dit moet gezien worden als een compensatie voor de bemoeilijkte 

rechtmatigheids- en betrouwbaarheidstoets die gepaard gaat met het gebruik van 

inlichtingen. Bovendien wordt deze regeling ten derde nog aangevuld met een bijzondere 

adviesprocedure bij het Vast Comité I die het toetsen van de rechtmatigheid (wettigheid) 

moet vergemakkelijken. 

Op het eerste gezicht lijkt de Belgische regeling daarmee een goed evenwicht te 

hebben gevonden tussen de efficientie van de opsporing en vervolging van strafbare 

feiten enerzijds, en het respect voor de rechten van verdediging anderzijds. Dat beeld 

moet bij nader inzien echter worden bijgesteld. Bij elk van de drie kernmomenten waar 

artikel 19/1 W.I&V ingrijpt, kunnen immers een aantal bedenkingen geplaatst worden die 

de draagwijdte en effectiviteit van het ontworpen systeem onderuit dreigen te halen. 

Ten eerste roept het onduidelijk omschreven toepassingsgebied van artikel 19/1 

W.I&V verscheidene vragen op. Wanneer men in deze bepaling focust op de 

mededelingsverplichting dan lijkt het toepassingsgebied erg ruim te zijn. Wij wezen er in 

hoofdstuk XII al op dat artikel 19/1 W.I&V wat dat betreft veel verder gaat dan artikel 29 

Sv. Wanneer men artikel 19/1 W.I&V benadert als (een aspect van) een regeling voor het 

gebruik van inlichtingen als strafrechtelijk bewijs, dan lijkt het toepassingsgebied 

daarentegen veeleer beperkt te zijn. De inlichtingen die teruggaan op het aanwenden van 

een gewone methode kunnen op zichzelf genomen
1746

 geen aanleiding geven tot het 

opstellen van een niet-geclassificeerd proces-verbaal. En hetzelfde geldt voor de 

inlichtingen die op zichzelf genomen niet beschouwd kunnen worden als een redelijk 

vermoeden of als een ernstige aanwijzing van een strafbaar feit. De regeling van artikel 

19/1 W.I&V kan omwille van haar beperkte toepassingsgebied dus niet beschouwd 

worden als een algemene regeling voor het ontvangen en gebruiken van inlichtingen door 

de gerechtelijke instanties. 

                                                 
1746

  Hoewel dat op grond van de tekst van artikel 19/1 W.I&V geenszins de bedoeling lijkt, kan anderzijds ook 

niet worden uitgesloten dat inlichtingen die op grond van een gewone methode werden ingezameld, in de 

praktijk ook vermeld worden in een niet-geclassificeerd proces-verbaal, bijvoorbeeld omdat zij de daarin 

vermelde inlichtingen kunnen bevestigen of contextualiseren. Het onderscheid tussen inlichtingen uit een 

gewone methode en inlichtingen uit een specifieke of uitzonderlijke methode zal in de praktijk overigens 

niet steeds duidelijk gemaakt kunnen worden. Het is immers niet ondenkbaar dat slechts uit een combinatie 

van beide soorten inlichtingen een redelijk vermoeden van een strafbaar feit ontstaat. 
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Ten tweede wezen wij er op dat de techniek van het beperken van de 

bewijswaarde zich moeilijk laat verzoenen met een systeem waarin het bewijs, en in het 

bijzonder de bewijswaardering, vrij is. In een Belgische context kan die stelling omwille 

van de beperkte invulling van de motiveringsplicht met des te meer stelligheid geponeerd 

worden. Wanneer de gehanteerde bewijsconstructie niet moet blijken uit de motivering 

van een uitspraak, dreigt elke controle op de toepassing van de beperkte bewijswaarde 

immers onmogelijk te worden. 

Ten derde kunnen ook bij de ontworpen adviesprocedure de nodige vragen 

worden gesteld. De techniek om met het oog op het toetsen van de rechtmatigheid te 

voorzien in een soort ex camera-procedure en de optie om daarbij een prominente rol toe 

te kennen aan het Vast Comité I is zonder meer verdedigbaar en kan zelfs veelbelovend 

genoemd worden. Het Vast Comité I is immers goed geplaatst om een dergelijke controle 

uit te voeren. Ten eerste kan het omwille van zijn samenstelling beschouwd worden als 

een – van de inlichtingendiensten, zowel als van de gerechtelijke autoriteiten – 

onafhankelijke en onpartijdige instantie.
1747

 Bovendien beschikt het op basis van zijn 

bevoegdheid om een a posteriori controle op de specifieke en uitzonderlijke methoden uit 

te oefenen over een bevoorrechte informatiepositie.
1748

 

Toch gaat ook deze procedure gebukt onder het beperkte toepassingsgebied van 

artikel 19/1 W.I&V.
1749

 De mogelijkheid om aan het Vast Comité I een advies te vragen 

over de wettigheid van de methoden die aan de grondslag van de meegedeelde 

inlichtingen liggen, is immers gehecht aan het bestaan van een niet-geclassificeerd 

proces-verbaal. De opmerkingen over het beperkte toepassingsgebied van artikel 19/1 

W.I&V gelden dus ook hier onverkort. Bovendien blijft de mogelijke impact van deze 

adviesprocedure op de eigenlijke strafprocedure waarschijnlijk beperkt. Zelfs als men er 

van uitgaat dat een vonnisrechter een negatief advies van het Vast Comité I in de praktijk 

moeilijk naast zich neer kan leggen, dan nog zal de vaststelling van een onrechtmatigheid 

niet per definitie leiden tot de bewijsuitsluiting. De vonnisrechter beschikt op grond van 

artikel 32 V.T.Sv en de daarin vervatte Antigooncriteria immers over een ruime 

appreciatiemarge. De kans dat een niet-geclassificeerd proces-verbaal dat gebaseerd is op 

inlichtingen die onwettig werden ingezameld van het bewijs wordt uitgesloten, lijkt dan 

ook beperkt. 

Aldus draagt artikel 19/1 W.I&V in zich wel een aantal kiemen en aanzetten voor 

een goede regeling van het gebruik van inlichtingen. Maar de ontworpen waarborgen 

houden op een aantal punten onvoldoende rekening met de juridische en feitelijke realiteit 

                                                 
1747

  Dat de leden van het Vast Comité I juristen zijn maar – met uitzondering van de voorzitter (zie art. 28, lid 3, 

5° en lid 5 W.Toezicht) – niet per definitie de hoedanigheid van magistraat hebben doet daar aan geen 

afbreuk. De onafhankelijkheid en onpartijdigheid van het Vast Comité I werd overigens ook door het 

Grondwettelijk Hof bevestigd en naar voor geschoven als een van de argumenten om de adviesprocedure 

als grondwettelijk te beschouwen (zie GWH 22 september 2011, nr. 145/2011, overweging B.19 en B.38.2).  
1748

  In dat verband stelde ook het Grondwettelijk Hof dat het “niet zonder redelijke verantwoording [is] te 

voorzien in een doorverwijzing, door de onderzoeksgerechten of de vonnisgerechten, naar het Vast Comité 

I, gelet op de samenstelling ervan en de veiligheidsmachtiging van het niveau ‘zeer geheim’ waarvan de 

leden ervan houder zijn, om de wettigheid na te gaan van de specifieke of uitzonderlijke methoden voor het 

verzamelen van gegevens in het kader van een dossier waarin een niet-geclassificeerd proces-verbaal is 

opgenomen” (GWH 22 september 2011, nr. 145/2011, overweging B.25). 
1749

  Zo ziet het Grondwettelijk Hof in de ontworpen adviesprocedure bij het Vast Comité I een afdoende 

compensatie voor het feit dat het gebruik van inlichtingen als bewijs raakt aan het recht op eerlijk proces 

(GWH 22 september 2011, nr. 145/2011, overweging B.19 en B.25). Men kan zich echter de vraag stellen 

hoe het Grondwettelijk Hof zou oordelen over het gebruik van inlichtingen als bewijs in die situaties waar 

het vragen van een wettigheidsadvies niet mogelijk is omdat men zich buiten het toepassingsgebied van 

artikel 19/1 bevindt. Wij kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat het Grondwettelijk Hof zich van deze 

mogelijkheid te weinig bewust is geweest. 
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waardoor zij ons inziens weinig effectief dreigen te zijn. Bovendien kan artikel 19/1 

W.I&V in geen geval dienen als basis voor een algemene regeling van het gebruik van 

inlichtingen als strafrechtelijk bewijs. Daarvoor bevat het toepassingsgebied voor het 

opstellen van een niet-geclassificeerd proces-verbaal te veel lacunes. 

Bijgevolg behouden de in de GICM-zaak naar voor geschoven uitgangspunten 

zonder meer hun relevantie. Zij sluiten overigens goed aan op de uitgangspunten van de 

regeling uit de W.I&V. Zo leidt de analogische toepassing van het leerstuk van de 

anonieme verklaringen op het gebruik van inlichtingen als bewijs tot een beperking van 

de bewijswaarde die gelijkaardig is als deze in artikel 19/1 W.I&V. Maar ook hier kunnen 

vragen gesteld worden bij de effectiviteit van deze techniek in een vrij bewijsstelsel. 

Bovendien lijkt ook het GICM-arrest een beperkt toepassingsgebied te hanteren. De 

inlichtingen waarvan de oorsprong of de bron duidelijk is, ontsnappen immers aan de 

vooropgestelde beperking van de bewijswaarde. 

Dat alles lijkt te resulteren in een complex systeem dat in de praktijk niettemin 

veel mogelijkheden biedt om inlichtingen als strafrechtelijk bewijs te gebruiken. Toch is 

het ons inziens mogelijk om een aantal grote lijnen te trekken. Ten eerste bestaat er op het 

niveau van de bewijslevering – en abstractie makend van de situatie waarbij er sprake is 

van een onrechtmatigheid bij de inzameling – schijnbaar geen beperking op het gebruik 

van inlichtingen. Al lijkt het oproepen van de medewerkers van een inlichtingendienst als 

getuige in rechte – om andere redenen – wel weinig waarschijnlijk. Ten tweede kan 

gesteld worden dat de als bewijs gehanteerde inlichtingen in het absolute merendeel van 

de gevallen slechts een beperkte bewijswaarde kunnen hebben. Zij mogen al naargelang 

het geval op grond van artikel 19/1 W.I&V dan wel op grond van de GICM-rechtspraak 

niet doorslaggevend zijn voor het bewijs van een strafbaar feit. Al blijft het zoals gezegd 

de vraag of het naleven van deze beperking in een vrij bewijsstelsel wel gecontroleerd 

kan worden.  

Ten slotte moet echter ook worden toegegeven dat er situaties denkbaar zijn 

waarin het gebruik van inlichtingen niet aan enige beperking onderworpen is en de regels 

van het vrij bewijs dus onverkort kunnen spelen. Zowel het toepassingsgebied van artikel 

19/1 W.I&V als van de in het GICM-arrest vooropgestelde anologische toepassing laat 

immers ruimte voor uitzonderingen.
1750

  

                                                 
1750

  Zo lijken foto’s die naar aanleiding van een observatie van een publiek toegankelijke plaats werden 

genomen en die ter inlichting aan de gerechtelijke instanties werden bezorgd, op zich gebruikt te kunnen 

worden als doorslaggevend bewijs voor een veroordeling. Dergelijke inlichtingen gaan terug op een gewone 

methode vallen dus buiten het toepassingsgebied van artikel 19/1 W.I&V, terwijl de bewijswaarde ervan op 

grond van het GICM-arrest evenmin beperkt kan worden, aangezien er geen twijfel kan bestaan over hun 

oorsprong. 
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HOOFDSTUK XVIII. HET GEBRUIK VAN INLICHTINGEN ALS 

STRAFRECHTELIJK BEWIJS IN NEDERLAND 

XVIII.1. INLEIDING 

Om ons een oordeel te kunnen vormen over de mogelijkheden om en de voorwaarden 

waaronder inlichtingen in een Nederlandse context als strafrechtelijk bewijs gebruikt 

kunnen worden, is het in de eerste plaats van belang om een goed zicht te hebben op de 

uitgangspunten van het bewijsrecht. Dit geldt met des te meer kracht voor Nederland 

waar een negatief-wettelijk bewijsstelsel geldt waarin de wettelijk aanvaarde 

bewijsmiddelen in principe limitatief bepaald zijn (XVIII.2). Vervolgens wordt 

onderzocht hoe het gebruik van inlichtingen in het Nederlandse bewijsstelsel kan worden 

ingepast en hoe dergelijke inlichtingen door de rechter ten gronde beoordeeld kunnen of 

moeten worden (XVIII.3). Vooral met betrekking tot die tweede kwestie zullen we 

daarbij verder gaan dan een louter op de wet gebaseerde analyse. Met name de reeds 

genoemde brief aan de Tweede Kamer uit 1992 van toenmalig minister van Justitie 

Hirsch-Ballin en enkele meer recente uitspraken van de Hoge Raad spelen in deze een 

belangrijke rol. Het gebruik van getuigenverklaringen van medewerkers van de AIVD, 

verdient vervolgens een aparte bespreking (XVIII.4). Inspelend op de eerste uitspraken 

van de Hoge Raad inzake het gebruik van inlichtingen als strafrechtelijk bewijs, werd 

door de wetgever immers voorzien in een bijzondere wettelijke regeling voor dergelijke 

(AIVD-)getuigen. 

XVIII.2. HET NEDERLANDSE BEWIJSSTELSEL 

XVIII.2.1. De uitgangspunten 

Het Nederlandse strafprocesrecht kent een negatief-wettelijk bewijsstelsel.
1751

 Het bewijs 

dat de verdachte het hem ten laste gelegde feit heeft gepleegd, kan door de rechter slechts 

worden aangenomen indien hij daarvan door de inhoud van wettige bewijsmiddelen 

overtuigd is geraakt.
1752

 Zodoende is de bewijslevering in Nederland niet vrij, maar 

beperkt tot de wettelijk vastgelegde bewijsmiddelen. Het Nederlandse Wetboek van 

Strafvordering bevat dan ook een limitatieve lijst van de wettige bewijsmiddelen die 

kunnen dienen tot het bewijs van een tenlastelegging.
1753

 Het gaat meer bepaald om de 

eigen waarneming van de rechter, de verklaringen van de verdachte, de verklaringen van 

een getuige, de verklaringen van een deskundige en schriftelijke bescheiden. Voor zover 

dat in het kader van dit onderzoek relevant is, worden zij in de volgende titel kort 

besproken. In het algemeen kan evenwel nu reeds worden opgemerkt dat de invulling van 

                                                 
1751

  Zie C.P.M. CLEIREN en J.F. NIJBOER (ed.), Strafvordering. Tekst en commentaar, 2009, inleidende 

opmerkingen bij afdeling 3: bewijs, aant. 2, j); G.J.M. CORSTENS, Het Nederlands strafprocesrecht, 2008, 

665; A. MINKENHOF en J.M. REIJNTJES, Minkenhof’s Nederlandse strafvordering, 2006, 364; J.F. 

NIJBOER, Strafrechtelijk bewijsrecht, 2008, 37. Daar tegenover staan de in de praktijk nauwelijks 

voorkomende positief-wettelijke of formele bewijsstelsels waar de rechter verplicht is om het bewijs aan te 

nemen indien bepaalde wettelijk vastgelegde bewijsmiddelen voorhanden zijn (Zie hierover J.F. NIJBOER, 

Strafrechtelijk bewijsrecht, 2008, 36-37; P. TRAEST, Het bewijs in strafzaken, 1992, 164-166). 
1752

  Art. 338 NSv. Zie hierover ook G.J.M. CORSTENS, Het Nederlands strafprocesrecht, 2008, 665; A. 

MINKENHOF en J.M. REIJNTJES, Minkenhof’s Nederlandse strafvordering, 2006, 368-369; J.F. 

NIJBOER, Strafrechtelijk bewijsrecht, 2008, 47 e.v.  
1753

  Zie art. 339, lid 1 NSv. Zie hierover G.J.M. CORSTENS, Het Nederlands strafprocesrecht, 2008, 668 e.v.; 

J.F. NIJBOER, Strafrechtelijk bewijsrecht, 2008, 222 e.v. 
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de wettige bewijsmiddelen vrij ruim is waardoor het Nederlandse bewijsstelsel minder 

gesloten is dan men aanvankelijk zou vermoeden.
1754

 

Naast de bewijslevering is in het Nederlandse bewijsstelsel ook de 

bewijswaardering onderworpen aan een dubbele beperking. Een eerste beperking is het 

correlaat van de beperking van de bewijslevering: een rechter kan zijn overtuiging slechts 

op de wettige bewijsmiddelen stoelen. Hij mag met andere woorden het ten laste gelegde 

feit niet bewezen verklaren indien hij zijn overtuiging niet uit de wettige bewijsmiddelen 

heeft bekomen.  

Ten tweede wordt de vrije bewijswaardering van de rechter beperkt door het 

bestaan van een aantal wettelijke bewijsminimumregels. Zo is de bekentenis van een 

verdachte
1755

 of de verklaring van één getuige
1756

 volgens het Nederlandse Wetboek van 

Strafvordering op zich onvoldoende om tot een bewezenverklaring te komen. Over het 

algemeen wordt – ook in de rechtspraak – evenwel aangenomen dat deze wettelijke 

bewijsminima de uiting zijn van een onderliggend algemeen geldend principe volgens 

hetwelk een bewezenverklaring steeds – dus ook indien de wetgever geen uitdrukkelijk 

bewijsminimum heeft bepaald – moet steunen op tenminste twee uiteenlopende 

bronnen.
1757

 

Binnen de grenzen van het negatief-wettelijke bewijsstelsel echter, kan de 

Nederlandse vonnisrechter het bewijs volledig vrij waarderen. Hij is niet verplicht om bij 

de aanwezigheid van een bepaalde hoeveelheid of een bepaalde soort van bewijsmateriaal 

een bewezenverklaring uit te spreken. Artikel 338, lid 1 NSv stelt in dat verband enkel dat 

de rechter het bewijs kan aannemen indien hij – op grond van wettige bewijsmiddelen – 

de overtuiging heeft bekomen. In die zin wordt in een Nederlandse context soms 

gesproken van een conviction raisonnée, waarmee men wenst te benadrukken dat de 

rechter moet motiveren dat zijn overtuiging past binnen de spelregels van het wettelijke 

bewijsstelsel.
1758

 Indien de rechter overtuigd is, maar er geen of onvoldoende wettige 

bewijsmiddelen voorhanden zijn om die overtuiging te gronden, moet hij vrijspreken. 

Aldus ligt de bewijswaardering in strafzaken in handen van de vonnisrechter. Hij 

beslist als enige of er sprake is van bewijs of niet.
1759

 De overige partijen in het geding 

leggen de voorhanden zijnde bewijsmiddelen ter beoordeling aan de rechter voor maar 

kunnen zelf niet beslissen over de waarde ervan. Dat betekent evenwel niet dat de rechter 

bij de bewijslevering een passieve rol speelt en zich heeft neer te leggen bij de 

bewijsmiddelen die aan hem worden voorgelegd. Hij speelt daarentegen zelf ook in de 

bewijsgaring een actieve rol.
1760, 1761

 Zo kan hij onder andere
1762

 het openbaar ministerie 

                                                 
1754

  In die zin ook P. TRAEST, Het bewijs in strafzaken, 1992, 166-167. 
1755

  Art. 341, lid 4 NSv.  
1756

  Art. 342, lid 2 NSv.  
1757

  C.P.M. CLEIREN en J.F. NIJBOER (ed.), Strafvordering. Tekst en commentaar, 2009,  inleidende 

opmerkingen bij afdeling 3: bewijs, aant. 4, f); G.J.M. CORSTENS, Het Nederlands strafprocesrecht, 2008, 

695; J.F. NIJBOER, Strafrechtelijk bewijsrecht, 2008, 82 e.v. 
1758

  Zie bijvoorbeeld G.J.M. CORSTENS, Het Nederlands strafprocesrecht, 2008, 666; A. MINKENHOF en 

J.M. REIJNTJES, Minkenhof’s Nederlandse strafvordering, 2006, 363-364. Zie ook J.F. NIJBOER, 

Strafrechtelijk bewijsrecht, 2008, 77 e.v.; P. TRAEST, “Hard bewijs: wanneer is de rechter overtuigd?”, 

2011, (59) 69; P. TRAEST, Het bewijs in strafzaken, 1992, 166-167 en 417. Deze conviction raisonnée 

wordt dan geplaatst tegenover de conviction intime zoals die bijvoorbeeld in België geldt. 
1759

  G.J.M. CORSTENS, Het Nederlands strafprocesrecht, 2008, 666. Lees in dit verband ook A. 

MINKENHOF en J.M. REIJNTJES, Minkenhof’s Nederlandse strafvordering, 2006, 368; J.F. NIJBOER, 

Strafrechtelijk bewijsrecht, 2008, 187-188; P. TRAEST, “Hard bewijs: wanneer is de rechter overtuigd?”, 

2011, (59) 69. 
1760

  Zie hierover G.J.M. CORSTENS, Het Nederlands strafprocesrecht, 2008, 666; J.F. NIJBOER, 

Strafrechtelijk bewijsrecht, 2008, 184-185. 
1761

  Het Nederlandse processysteem wordt in die zin wel eens omschreven als gematigd accusatoir dan wel als 
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verzoeken om bepaalde onderzoekshandelingen te laten uitvoeren, kan hij de zaak voor 

nader onderzoek naar de rechter-commissaris verwijzen
1763

 en kan hij zelf getuigen of 

deskundigen oproepen of documenten laten overleggen
1764

. 

XVIII.2.2. De wettige bewijsmiddelen 

De kern van het negatief-wettelijke bewijsstelsel – namelijk dat de rechter zijn 

bewezenverklaring enkel op de wettige bewijsmiddelen mag steunen – wordt in de 

artikelen 339 en volgende NSv nader uitgewerkt. Feiten of omstandigheden van algemene 

bekendheid behoeven geen bewijs.
1765

 In alle andere omstandigheden moet evenwel een 

beroep worden gedaan op de in het eerste lid van artikel 339 NSv opgesomde wettige 

bewijsmiddelen.
1766

  

XVIII.2.2.1. DE EIGEN WAARNEMING VAN DE RECHTER 

Onder de eigen waarneming van de rechter wordt verstaan de waarneming die bij het 

onderzoek ter terechtzitting door hem persoonlijk is geschied.
1767

 Daarbij kan gedacht 

worden aan foto’s, films, videobanden, kaarten grafieken, situatieschetsen, wapens, 

inbrekersmateriaal en andere voorwerpen die op de zitting worden getoond of vertoond en 

die kunnen bijdragen tot de oordeelsvorming van de rechter met betrekking tot de 

bewijsbeslissing. Meestal zal het gaan om overtuigingsstukken die in de loop van het 

onderzoek in beslag genomen zijn maar ook de waarnemingen naar aanleiding van een 

zogenaamde schouw
1768

 vallen onder deze categorie.
1769

 De waarneming moet in ieder 

geval door de rechter persoonlijk zijn gedaan.
1770

 Bovendien moet dit bewijsmiddel 

restrictief geïnterpreteerd worden. Zo kan het horen van deskundigen of getuigen niet 

beschouwd worden als eigen waarneming in de zin van artikel 340 NSv. Dat zou immers 

betekenen dat de eigen waarneming de overige bewijsmiddelen als het ware overkoepelt, 

                                                                                                                                                  
gematigd inquisitoir (G.J.M. CORSTENS, Het Nederlands strafprocesrecht, 2008, 8). Zie evenwel over de 

relativiteit van dergelijke classificaties, A. MINKENHOF en J.M. REIJNTJES, Minkenhof’s Nederlandse 

strafvordering, 2006, 10-11.  
1762

  Voor een meer volledig overzicht zie G.J.M. CORSTENS, Het Nederlands strafprocesrecht, 2008, 632 e.v. 
1763

  Art. 316 en 347 NSv. 
1764

  Art. 315 NSv. 
1765

  Art. 339, lid 2 NSv. Gegevens van algemene bekendheid zijn algemene ervaringsregels dan wel bijzondere 

gegevens die aan ieder – binnen de kring waartoe ook de verdachte behoort – bekend zijn, dan wel zeer 

gemakkelijk zijn te achterhalen. Voor voorbeelden uit de rechtspraak, zie C.P.M. CLEIREN en J.F. 

NIJBOER (ed.), Strafvordering. Tekst en commentaar, 2009, art. 339 Sv, aant. 6; G.J.M. CORSTENS, Het 

Nederlands strafprocesrecht, 2008, 667-668; A. MINKENHOF en J.M. REIJNTJES, Minkenhof’s 

Nederlandse strafvordering, 2006, 366; J.F. NIJBOER, Strafrechtelijk bewijsrecht, 2008, 256 e.v. 
1766

  Voor een uitgebreide bespreking van de wettelijke bewijsmiddelen, zie G.J.M. CORSTENS, Het 

Nederlands strafprocesrecht, 2008, 668 e.v.; A. MINKENHOF en J.M. REIJNTJES, Minkenhof’s 

Nederlandse strafvordering, 2006, 367 e.v.; J.F. NIJBOER, Strafrechtelijk bewijsrecht, 2008, 214 e.v.  
1767

  Art. 340 NSv. 
1768

  De zittingsrechter kan beslissen om zich samen met de partijen naar de plaats van het delict te begeven om 

een beter zicht te krijgen op de gebeurde feiten (zie hierover G.J.M. CORSTENS, Het Nederlands 

strafprocesrecht, 2008, 634 e.v.). 
1769

   W.L. BORST, De bewijsmiddelen in strafzaken, Arnhem, Gouda Quint, 1985, 76 e.v.; G.J.M. 

CORSTENS, Het Nederlands strafprocesrecht, 2008, 669. Zie ook C.P.M. CLEIREN en J.F. NIJBOER 

(ed.), Strafvordering. Tekst en commentaar, 2009, art. 340 Sv, aant. 1; A. MINKENHOF en J.M. 

REIJNTJES, Minkenhof’s Nederlandse strafvordering, 2006, 369; J.F. NIJBOER, Strafrechtelijk 

bewijsrecht, 2008, 218. 
1770

   Hij kan zich dus niet verlaten op de waarneming van een andere persoon. In voorkomend geval moet die 

persoon als getuige gehoord worden of kan een verslag van zijn waarneming als schriftelijk bescheiden in 

het proces worden ingebracht. Dit hangt nauw samen met de beginselen van onmiddelijkheid en interne 

openbaarheid (G.J.M. CORSTENS, Het Nederlands strafprocesrecht, 2008, 669). 
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waardoor de voorwaarden die voor die overige bewijsmiddelen gelden alsook de 

bewijsminima die er aan werden gekoppeld, buiten werking kunnen worden gesteld.
1771

  

Het onderscheid tussen de eigen waarneming en de overige bewijsmiddelen is 

evenwel niet altijd even scherp te maken.
1772

 Wel duidelijk is dat wanneer er sprake is van 

foto’s of video-opnames die als bijlage bij een proces-verbaal zijn gevoegd, deze geacht 

worden deel uit te maken van het bewijsmiddel waar ze aan verbonden zijn. Wat op deze 

foto’s of video’s kan worden waargenomen moet dan wel overeenstemmen met wat de 

verbalisanten in het proces-verbaal hebben weergegeven.
1773

  

XVIII.2.2.2. DE VERKLARING VAN DE VERDACHTE 

Onder de verklaring van de verdachte wordt verstaan, zijn bij het onderzoek ter 

terechtzitting gedane opgave van feiten of omstandigheden die hem uit eigen wetenschap 

bekend zijn.
1774

 Die laatste toevoeging duidt er op dat hij de feiten waarover hij 

verklaring aflegt zelf heeft waargenomen. Speculaties en vermoedens kunnen dus niet.
1775

 

Niettegenstaande de strenge formulering uit het eerste lid van artikel 341 NSv, kunnen 

ook verklaringen die elders dan ter terechtzitting werden gedaan, als bewijs aanvaard 

worden indien zij uit een ander wettig bewijsmiddel blijken.
1776

 Daardoor kan in 

voorkomend geval het proces-verbaal van verhoor van de politie of de rechter-

commissaris worden gebruikt. Ook een dergelijke buiten gerechtelijke verklaring moet 

evenwel uit eigen wetenschap bekende feiten en omstandigheden betreffen.
1777

  

De verklaring van de verdachte is in vele zaken een van de belangrijkste 

bewijsmiddelen, zeker in de mate zij een bekentenis omvat. Nooit echter kan het bewijs 

dat de verdachte het hem tenlastegelegde feit heeft begaan, uitsluitend op basis van de 

verklaringen van de verdachte worden aangenomen.
1778

 Bovendien kan een verklaring 

                                                 
1771

   Zie W.L. BORST, De bewijsmiddelen in strafzaken, Arnhem, Gouda Quint, 1985, 82 e.v.; G.J.M. 

CORSTENS, Het Nederlands strafprocesrecht, 2008, 672. Zie ook A. MINKENHOF en J.M. REIJNTJES, 

Minkenhof’s Nederlandse strafvordering, 2006, 368; J.F. NIJBOER, Strafrechtelijk bewijsrecht, 2008, 212 

en 217. 
1772

  Zo kan een spotprent die bestaat uit een tekening en een begeleidende tekst zowel als een ‘ander geschrift’ 

in de zin van artikel 344, lid 1, 5° NSv (infra) worden beschouwd als als voorwerp van rechterlijke 

waarneming (zie hierover W.L. BORST, De bewijsmiddelen in strafzaken, Arnhem, Gouda Quint, 1985, 80 

e.v.; C.P.M. CLEIREN en J.F. NIJBOER (ed.), Strafvordering. Tekst en commentaar, 2009, art. 340. Zie 

ook G.J.M. CORSTENS, Het Nederlands strafprocesrecht, 2008, 672). 
1773

  HR 8 juni 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO8326. In die zaak rees de vraag of het feit dat de rechter zijn 

bewezenverklaring steunde op foto’s van bepaalde spandoeken en niet op de waarneming van de 

spandoeken zelf wel te beschouwen viel als een eigen waarneming van de rechter. De Hoge Raad 

verduidelijkte dat het slechts een schijnprobleem betrof aangezien de foto’s in een dergelijk geval 

beschouwd moesten worden als (deel van) een ambtsedig proces-verbaal. Zie hierover C.P.M. CLEIREN en 

J.F. NIJBOER (ed.), Strafvordering. Tekst en commentaar, 2009, art. 340. Zie ook J.F. NIJBOER, 

Strafrechtelijk bewijsrecht, 2008, 217.  
1774

  Art. 341, lid 1 NSv.  
1775

  Zie C.P.M. CLEIREN en J.F. NIJBOER (ed.), Strafvordering. Tekst en commentaar, 2009, art. 341 Sv, 

aant. 3; G.J.M. CORSTENS, Het Nederlands strafprocesrecht, 2008, 672-673. Zie evenwel de nuance die 

hierbij met betrekking tot getuigenverklaringen geplaatst moet worden (infra) en die mutatis mutandis ook 

hier kan gelden (zie W.L. BORST, De bewijsmiddelen in strafzaken, Arnhem, Gouda Quint, 1985, 105 e.v.; 

G.J.M. CORSTENS, Het Nederlands strafprocesrecht, 2008, 673). 
1776

  Art. 341, lid 2 NSv. C.P.M. CLEIREN en J.F. NIJBOER (ed.), Strafvordering. Tekst en commentaar, 2009, 

art. 341 Sv, aant. 5; G.J.M. CORSTENS, Het Nederlands strafprocesrecht, 2008, 673-674; A. 

MINKENHOF en J.M. REIJNTJES, Minkenhof’s Nederlandse strafvordering, 2006, 370. Lees ook W.L. 

BORST, De bewijsmiddelen in strafzaken, Arnhem, Gouda Quint, 1985, 109 e.v. 
1777

  Zie hierover alsook over het onderscheid tussen deze constructie en de hierna te bespreken de auditu-

verklaring, G.J.M. CORSTENS, Het Nederlands strafprocesrecht, 2008, 673-674. 
1778

  Art. 341, lid 4 NSv. Zie o.a. W.L. BORST, De bewijsmiddelen in strafzaken, Arnhem, Gouda Quint, 1985, 

120 e.v.; G.J.M. CORSTENS, Het Nederlands strafprocesrecht, 2008, 677). Het meerdere dat er – naast de 
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van de verdachte enkel tegen hemzelf worden gebruikt en nooit tegen een 

medeverdachte.
1779

 

XVIII.2.2.3. DE VERKLARING VAN EEN GETUIGE 

Een getuigenverklaring is iedere door de getuige op de terechtzitting gedane mededeling 

van feiten of omstandigheden welke hij zelf heeft waargenomen of ondervonden.
1780

 Zij 

geschiedt behoudens uitzonderingen steeds onder eed.
1781

 Ook de getuige kan dus enkel 

verklaringen afleggen over zijn eigen waarneming of ondervinding
1782

, zodat het uiten 

van gissingen, vermoedens of conclusies niet aanvaard kan worden.
1783

  

Daarnaast heeft de Hoge Raad vrijwel onmiddellijk na de inwerkingtreding van 

het Wetboek van Strafvordering het gebruik van zogenaamde de auditu-verklaringen 

aanvaard. Dat is een verklaring van een persoon waarin deze mededeling doet van 

hetgeen een andere persoon tegen hem of haar heeft verklaard. De aanvaarding van de 

auditu-verklaringen maakte het mogelijk om een opsporingsambtenaar te laten getuigen 

over het door hem afgenomen getuigenverhoor, dan wel om het door die 

opsporingsambtenaar opgestelde proces-verbaal van het getuigenverhoor te aanvaarden 

als bewijs.
1784

 In beide gevallen legt de getuige zijn verklaringen dus niet langer ter 

terechtzitting af. Als gevolg van deze rechtspraak verloor het onmiddelijkheidsbeginsel 

aan waarde en kwam de nadruk meer en meer te liggen op het voorbereidend 

onderzoek.
1785

 Getuigen worden in Nederland dan ook meestal enkel nog gehoord in het 

kader van het vooronderzoek – en dus niet onder eed – waarna het proces-verbaal van dat 

verhoor ter terechtzitting als bewijsmiddel kan gelden. Ook een dergelijk – in een proces-

verbaal opgenomen – getuigenverklaring mag volgens de Hoge Raad evenwel geen 

gissingen of conclusies bevatten.
1786

  

                                                                                                                                                  
verklaring van de verdachte – bij moet komen wordt door de wetgever evenwel niet gepreciseerd waardoor 

de draagwijdte van het verbod gerelativeerd moet worden.  
1779

  Ook dit verbod heeft in de praktijk een beperkte draagwijdte omdat het begrip medeverdachte beperkt 

wordt tot verdachten die op grond van dezelfde tenlastelegging of op grond van een door de rechtbank 

bevolen voeging terechtstaan (zie hierover W.L. BORST, De bewijsmiddelen in strafzaken, Arnhem, Gouda 

Quint, 1985, 113 e.v.; C.P.M. CLEIREN en J.F. NIJBOER (ed.), Strafvordering. Tekst en commentaar, 

2009,  art. 341 Sv, aant. 6; G.J.M. CORSTENS, Het Nederlands strafprocesrecht, 2008, 675-677; A. 

MINKENHOF en J.M. REIJNTJES, Minkenhof’s Nederlandse strafvordering, 2006, 371; J.F. NIJBOER, 

Strafrechtelijk bewijsrecht, 2008, 224-225). 
1780

  Art. 342, lid 1 NSv. 
1781

  Art. 215 en 290 NSv. C.P.M. CLEIREN en J.F. NIJBOER (ed.), Strafvordering. Tekst en commentaar, 

2009, art. 290 Sv, aant. 4 en art. 342 Sv, aant. 2.  
1782

  De waarneming omvat het kennisnemen van externe feiten of omstandigheden. De ondervinding duidt 

daarentegen eerder op de interne gewaarwordingen van de getuige zoals emoties, pijn etc… Zie G.J.M. 

CORSTENS, Het Nederlands strafprocesrecht, 2008, 679. 
1783

  Zie hierover in extenso W.L. BORST, De bewijsmiddelen in strafzaken, Arnhem, Gouda Quint, 1985, 135 

e.v. Zie ook C.P.M. CLEIREN en J.F. NIJBOER (ed.), Strafvordering. Tekst en commentaar, 2009, art. 342 

Sv, aant. 3; J.F. NIJBOER, Strafrechtelijk bewijsrecht, 2008, 228. Nochtans aanvaardt de Hoge Raad wel 

gissingen of conclusies voor zover die door de getuige als een beschrijving van de gevoelens die bij hem 

zijn opgekomen worden geuit. Zodoende lijkt het voldoende dat de getuige zijn gissingen of conclusies 

herformuleert als de beschrijving van een opgekomen gevoel. Voor een bespreking van deze kwestie met tal 

van voorbeelden zie G.J.M. CORSTENS, Het Nederlands strafprocesrecht, 2008, 679-681. 
1784

  HR 20 december 1926, NJ 1927, 85. Zie hierover onder andere G.J.M. CORSTENS, Het Nederlands 

strafprocesrecht, 2008, 682
 

e.v.; A. MINKENHOF en J.M. REIJNTJES, Minkenhof’s Nederlandse 

strafvordering, 2006, 384 e.v.; J.F. NIJBOER, Strafrechtelijk bewijsrecht, 2008, 71 e.v. en 104 e.v. 
1785

  Zie ook C.P.M. CLEIREN en J.F. NIJBOER (ed.), Strafvordering. Tekst en commentaar, 2009,  inleidende 

opmerkingen bij afdeling 3: bewijs, aant. 4, c); J.F. NIJBOER, Strafrechtelijk bewijsrecht, 2008, 71-72 en 

109-111. 
1786

  HR 20 december 1955, 1 1956, 202. Zie hierover C.P.M. CLEIREN en J.F. NIJBOER (ed.), Strafvordering. 

Tekst en commentaar, 2009,  inleidende opmerkingen bij afdeling 3: bewijs, aant. 5, g); G.J.M. 
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Bovendien heeft de Hoge Raad onder invloed van de rechtspraak van het 

EHRM
1787

 enkele beperkingen aangebracht op het ongebreideld aanwenden van de 

auditu-verklaringen. In essentie komen die er op neer dat de verdachte steeds moet 

beschikken over de mogelijkheid om cruciale getuigen te ondervragen. Heeft de 

verdachte niet die mogelijkheid gekregen, dan mag een veroordeling niet in beslissende 

mate op een dergelijk getuigenverklaring worden gesteund.
1788

  

Tenslotte moet er worden gewezen op een belangrijke bewijsminimumregel die 

geldt ten aanzien van getuigenverklaringen: unus testis, nullus testis. Het bewijs van een 

ten laste gelegd feit kan door de rechter niet uitsluitend worden aangenomen op de 

verklaring van één getuige.
1789

 De betekenis van de minimumregel blijft echter beperkt 

omdat de Hoge Raad niet vereist dat het voor een veroordeling noodzakelijke tweede 

bewijsmiddel, de getuigenverklaring bevestigt.
1790

 Aldus wordt aanvaard dat één 

onderdeel van de tenlastelegging wordt bewezen door de getuigenverklaring, terwijl een 

ander onderdeel door een ander bewijsmiddel wordt bewezen. 

XVIII.2.2.4. DE VERKLARING VAN EEN DESKUNDIGE 

Onder de verklaring van een deskundige wordt volgens artikel 343 NSv verstaan, de door 

een deskundige “bij het onderzoek op de terechtzitting afgelegde verklaring over wat zijn 

wetenschap en kennis hem leren omtrent datgene wat aan zijn oordeel onderworpen is, al 

dan niet naar aanleiding van een door hem in opdracht uitgebracht 

deskundigenverslag.”
1791

 Wie als een deskundige beschouwd kan worden is niet nader 

bepaald.
1792

 In principe rapporteert de deskundige over zijn bevindingen mondeling ter 

terechtzitting. Hij moet daarbij steeds de eed als deskundige afleggen.
1793

 Daarnaast kan 

een deskundige uiteraard ook een schriftelijk deskundigenverslag opmaken.
1794

 Een 

dergelijk deskundigenverslag moet evenwel niet per definitie beëdigd zijn.
1795

  

                                                                                                                                                  
CORSTENS, Het Nederlands strafprocesrecht, 2008, 687; A. MINKENHOF en J.M. REIJNTJES, 

Minkenhof’s Nederlandse strafvordering, 2006, 386; J.F. NIJBOER, Strafrechtelijk bewijsrecht, 2008, 111. 

Materieel gezien blijft er immers sprake van een getuigenverklaring. Dat deze formeel de vorm van een 

proces-verbaal – en dus van een schriftelijk bescheiden (infra) – aanneemt, doet daaraan geen afbreuk (in 

die zin ook G.J.M. CORSTENS, Het Nederlands strafprocesrecht, 2008, 697; A. MINKENHOF en J.M. 

REIJNTJES, Minkenhof’s Nederlandse strafvordering, 2006, 373). 
1787

  In het bijzonder valt te denken aan EHRM, Kostovski v. The Netherlands, 1989. 
1788

  Voor een uitgebreide bespreking van de beperkingen op het gebruik van de auditu-verklaringen alsook over 

de invloed van de rechtspraak van het EHRM op het gebruik van de auditu-verklaringen in het algemeen, 

zie J.F. NIJBOER, Strafrechtelijk bewijsrecht, 2008, 117-138. Lees ook C.P.M. CLEIREN en J.F. 

NIJBOER (ed.), Strafvordering. Tekst en commentaar, 2009,  inleidende opmerkingen bij afdeling 3: 

bewijs, aant. 5, g); G.J.M. CORSTENS, Het Nederlands strafprocesrecht, 2008, 686-690; A. 

MINKENHOF en J.M. REIJNTJES, Minkenhof’s Nederlandse strafvordering, 2006, 374 e.v. 
1789

  Art. 342, lid 2 NSv. 
1790

  Voor een overzicht van deze constante rechtspraak, zie G.J.M. CORSTENS, Het Nederlands 

strafprocesrecht, 2008, 695. Zie ook W.L. BORST, De bewijsmiddelen in strafzaken, Arnhem, Gouda 

Quint, 1985, 239 e.v.; A. MINKENHOF en J.M. REIJNTJES, Minkenhof’s Nederlandse strafvordering, 

2006, 386-387; J.F. NIJBOER, Strafrechtelijk bewijsrecht, 2008, 234. 
1791

  Over de opdracht(en) van een deskundige, zie G.J.M. CORSTENS, Het Nederlands strafprocesrecht, 2008, 

696 e.v.; J.F. NIJBOER, Strafrechtelijk bewijsrecht, 2008, 237-238. 
1792

  Daardoor is het niet altijd evident om het onderscheid te maken tussen een deskundige en een getuige. Zie 

hierover W.L. BORST, De bewijsmiddelen in strafzaken, Arnhem, Gouda Quint, 1985, 251 e.v.; G.J.M. 

CORSTENS, Het Nederlands strafprocesrecht, 2008, 697; J.F. NIJBOER, Strafrechtelijk bewijsrecht, 

2008, 240-243. 
1793

  Art. 228 NSv. Zie W.L. BORST, De bewijsmiddelen in strafzaken, Arnhem, Gouda Quint, 1985, 269 e.v.; 

G.J.M. CORSTENS, Het Nederlands strafprocesrecht, 2008, 696; A. MINKENHOF en J.M. REIJNTJES, 

Minkenhof’s Nederlandse strafvordering, 2006, 380-381; J.F. NIJBOER, Strafrechtelijk bewijsrecht, 2008, 

237. 
1794

  Tot voor 2010 moest een dergelijk schriftelijk deskundigenverslag beschouwd worden als een schriftelijk 
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Hoewel er ten aanzien van de verklaring van een deskundige geen expliciete 

bewijsminimuumregel geldt, wordt gesteld dat het in de regel ontoelaatbaar is om op 

basis van één deskundigenverklaring tot een bewijsverklaring over te gaan.
1796

 Tot slot 

moet worden vermeld dat de Hoge Raad onder invloed van de rechtspraak van het EHRM 

tot op zekere hoogte een recht op contra-expertise heeft aanvaard.
1797

 

XVIII.2.2.5. DE SCHRIFTELIJKE BESCHEIDEN 

De schriftelijke bescheiden ten slotte vormen in de Nederlandse strafrechtspleging 

kwantitatief gezien de belangrijkste categorie bewijsmiddelen. Het Nederlandse Wetboek 

van Strafvordering geeft evenwel geen echte definitie van de schriftelijke bescheiden, 

maar volstaat met een opsomming van leesbare documenten. Een schriftelijk bescheid 

kan aldus omschreven worden als elk stuk dat voor voorlezing vatbaar is.
1798

  

Een eerste soort schriftelijke bescheiden zijn de uitspraken en beschikkingen van 

de met rechtspraak belaste organen alsook de zogenaamde strafbeschikkingen
1799

 van het 

OM.
1800

 De deskundigenverslagen vormen een tweede soort schriftelijke bescheiden.
1801

 

Beide soorten spreken voor zich en behoeven in het kader van dit onderzoek geen nadere 

uitleg.  

De derde soort schriftelijke bescheiden is belangrijker en omvat de “processen-

verbaal en andere geschriften in den wettelijken vorm opgemaakt door colleges en 

personen die daartoe bevoegd zijn” en waarin zij mededeling doen van feiten of 

omstandigheden die ze zelf hebben waargenomen of ondervonden.
1802

 Te denken valt aan 

processen-verbaal van opsporingsambtenaren, maar ook de processen-verbaal van 

rechters of de authentieke akten van notarissen of deurwaarders vallen hieronder. Zij 

                                                                                                                                                  
bescheiden (infra) en niet als een deskundigenverklaring. Om die reden werd artikel 343 NSv aangepast 

door de Wet deskundige in strafzaken van 22 januari 2009 ( Stbl. 2009, 33). Door de uitdrukkelijke 

vermelding van het deskundigenverslag is het nu duidelijk dat ook een schriftelijk verslag beschouwd moet 

worden als een deskundigenverklaring in de zin van artikel 343 NSv. 
1795

  C.P.M. CLEIREN en J.F. NIJBOER (ed.), Strafvordering. Tekst en commentaar, 2009, art. 343 Sv, aant. 4; 

A. MINKENHOF en J.M. REIJNTJES, Minkenhof’s Nederlandse strafvordering, 2006, 383; J.F. 

NIJBOER, Strafrechtelijk bewijsrecht, 2008, 253-254. 
1796

  C.P.M. CLEIREN en J.F. NIJBOER (ed.), Strafvordering. Tekst en commentaar, 2009,  art. 343 Sv, aant. 6. 

Zie ook W.L. BORST, De bewijsmiddelen in strafzaken, Arnhem, Gouda Quint, 1985, 268. 
1797

  Zie hierover J.F. NIJBOER, Strafrechtelijk bewijsrecht, 2008, 245-247. Zie evenwel A. MINKENHOF en 

J.M. REIJNTJES, Minkenhof’s Nederlandse strafvordering, 2006, 381. 
1798

  Zie W.L. BORST, De bewijsmiddelen in strafzaken, Arnhem, Gouda Quint, 1985, 274; G.J.M. 

CORSTENS, Het Nederlands strafprocesrecht, 2008, 697; J.F. NIJBOER, Strafrechtelijk bewijsrecht, 

2008, 250-251.  
1799

  Deze strafbeschikkingen zijn een vorm van buitengerechtelijke afdoening waarbij het openbaar ministerie 

bepaalde feiten kan vervolgen en ook daadwerkelijk bestraffen. Deze relatief nieuwe vorm van afhandeling 

werd in 2008 ingevoerd (Wet OM-afdoening,  Stbl. 2006, 330) waarbij meteen ook artikel 344, lid 1, 1° 

NSv werd aangepast waardoor de strafbeschikkingen op dezelfde wijze als vonnissen en arresten 

beschouwd moeten worden als schriftelijke bescheiden. 

Kern van de voorstellen is een aanpassing van de juridische grondslag van strafzaken. De wettelijke 

constructie van de transactie impliceert dat het feit niet «bestraft» wordt. Als aan de transactievoorwaarden 

wordt voldaan, is strafvervolging en daarmee bestraffing juist uitgesloten, zo volgt uit artikel 74 Wetboek 

van Strafrecht (verder NSr). Bij de strafbeschikking ligt dat anders. Zij strekt niet ter voorkoming van 

vervolging maar is een vorm waarin het openbaar ministerie de zaak kan vervolgen en bestraffen.  
1800

  Art. 344, lid 1, 1° NSv: “beslissingen in den wettelijken vorm opgemaakt door colleges of personen met 

rechtspraak belast, alsmede in den wettelijke vorm opgemaakte strafbeschikkingen.” Zie hierover o.a. W.L. 

BORST, De bewijsmiddelen in strafzaken, Arnhem, Gouda Quint, 1985, 277 e.v.; G.J.M. CORSTENS, Het 

Nederlands strafprocesrecht, 2008, 698. 
1801

  Art. 344, lid 1, 4° NSv. Zie W.L. BORST, De bewijsmiddelen in strafzaken, Arnhem, Gouda Quint, 1985, 

290 e.v.; G.J.M. CORSTENS, Het Nederlands strafprocesrecht, 2008, 701-702. 
1802

  Art. 344, lid 1, 2° NSv.  
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moeten in de wettelijke vorm zijn opgemaakt
1803

 en mogen – net als de 

getuigenverklaringen – geen gissingen of conclusies bevatten.
1804

 Een de auditu-

verklaring wordt zoals gezegd wel toegelaten in een proces-verbaal. Krachtens het tweede 

lid van artikel 344 NSv is het mogelijk om het bewijs dat de verdachte het tenlastegelegde 

feit heeft gepleegd te steunen op één proces-verbaal opgesteld door een 

opsporingsambtenaar.
1805

 In dat specifieke geval is een veroordeling dus wel mogelijk op 

grond van één bron.
1806

 Evenwel wordt algemeen aangenomen dat een proces-verbaal van 

een opsporingsambtenaar dat enkel een getuigenverklaring bevat, nooit de enige 

grondslag voor een veroordeling kan zijn.
1807

 

De zogenaamde ambtelijke geschriften vormen de vierde soort schriftelijke 

bescheiden. Het gaat meer bepaald om de geschriften die door openbare colleges of 

ambtenaren worden opgemaakt en die tot de onder hun beheer gestelde dienst behorende 

onderwerpen betreffen. Te denken valt aan verklaringen van ambtenaren van de 

burgerlijke stand, van burgemeesters, griffiers of  sinds de Wet Afgeschermde getuige 

(infra)  van ambtenaren van de AIVD. Ook de geschriften opgemaakt door personen in 

de openbare dienst van een vreemde staat of van een volkenrechtelijke organisatie gelden 

als ambtelijke geschriften in de hier bedoelde zin.
1808

 

Tot slot vermeldt artikel 344 NSv nog een restcategorie. Alle schriftelijke stukken 

die niet binnen één van de vier voorgaande categorieën passen kunnen als andere 

geschriften toch nog voor het bewijs gehanteerd worden.
1809

 Te denken valt aan 

kladschriftjes, kassabonnen etc… maar bijvoorbeeld ook processen-verbaal waaraan een 

gebrek kleeft en die om die reden niet onder de omschrijving van artikel 344, lid 1, 2° 

NSv kunnen vallen.
1810

 Dergelijke andere geschriften zijn evenwel aan een belangrijke 

beperking onderworpen: zij kunnen enkel gelden in verband met de inhoud van andere 

bewijsmiddelen.
1811

 Weliswaar is het voldoende dat een aspect van het in het geschrift 

vastgelegde door andere bewijsmiddelen – eventueel ook een ‘ander geschrift’ – wordt 

bevestigd.
1812

 

                                                 
1803

  Zo is een niet ondertekend proces-verbaal geen proces-verbaal in de zin van art. 344, lid 1, 2° NSv. Zie 

W.L. BORST, De bewijsmiddelen in strafzaken, Arnhem, Gouda Quint, 1985, 281-282; G.J.M. 

CORSTENS, Het Nederlands strafprocesrecht, 2008, 699. 
1804

  Art. 344, lid 1, 2° NSv spreekt over feiten of omstandigheden door hen zelf waargenomen of ondervonden. 
1805

  Art. 344, lid 2 NSv. 
1806

  In de praktijk echter heeft deze bepaling enkel een functie bij de berechting van eenvoudige, op heterdaad 

geconstateerde overtredingen. In andere gevallen, met name aangaande misdrijven, zal steeds worden 

gestreefd naar de beschikbaarheid van meer bewijsmateriaal (Zie hierover W.L. BORST, De 

bewijsmiddelen in strafzaken, Arnhem, Gouda Quint, 1985, 285; C.P.M. CLEIREN en J.F. NIJBOER (ed.), 

Strafvordering. Tekst en commentaar, 2009,  art. 344 Sv, aant. 4; G.J.M. CORSTENS, Het Nederlands 

strafprocesrecht, 2008, 700-701). 
1807

  In het andere geval zou de hoger besproken bewijsminimumregel unus testis, nullus testis al te makkelijk 

omzeild kunnen worden (Zie hierover C.P.M. CLEIREN en J.F. NIJBOER (ed.), Strafvordering. Tekst en 

commentaar, 2009,  art. 344 Sv, aant. 4; G.J.M. CORSTENS, Het Nederlands strafprocesrecht, 2008, 700. 

Zie ook J.F. NIJBOER, Strafrechtelijk bewijsrecht, 2008, 84-86). 
1808

  Art. 344, lid 1, 3° NSv. Zie hierover W.L. BORST, De bewijsmiddelen in strafzaken, Arnhem, Gouda 

Quint, 1985, 288 e.v.; G.J.M. CORSTENS, Het Nederlands strafprocesrecht, 2008, 701. 
1809

  Art. 344, lid 1, 5° NSv. 
1810

  Zie hierover W.L. BORST, De bewijsmiddelen in strafzaken, Arnhem, Gouda Quint, 1985, 292; C.P.M. 

CLEIREN en J.F. NIJBOER (ed.), Strafvordering. Tekst en commentaar, 2009,  art. 344 Sv, aant. 1; G.J.M. 

CORSTENS, Het Nederlands strafprocesrecht, 2008, 702-703; A. MINKENHOF en J.M. REIJNTJES, 

Minkenhof’s Nederlandse strafvordering, 2006, 383. Voor een meer genuanceerde bespreking, zie J.F. 

NIJBOER, Strafrechtelijk bewijsrecht, 2008, 250 e.v. 
1811

  Art. 344, lid 1, 5° NSv. 
1812

  Zie G.J.M. CORSTENS, Het Nederlands strafprocesrecht, 2008, 702; A. MINKENHOF en J.M. 

REIJNTJES, Minkenhof’s Nederlandse strafvordering, 2006, 383. 
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XVIII.2.3. De uitsluiting van onrechtmatig verkregen bewijs 

Het leerstuk van de uitsluiting van onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal zit in 

Nederland vervat in artikel 359a NSv dat voorziet in een regeling voor de sanctionering 

van vormverzuimen. Deze bepaling werd in 1995 ingevoerd en betekende een 

aanzienlijke versoepeling van de bewijsuitsluiting in vergelijking met het stelsel van 

formele en substantiële nietigheden zoals dat daarvoor gold.
1813

 

Artikel 359a NSv bepaalt de mogelijke sancties die de rechtbank kan toepassen 

wanneer blijkt dat bij het voorbereidend onderzoek vormen zijn verzuimd die niet meer 

hersteld
1814

 kunnen worden. Het begrip vormverzuimen heeft daarbij een ruime invulling 

en omvat ook de zogeheten normschendingen bij de opsporing zoals het onrechtmatig 

overheidsoptreden bij de inzameling van bewijs.
1815

 In de mate er geen wettelijke sanctie 

(nietigheid) is bepaald, heeft de rechtbank die een vormverzuim vaststelt de keuze tussen 

strafvermindering, bewijsuitsluiting of onontvankelijkheid van de strafvordering.
1816

 Zij 

kan zich echter ook beperken tot een loutere vaststelling van het vormverzuim, zonder 

nadere sanctie.
1817

 Aldus beschikt de rechtbank over een ruime appreciatievrijheid om de 

relatieve zwaarte van de sanctie aan te passen aan de concrete omstandigheden waarbij zij 

rekening moet houden met het belang van het geschonden voorschrift, de ernst van het 

verzuim en het nadeel dat daardoor werd veroorzaakt.
1818

 

Het toepassingsgebied van artikel 359a NSv wordt evenwel strikt beperkt tot de 

vormverzuimen die tijdens – of beter, in het kader van – het voorbereidend onderzoek 

tegen de verdachte hebben plaatsgevonden. De regeling geldt daardoor niet voor 

vormverzuimen begaan in het voorbereidend onderzoek tegen een andere verdachte of 

tegen dezelfde verdachte maar naar aanleiding van een ander dan het ten laste gelegde 

feit.
1819

 Bovendien moet de begane onrechtmatigheid aangemerkt kunnen worden als het 

                                                 
1813

  Zie hierover o.a. G.J.M. CORSTENS, Het Nederlands strafprocesrecht, 2008, 705-706; J.F. NIJBOER, 

Strafrechtelijk bewijsrecht, 2008, 139-140; R. TER HAAR en G.H. MEIJER, Vormverzuimen, Deventer, 

Kluwer, 2011, 5 e.v. 
1814

  In de mate herstel mogelijk is, moet daarvoor geopteerd worden. De rechter dient zo veel als mogelijk naar 

het herstel van het verzuim te streven (zie hierover R. TER HAAR en G.H. MEIJER, Vormverzuimen, 

Deventer, Kluwer, 2011, 18-19. Zie ook C.P.M. CLEIREN en J.F. NIJBOER (ed.), Strafvordering. Tekst en 

commentaar, 2009, art. 359a, aant. 2; G.J.M. CORSTENS, Het Nederlands strafprocesrecht, 2008, 704; 

P.A.M. MEVIS, J.M. REIJNTJES en J. WÖRETSHOFER, “Rechtmatigheidstoetsing in het nieuwe 

millennium” in C. BRANTS, P.A.M. MEVIS, en T. PRAKKEN (ed.), Legitieme strafvordering, 

Antwerpen, Intersentia, 2001, (37) 47). 
1815

  Zie hierover R. TER HAAR en G.H. MEIJER, Vormverzuimen, Deventer, Kluwer, 2011, 13 e.v. Zie ook 

C.P.M. CLEIREN en J.F. NIJBOER (ed.), Strafvordering. Tekst en commentaar, 2009, art. 359a, aant. 2; 

J.F. NIJBOER, Strafrechtelijk bewijsrecht, 2008, 140. 
1816

  Art. 359a, lid 1 NSv. Tussen deze drie sancties bestaat een duidelijke hiërarchie waarbij de niet-

ontvankelijkheid van de strafvordering uiteraard de zwaarste sanctie is, en de strafvermindering de minst 

zware (zie hierover in extenso R. TER HAAR en G.H. MEIJER, Vormverzuimen, Deventer, Kluwer, 2011, 

49 e.v. Zie ook C.P.M. CLEIREN en J.F. NIJBOER (ed.), Strafvordering. Tekst en commentaar, 2009, art. 

359a, aant. 4; G.J.M. CORSTENS, Het Nederlands strafprocesrecht, 2008, 704-705 e, 708-709; J.F. 

NIJBOER, Strafrechtelijk bewijsrecht, 2008, 146 e.v.).  
1817

  Zie C.P.M. CLEIREN en J.F. NIJBOER (ed.), Strafvordering. Tekst en commentaar, 2009, art. 359a, aant. 

3; G.J.M. CORSTENS, Het Nederlands strafprocesrecht, 2008, 705; P.A.M. MEVIS, J.M. REIJNTJES, en 

J. WÖRETSHOFER, “Rechtmatigheidstoetsing in het nieuwe millennium” in C. BRANTS, P.A.M. 

MEVIS, en T. PRAKKEN (ed.), Legitieme strafvordering, Antwerpen, Intersentia, 2001, (37) 47; J.F. 

NIJBOER, Strafrechtelijk bewijsrecht, 2008, 147; R. TER HAAR en G.H. MEIJER, Vormverzuimen, 

Deventer, Kluwer, 2011, 11. 
1818

  Art. 359a, lid 2 NSv. Zie hierover R. TER HAAR en G.H. MEIJER, Vormverzuimen, Deventer, Kluwer, 

2011, 23 e.v. Zie ook C.P.M. CLEIREN en J.F. NIJBOER (ed.), Strafvordering. Tekst en commentaar, 

2009, art. 359a, aant. 3; G.J.M. CORSTENS, Het Nederlands strafprocesrecht, 2008, 705 en 712 e.v.; J.F. 

NIJBOER, Strafrechtelijk bewijsrecht, 2008, 152
 
e.v. 

1819
  In dat verband wordt wel eens gesproken van de ‘Salami-techniek’ (zie o.a. R. TER HAAR en G.H. 
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uitoefenen van een strafrechtelijke bevoegdheid, waardoor ook de door een particulier 

begane onrechtmatigheid in principe geen vormverzuim in de zin van artikel 359a NSv 

is.
1820

 

In het kader van dit onderzoek is het belang van deze regeling daardoor beperkt. 

Het inlichtingenonderzoek zoals dat door een inlichtingendienst wordt gevoerd kan 

immers niet beschouwd worden als (deel uitmakend van) een voorbereidend 

strafonderzoek, noch als de uitoefening van een strafrechtelijke bevoegdheid. Een 

eventuele door de AIVD begane onrechtmatigheid kan dus niet op grond van artikel 359a 

NSv gesanctioneerd worden.
1821

 

XVIII.2.4. De motiveringsplicht van de strafrechter 

XVIII.2.4.1. DE UITGANGSPUNTEN 

Artikel 121 van de Nederlandse Grondwet bepaalt dat de vonnissen de gronden moeten 

inhouden waarop zij rusten. In het kader van het strafprocesrecht werd dit beginsel verder 

uitgewerkt in de artikelen 357 e.v. NSv. Daarin wordt in eerste instantie bepaald dat het 

vonnis op straffe van nietigheid naast de identificerende gegevens van de verdachte
1822

 en 

de tenlastelegging
1823

 ook alle door de rechtbank genomen beslissingen
1824

 uitdrukkelijk 

moet vermelden. In het tweede lid van artikel 359 NSv wordt vervolgens bepaald dat deze 

beslissingen steeds met redenen omkleed moeten worden.
1825

  

Deze algemene motiveringsverplichting wordt geconcretiseerd in het derde lid van 

artikel 359 NSV. De bewezenverklaring moet blijkens die bepaling “steunen op de 

inhoud van in het vonnis opgenomen bewijsmiddelen, houdende daartoe redengevende 

feiten en omstandigheden”. De beslissing dat het feit door de verdachte is begaan
1826

, 

moet met andere woorden steunen op feiten en omstandigheden die op hun beurt kunnen 

worden afgeleid uit de bewijsmiddelen die in het vonnis zijn opgenomen. De 

bewijsmiddelen waarop de rechter zijn overtuiging steunt moeten in principe dus 

uitdrukkelijk worden opgenomen in het vonnis. Daarvan kan slechts worden afgeweken 

in twee gevallen: bij het opmaken van een verkort vonnis
1827

 of bij een bekennende 

verdachte
1828

. 

                                                                                                                                                  
MEIJER, Vormverzuimen, Deventer, Kluwer, 2011, 15 e.v.). 

1820
  Belangrijk is hier wel dat het openbaar ministerie geen kennis had van de begane onrechtmatigheid en ten 

aanzien van de particulier niet sturend is opgetreden (zie hierover R. TER HAAR en G.H. MEIJER, 

Vormverzuimen, Deventer, Kluwer, 2011, 149 e.v.). 
1821

  Zie hierover infra, XVIII.3.2.2.1 
1822

  Zie art. 357, lid 1 NSv.  
1823

  Zie art. 359, lid 1 NSv. Zie hierover C.P.M. CLEIREN en J.F. NIJBOER (ed.), Strafvordering. Tekst en 

commentaar, 2009, art. 359, aant. 2. 
1824

  Het gaat meer bepaald om de beslissingen inzake de nietigheid van de dagvaarding, de onbevoegdheid van 

de rechtbank, de niet-ontvankelijkheid van de strafvordering, de schorsing van de vervolging, de 

bewezenverklaring van de tenlastelegging, de kwalificatie van de bewezen feiten, de strafbaarheid van de 

feiten en de op te leggen straf of maatregel (art. 358 juncto art. 349 en 350 NSv. Zie hierover C.P.M. 

CLEIREN en J.F. NIJBOER (ed.), Strafvordering. Tekst en commentaar, 2009, art. 358, aant. 1 e.v.  
1825

  Zie art. 359, lid 2, eerste zin NSv. Deze motiveringsverplichting geldt zowel voor de beslissingen op de 

zogenaamde voorvragen (over ontvankelijkheid, bevoegdheid, etc…) als voor de eigenlijke 

bewijsbeslissing (zie C.P.M. CLEIREN en J.F. NIJBOER (ed.), Strafvordering. Tekst en commentaar, 

2009, art. 359, aant. 3 en 4; G.J.M. CORSTENS, Het Nederlands strafprocesrecht, 2008, 662-663). 
1826

  Ingeval de rechtbank niet tot een bewezenverklaring en dus tot een vrijspraak besluit, worden aan de 

motivering van het vonnis minder strenge eisen gesteld (zie hierover C.P.M. CLEIREN en J.F. NIJBOER 

(ed.), Strafvordering. Tekst en commentaar, 2009, art. 359, aant. 4, a); G.J.M. CORSTENS, Het Nederlands 

strafprocesrecht, 2008, 715-716; J.F. NIJBOER, Strafrechtelijk bewijsrecht, 2008, 315 e.v. 
1827

  Zolang geen gewoon rechtsmiddel is aangewend kan worden volstaan met een zogenaamd verkort vonnis. 

Dit is een vonnis waarin geen bewijsmiddelen zijn opgenomen, noch een opgave daarvan (art. 138b NSv). 
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Deze algemene motiveringsvereisten worden bovendien in belangrijke mate 

aangevuld door een nadere motiveringsverplichting op grond waarvan de rechtbank 

gehouden is om in haar vonnis te antwoorden op de standpunten van de betrokken 

partijen.
1829

 Indien een beslissing van de rechtbank of het gerechtshof
1830

 afwijkt van door 

de verdachte of door de officier van Justitie uitdrukkelijk onderbouwde standpunten, dan 

moet het vonnis in het bijzonder de redenen opgeven die tot die beslissing hebben 

geleid.
1831

 Hoe ver deze motiveringverplichting inhoudelijk reikt is niet in een algemene 

regel te vatten en zal afhangen van “de aard van het aan de orde gestelde onderwerp 

alsmede de inhoud en indringendheid van de aangevoerde verweren”.
1832

 De Hoge Raad 

toont zich in deze evenwel vrij pragmatisch en aanvaardt ook een impliciete weerlegging. 

Bovendien gaat de motiveringsverplichting niet zo ver dat op ieder detail van het 

standpunt moet worden ingegaan.
1833

 

Om van een uitdrukkelijk onderbouwd standpunt te kunnen spreken is het nodig 

dat het standpunt duidelijk en met argumenten onderbouwd is en dat er een duidelijke 

conclusie aan wordt gekoppeld met betrekking tot de rechtsgevolgen ervan.
1834

 Al bij al 

zal aan deze drempel echter relatief snel voldaan zijn.
1835

 Hoewel het om discussies 

achteraf te vermijden aangewezen is om het standpunt schriftelijk te laten vastleggen in 

een pleitnota of in het proces-verbaal van de terechtzitting, is dat strikt genomen niet 

noodzakelijk.
1836

 Inhoudelijk kunnen de standpunten die een dergelijke responsieplicht 

doen ontstaan overigens zowel betrekking hebben op de appreciatie van de feiten, als op 

de betrouwbaarheid of rechtmatigheid van de gehanteerde bewijsmiddelen. Met deze in 

2005 ingevoerde responsieplicht werden een aantal in de rechtspraak van de Hoge Raad 

ontwikkelde motiveringsvoorschriften als het ware gecodificeerd.
1837

  

                                                                                                                                                  
Van zodra dan toch een rechtsmiddel wordt ingesteld moet het verkorte vonnis binnen de vier maanden 

worden aangevuld en voldoen aan alle in artikel 359 NSv vervatte eisen (art. 365a NSv. Zie hierover 

C.P.M. CLEIREN en J.F. NIJBOER (ed.), Strafvordering. Tekst en commentaar, 2009, art. 365a, aant. 1 

e.v.; A. MINKENHOF en J.M. REIJNTJES, Minkenhof’s Nederlandse strafvordering, 2006, 413-414). Met 

de opkomst van de PROMIS-werkwijze (infra), zullen deze verkorte vonnnissen waarschijnlijk grotendeels 

verdwijnen (zie in die zin C.P.M. CLEIREN en J.F. NIJBOER (ed.), Strafvordering. Tekst en commentaar, 

2009, art. 359, aant. 4, e); J.F. NIJBOER, Strafrechtelijk bewijsrecht, 2008, 302. 
1828

  Zie art. 359, lid 3 in fine NSv. Zie hierover C.P.M. CLEIREN en J.F. NIJBOER (ed.), Strafvordering. Tekst 

en commentaar, 2009, art. 359, aant. 4, f. 
1829

  Daarnaast bevat artikel 359, lid 4 to 7 NSv nog een aantal bijzondere motiveringsverplichtingen met 

betrekking tot de op te leggen straf of maatregel. Deze blijven in het kader van dit onderzoek buiten 

beschouwing. 
1830

  Ook hier gaat het zowel om de beslissingen met betrekking tot de voorvragen als om de beslissing over 

(aspecten van) de eigenlijke bewezenverklaring. 
1831

  Art. 359, lid 2 in fine NSv. Zie hierover G.J.M. CORSTENS, Het Nederlands strafprocesrecht, 2008, 721 

e.v. 
1832

  HR 11 april 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU9130, overweging 3.8.1. 
1833

  HR 11 april 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU9130, overweging 3.8.2 en 3.8.4. Zie ook G.J.M. CORSTENS, 

Het Nederlands strafprocesrecht, 2008, 722-723, J.F. NIJBOER, Strafrechtelijk bewijsrecht, 2008, 297 e.v. 
1834

  HR 11 april 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU9130, overweging 3.7.1. Zie C.P.M. CLEIREN en J.F. NIJBOER 

(ed.), Strafvordering. Tekst en commentaar, 2009, art. 359, aant 5, b); G.J.M. CORSTENS, Het Nederlands 

strafprocesrecht, 2008, 722; J.F. NIJBOER, Strafrechtelijk bewijsrecht, 2008, 299. 
1835

  Zie C.P.M. CLEIREN en J.F. NIJBOER (ed.), Strafvordering. Tekst en commentaar, 2009, art. 359, aant 5, 

b). 
1836

  HR 11 april 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU9130, overweging 3.7.2. Zie C.P.M. CLEIREN en J.F. NIJBOER 

(ed.), Strafvordering. Tekst en commentaar, 2009, art. 359, aant 5, b); G.J.M. CORSTENS, Het Nederlands 

strafprocesrecht, 2008, 722-723; J.F. NIJBOER, Strafrechtelijk bewijsrecht, 2008, 299-300. 
1837

  Zie C.P.M. CLEIREN en J.F. NIJBOER (ed.), Strafvordering. Tekst en commentaar, 2009, art. 359, aant 5, 

c); G.J.M. CORSTENS, Het Nederlands strafprocesrecht, 2008, 721 e.v.; J.F. NIJBOER, Strafrechtelijk 

bewijsrecht, 2008, 158 e.v. en 297-298. 
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XVIII.2.4.2. DE STIJL VAN DE MOTIVERING 

Klassiek werd aan deze (algemene) motiveringsverplichting voldaan door (een 

omschrijving van) de gebruikte bewijsmiddelen in het vonnis op te nemen en die te laten 

volgen door een standaardoverweging waaruit blijkt dat de rechter uit (de feiten en 

omstandigheden in) deze bewijsmiddelen de overtuiging heeft bekomen dat de verdachte 

het ten laste gelegde feit heeft begaan. Soms werd deze opsomming in de zogenaamde 

‘overwegingen onder de streep’ nog aangevuld met enkele nadere overwegingen die meer 

inzage konden bieden in de bewijsoverwegingen, maar dit vormde geenszins een 

verplichting.
1838

 Daardoor bleven de uitspraken over het algemeen moeilijk leesbaar en 

boden zij in ieder geval weinig mogelijkheden om zicht te krijgen op de wijze waarop de 

rechter tot zijn overtuiging was gekomen. 

Sinds de invoering van de PROMIS-werkwijze
1839

 vanaf 2006 behoort die manier 

van werken meer en meer tot het verleden en worden vonnissen op een meer narratieve 

wijze geconstrueerd. Het is daarbij uitdrukkelijk de bedoeling om meer aandacht te 

besteden aan de explicatie van de beslissing en de respons naar de partijen. Bij de 

PROMIS-werwijze worden de feiten en omstandigheden waaruit de rechter zijn 

overtuiging heeft afgeleid samengevat in een logisch opgebouwde bewijsredenering, 

waarbij de bewijsmiddelen waaruit die redengevende feiten en omstandigheden blijken 

niet langer per definitie letterlijk worden overgenomen in het vonnis, maar in de regel 

volstaan wordt met een verwijzing naar de stukken. Het grote voordeel van deze 

werkwijze is dat het vonnis (ook voor niet-juristen) beter leesbaar wordt, maar vooral ook 

dat men een duidelijker zicht krijgt op de eigenlijke bewijsredenering of 

bewijsconstructie die door de rechtbank werd gehanteerd.
1840

 

XVIII.2.4.3. DE CONTROLE DOOR DE HOGE RAAD 

De verplichting om de gebruikte bewijsmiddelen uitdrukkelijk in de uitspraak te 

vermelden, hangt uiteraard nauw samen met het Nederlandse negatief-wettelijk 

bewijsstelsel. De motivering moet de Hoge Raad in staat stellen om zijn controle als 

cassatierechter uit te oefenen. 

Zo controleert de Hoge Raad in de eerste plaats of de feitenrechter zijn beslissing 

inderdaad slechts op wettelijke bewijsmiddelen heeft geschraagd en of hij daarbij de 

geldende wettelijke voorwaarden – zoals de bewijsminima – heeft gerespecteerd. Dit 

houdt onder meer in dat alle aspecten van de bewezenverklaring ‘gedekt’ moeten zijn 

door de vermelde bewijsmiddelen en dat de gehanteerde bewijsmiddelen niet in 

                                                 
1838

  Zie C.P.M. CLEIREN en J.F. NIJBOER (ed.), Strafvordering. Tekst en commentaar, 2009, art. 359, aant 4, 

b); G.J.M. CORSTENS, Het Nederlands strafprocesrecht, 2008, 716-718; J.F. NIJBOER, Strafrechtelijk 

bewijsrecht, 2008, 294 e.v. Lees ook B.M. KORTENHORST, De motiveringsverplichting in strafzaken, 

Arnhem, Gouda Quint, 1990, 70 e.v. en 92 e.v. 
1839

  PROMIS is kort voor Project Motiveringsverbeteringen in Strafvordering. Zie hierover in het algemeen 

Eindrapport Pilot PROMIS, 25 mei 2006 en Eindrapport PROMIS II, 27 september 2007 beiden 

consulteerbaar via www.rechtspraak.nl. Zie ook G.J.M. CORSTENS, Het Nederlands strafprocesrecht, 

2008, 717; J.F. NIJBOER, Strafrechtelijk bewijsrecht, 2008, 283 e.v. 
1840

  De Hoge Raad stelde dat de PROMIS-werkwijze in beginsel niet in strijd is met artikel 359, lid 3 NSv op 

grond waarvan de gebruikte bewijsmiddelen in de uitspraak opgenomen moeten worden (HR 15 mei 2007, 

ECLI:NL:HR:2007:BA0424 en ECLI:NL:HR:2007:BA0425). Wel moeten de redengevende feiten en 

omstandigheden in de uitspraak duidelijk onderscheiden worden van de gevolgtrekkingen die de rechter er 

aan verbindt; moeten alle feiten en omstandigheden waarop een gevolgtrekking gebaseerd is in het vonnis 

worden vermeld; en moeten de verwijzingen naar de gehanteerde bewijsmiddelen voldoende nauwkeurig 

zijn om een controle door de Hoge Raad mogelijk te maken (zie hierover C.P.M. CLEIREN en J.F. 

NIJBOER (ed.), Strafvordering. Tekst en commentaar, 2009, art. 359, aant. 4, b); J.F. NIJBOER, 

Strafrechtelijk bewijsrecht, 2008, 291. 

http://www.rechtspraak.nl/


 363 

tegenspraak zijn met de bewezenverklaring. Bovendien wordt vereist dat de opgenomen 

bewijsmiddelen (lees, de feiten en omstandigheden die uit deze bewijsmiddelen blijken) 

daadwerkelijk redengevend zijn, i.e. in staat zijn om de beslissing logisch en feitelijk te 

kunnen schragen. Als geheel dient de bewijsconstructie dus consistent en sluitend te 

zijn.
1841

 De controle van de Hoge Raad blijft daardoor beperkt tot een marginale controle 

waarbij niet wordt nagegaan of het bewezenverklaarde terecht werd afgeleid uit de 

bewijsmiddelen, doch slechts of het er uit kon afgeleid worden.
1842

 

De eigenlijke selectie en waardering van de bewijsmiddelen blijft evenwel een 

taak voor de feitenrechter.
1843

 Kiest deze ervoor om bepaalde bewijsmiddelen niet op te 

nemen in zijn uitspraak, omdat hij ze niet ‘nodig’ heeft voor zijn bewezenverklaring, dan 

heeft de Hoge Raad er zich ook niet over uit te spreken. De Hoge Raad controleert met 

andere woorden enkel die bewijsmiddelen die blijkens de motivering gebruikt zijn.
1844

 

XVIII.2.5. Besluit 

Op het eerste gezicht geldt in Nederland aldus een erg gesloten negatief-wettelijk 

bewijsstelsel. Enkel die bewijsmiddelen die door het Wetboek van Strafvordering als 

dusdanig uitdrukkelijk zijn genoemd, kunnen in strafzaken als bewijs worden gebruikt. 

Bovendien worden er door de wettelijk bepaalde bewijsminima ook aan het gebruik (van 

een aantal) van deze bewijsmiddelen nadere vereisten gesteld. Het Nederlandse negatief-

wettelijk bewijsstelsel beperkt daardoor niet enkel de bewijslevering, maar heeft ook een 

duidelijke weerslag op de bewijswaardering. 

Nochtans toont het Nederlandse bewijsstelsel zich in de praktijk als een erg soepel 

systeem. De op zichzelf genomen limitatieve lijst van de wettelijke bewijsmiddelen is 

immers zonder meer ruim te noemen en heeft in bepaalde gevallen – zoals bij de 

rechterlijke waarneming, of de aanvaarding van ‘andere geschriften’ – zelfs een 

principiëel open karakter. De opsomming van de bewijsmiddelen lijkt in die zin eerder 

bedoeld om alle denkbare middelen te omvatten die aan de bewijslevering kunnen 

bijdragen, dan wel om de mogelijkheden in deze te beperken.  

Ook de bewijswaardering is binnen de grenzen van het negatief-wettelijk 

bewijsstelsel in principe vrij. Weliswaar moet er rekening gehouden worden met een 

aantal expliciet bepaalde bewijsminima, maar de betekenis daarvan moet genuanceerd 

worden. Zij kunnen in essentie immers grotendeels gereduceerd worden tot de regel dat 

één bewijsmiddel – of een welbepaalde categorie van bewijsmiddelen – onvoldoende is 

om tot een bewezenverklaring te komen. In de praktijk zal er echter meestal een waaier 

van uiteenlopende bewijsmiddelen voorhanden zijn om de tenlastelegging te bewijzen 

zodat de situatie waarbij een bewezenverklaring slechts op één bewijsmiddel steunt, 

relatief zeldzaam is. Bovendien lijken de bewijsminima door de Hoge Raad over het 

algemeen vrij soepel geïnterpreteerd te worden waardoor het vereiste minimum in 

voorkomend geval relatief eenvoudig bereikt kan worden.  

Niettemin mogen deze vaststellingen er niet toe leiden dat het belang van de 

wettelijke bewijsregels voor dit onderzoek wordt geminimaliseerd. De impact van het 

wettelijk bewijsstelsel op de bewijslevering en het onderzoek ter terechtzitting kan dan 

                                                 
1841

  Zie hierover C.P.M. CLEIREN en J.F. NIJBOER (ed.), Strafvordering. Tekst en commentaar, 2009, art. 

359, aant. 4, d); A. MINKENHOF en J.M. REIJNTJES, Minkenhof’s Nederlandse strafvordering, 2006, 

403 e.v.; J.F. NIJBOER, Strafrechtelijk bewijsrecht, 2008, 293. Zie ook B.M. KORTENHORST, De 

motiveringsverplichting in strafzaken, Arnhem, Gouda Quint, 1990, 80 e.v. 
1842

  Zie G.J.M. CORSTENS, Het Nederlands strafprocesrecht, 2008, 719. 
1843

  Zie C.P.M. CLEIREN en J.F. NIJBOER (ed.), Strafvordering. Tekst en commentaar, 2009, art. 359, aant. 4, 

d); G.J.M. CORSTENS, Het Nederlands strafprocesrecht, 2008, 719. 
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  Zie J.F. NIJBOER, Strafrechtelijk bewijsrecht, 2008, 144-145. 
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ook moeilijk overschat worden. Dat het bewijsstelsel globaal genomen ruime 

mogelijkheden biedt, doet immers geen afbreuk aan het feit dat de gehanteerde 

bewijsmiddelen in concreto wel correct gebruikt moeten worden.  

In dat verband speelt overigens ook de wettelijke motiveringsverplichting een 

belangrijke rol. De voorschriften van het negatief-wettelijke bewijsstelsel vormen in 

zekere zin immers de maatstaf waartegen elke uitspraak – op basis van de er aan 

verbonden motivering – beoordeeld moet worden. De relatief gedetailleerde wettelijke 

regeling van de motiveringsverplichting, wordt bovendien strikt gecontroleerd door de 

Hoge Raad. Over het algemeen bieden de Nederlandse uitspraken dan ook een vrij goed 

beeld van de gehanteerde bewijsmiddelen en bewijsconstructie, een vaststelling die sinds 

de invoering van het PROMIS-projekt met des te meer stelligheid geponeerd kan worden.  

Afsluitend kunnen we dan ook stellen dat de mogelijkheden om inlichtingen in het 

Nederlandse bewijsstelsel in te passen – en dus om ze als strafrechteliijk bewijs te 

gebruiken – globaal genomen vrij ruim zijn. Onder welke categorie van bewijsmiddelen 

zij passen, kan evenwel niet in het algemeen bepaald worden. Dit zal sterk afhankelijk 

zijn van de vorm en aard waarin deze inlichtingen in de strafzaak worden ingebracht. Wat 

dat betreft moet er overigens op gewezen worden dat er voor een aantal specifieke 

vormen waaronder inlichtingen gebruikt kunnen worden als strafrechtelijk bewijs een 

bijzondere regeling werd uitgewerkt door de Wet afgeschermde getuigen. Bovendien is 

het minstens zo belangrijk om stil te staan bij de wijze waarop en de voorwaarden 

waaronder deze inlichtingen door de rechter effectief als bewijs gebruikt en dus getoetst 

kunnen worden. Dit alles wordt in de volgende titels meer in detail onderzocht. 

XVIII.3. HET GEBRUIK VAN INLICHTINGEN IN HET ALGEMEEN 

Na de bespreking van het Nederlandse bewijsstelsel in het algemeen zullen we in deze 

titel dieper ingaan op het gebruik van inlichtingen als bewijs. We gaan kort na welke 

vorm deze inlichtingen kunnen aannemen en hoe deze passen binnen het wettelijke 

bewijsstelsel (XVIII.3.1). Ons onderzoek kan zich evenwel niet beperken tot een 

dergelijke analyse. Het feit dat inlichtingen in het wettelijke bewijsstelsel kunnen worden 

ingepast, zegt immers weinig over het gebruik van die inlichtingen in een concrete 

strafzaak en de beoordeling ervan door de rechter ten gronde. In dat verband zijn de 

uitspraken van de Hoge Raad in een tweetal terrorismezaken
1845

 van bijzonder belang 

(XVIII.3.2). 

XVIII.3.1. De inpassing van AIVD-informatie in het wettelijk bewijsstelsel 

XVIII.3.1.1. ALGEMEEN 

Gelet op het negatief-wettelijk bewijsstelsel kunnen inlichtingen enkel als strafrechtelijk 

bewijs gebruikt worden voor zover de vorm waarin zij zich aandienen als een wettig 

bewijsmiddel kan worden beschouwd. Niettemin houdt dit uitgangspunt nauwelijks een 

beperking in. Zoals gezien wordt het Nederlandse bewijsstelsel immers gekenmerkt door 

een vrij grote openheid die voldoende kansen biedt om inlichtingen te incorporeren. 

Onder welke categorie van wettige bewijsmiddelen de inlichtingen best passen, zal 

afhankelijk zijn van de aard en de vorm van deze inlichtingen. 

  Zoals gezien verloopt de informatieverstrekking van de AIVD naar de 

opsporingsinstanties op grond van artikel 38 Wiv 2002 door middel van een ambtsbericht. 

Tot aan de inwerkingtreding van de Wet afgeschermde getuige eind 2006 (infra) en de 
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  In het bijzonder HR 5 september 2006, ECLI:NL:HR:2006:AV4122 (Eik-zaak) en HR 15 maart 2011, 

ECLI:NL:HR:2011:BP7544 (Piranha-zaak).  
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daarin vervatte wijziging van het bewijsrecht, was er voor dergelijke ambtsberichten 

evenwel geen bijzondere regeling voorhanden. Deze konden op grond van artikel 344 

NSv slechts beschouwd worden als ‘andere geschriften’ waardoor een ambtsbericht als 

bewijs enkel kon gelden in verband met de inhoud van andere bewijsmiddelen.
1846

  

Een veroordeling die enkel steunde op een ambtsbericht van de AIVD was 

daardoor uitgesloten aangezien de inhoud van het ambtsbericht steeds moest worden 

bevestigd door een ander bewijsmiddel. Een veroordeling die steunde op twee, elkaar 

ondersteunende ambtsberichten leek daarentegen wel mogelijk. Het ging dan immers om 

twee elkaar ondersteunende ‘andere geschriften’ waartegen geen bezwaar bestond. Op 

basis van het wettelijk bewijsstelsel bleven de beperkingen op het gebuik van 

amtsberichten tot het bewijs daardoor al bij al beperkt. Slechts in het uitzonderlijke geval 

waarin er geen andere bewijsmiddelen voor handen waren en een bewezenverklaring 

enkel kon steunen op een ambtsbericht was er een beletsel. Bovendien waren (en zijn) er 

andere mogelijkheden om inlichtingen in de vorm van een wettig bewijsmiddel in te 

brengen in de bewijsvoering.  

Ten eerste is het in principe uiteraard mogelijk om een AIVD-medewerker als 

getuige te horen, al ligt dit omwille van de geheimhoudingsverplichting van de 

medewerkers van de AIVD niet voor de hand. Wij bespreken deze mogelijkheid 

uitgebreid in titel XVIII.4.  

Het meest gebruikte alternatief voor het gebruik van ambtsberichten bestaat er 

anderzijds in om het door de AIVD aangedragen materiaal door een opsporingsambtenaar 

te verwerken in een proces-verbaal. Reeds in zijn brief aan de Tweede Kamer wees 

toenmalig minister van Justitie Hirsch Ballin overigens op deze mogelijkheid.
1847

 En uit 

de beschikbare en hierna te bespreken rechtspraak – de Eik-zaak en de Piranha-zaak in 

het bijzonder – blijkt dat deze techniek ook effectief werd toegepast. Het opnemen van de 

verstrekte inlichtingen in een proces-verbaal had dan ook een belangrijk voordeel in 

vergelijking met het rechtstreekse gebruik van ambtsberichten. Een proces-verbaal in de 

wettelijke vorm opgesteld door een daartoe bevoegd opsporingsambtenaar waarin deze 

verslag doet van de feiten of omstandigheden die hij zelf heeft waargenomen of 

ondervonden, is op grond van artikel 344 NSV immers niet aan enig bewijsminimum 

onderworpen.
1848

  

Daarbij moet wel rekening gehouden worden met de mogelijkheid dat het proces-

verbaal waarin de AIVD-informatie werd verwerkt, beschouwd kan worden als een de 

auditu-verklaring van de opsporingsambtenaar. Aan een dergelijke verklaring ‘van horen 

zeggen’ kan zoals gezien minder gewicht worden toegekend dan aan een directe 

verklaring.
1849

 Het belang van die nuance is in de praktijk evenwel beperkt. Zowel in de 

Eik-zaak als in de Piranha-zaak had het verstrekte AIVD-materiaal immers steeds 

betrekking op door de AIVD onderschepte telefoongesprekken. Het proces-verbaal dat als 

bewijsmiddel gehanteerd werd bevatte daarbij de transscriptie van deze gesprekken 

waardoor er van een de auditu-verklaring geen sprake was. 

De van de inlichtingendiensten afkomstige inlichtingen, de ambtsberichten in het 

bijzonder, werden als dusdanig dus niet beschouwd als een wettig bewijsmiddel. Slechts 
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  Art. 344, lid 1, 5° NSv (zie, supra). 
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  Zie brief van de minister van Justitie, Tweede Kamer 1991-92, 22463, nr. 4, 4-5. Zie hierover L. VAN 

WIFFEREN, “Intelligence in het strafproces. Over de waarde van door inlichtingen- en veiligheidsdiensten 

verstrekte informatie”, NJB 2003, (617) 619. 
1848

  Zie art. 344, lid 1, 2° NSv. 
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  HR 22 april 1929, N.J. 1929, 1089. Zie hierover G.J.M. CORSTENS, Het Nederlands strafprocesrecht, 

2008, 651 e.v.; A. MINKENHOF, De Nederlandse strafvordering, Deventer, Kluwer, 2002, 367 e.v.; J.F. 

NIJBOER, Strafrechtelijk bewijsrecht, 2008, 112 e.v. Zie ook supra, XVIII.2.2.3. 
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door gebruik te maken van de restcategorie van ‘de andere geschriften’, of door hun 

inhoud over te nemen in een proces-verbaal, konden zij tot het bewijs dienen. Toch 

vormde dit in het merendeel van de gevallen geen grote belemmering voor het gebruik 

ervan.
 
De ware beperking op het gebruik van AIVD-informatie vloeide ook toen reeds 

voort uit de beperkte toetsbaarheid van deze inlichtingen (infra) veeleer dan uit de 

limitatieve opspomming van de wettige bewijsmiddelen.  

XVIII.3.1.2. HET AMBTSBERICHT ALS AMBTELIJK GESCHRIFT 

Niettegenstaande de vaststellingen uit de vorige titel werd door de Wet afgeschermde 

getuige voorzien in een aanpassing van artikel 344 NSv om het gebruik van 

ambtsberichten van de inlichtingendiensten een duidelijkere grondslag te verschaffen en 

te vergemakkelijken.
1850

 

Zoals gezien wordt in dat artikel een opsomming en omschrijving gegeven van de 

zogenaamde schriftelijke bescheiden, waaronder onder andere de ambtelijke geschriften. 

De omschrijving van deze categorie van schriftelijke bescheiden luidde aanvankelijk: de 

“geschriften opgemaakt door openbare colleges of ambtenaren, betreffende onderwerpen 

behoorende tot den onder hun beheer gestelden dienst, en bestemd om tot bewijs van 

eenig feit of van eenige omstandigheid te dienen”.
1851

 Ambtsberichten konden daardoor 

niet beschouwd worden als ambtelijke geschriften. Een ambtsbericht wordt immers wel 

opgesteld door een ambtenaar, maar niet om te dienen als bewijs. Het wordt louter ter 

inlichting aan de landelijk officier van Justitie meegedeeld.  

Deze bepaling werd door de Wet afgeschermde getuigen met ingang van 1 

november 2006 op twee vlakken gewijzigd. Ten eerste werd het deel na de tweede 

komma – te weten de voorwaarde dat de opgemaakte geschriften bestemd moeten zijn 

voor het bewijs van een feit of omstandigheid – weggelaten. Daardoor kunnen 

ambtsberichten van de inlichtingendiensten voortaan dus wel onder deze categorie 

vallen.
1852

 Ten tweede werd artkel 344, lid 1, 3° NSv ook aangevuld. Vanaf 1 november 

2006 kunnen ook de “geschriften, opgemaakt door een persoon in openbare dienst van 

een vreemde staat of van een volkenrechtelijke organisatie” als ambtelijke geschriften 

beschouwd worden. Daardoor kunnen voortaan ook berichten en inlichtingen van 

buitenlandse inlichtingendiensten of organisaties als de NAVO en de VN onder deze 

categorie van bewijsmiddelen worden gebracht. 

Het belangrijkste gevolg van deze wijzigingen lijkt te zijn dat niet langer vereist is 

dat ambtsberichten van de AIVD – of inlichtingen komende van een buitenlandse 

inlichtingendienst – enkel gelden in verband met de inhoud van andere bewijsmiddelen. 

Die beperking geldt immers enkel ten aanzien van de ‘andere geschriften’. Anderzijds 

blijft het bewijsminimum op grond waarvan één schriftelijk stuk nooit tot een 

bewezenverklaring kan leiden en dus steeds steun moet vinden in een ander wettelijke 

bewijsmiddel, uiteraard wel gelden.
1853

 In die zin blijft de meerwaarde van de aanpassing 

van artikel 344 NSv dan ook beperkt.  

                                                 
1850
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Voor het overige lijkt de erkenning van het ambtsbericht als ambtelijk geschrift tot 

gevolg te hebben dat voortaan ook ander AIVD-materiaal, dat op zichzelf genomen geen 

geschrift uitmaakt, via het ambtsbericht als bewijs kan worden gebruikt. Daarbij kan 

bijvoorbeeld gedacht worden aan van de AIVD afkomstige tapgesprekken of foto’s. 

Voorheen konden deze in het strafproces slechts worden ingebracht hetzij als voorwerp 

van de eigen waarneming van de rechter, hetzij – en dat gebeurde meestal – door een 

omschrijving van hun inhoud over te nemen in een door een opsporingsambtenaar 

opgesteld proces-verbaal. Door de aanpassing van artikel 344 NSv lijkt het nu ook 

mogelijk dat dergelijk materiaal als (bijlage van een) ambtsbericht tot het bewijs kan 

dienen, net zoals foto’s of video-opnames die als bijlage bij een proces-verbaal zijn 

gevoegd, geacht worden deel uit te maken van het bewijsmiddel waar ze aan verbonden 

zijn.
1854

  

XVIII.3.1.3. CONCLUSIE 

Op basis van het voorgaande kunnen we besluiten dat er ten aanzien van AIVD-

informatie ruime mogelijkheden bestaan om deze in het wettelijke bewijsstelsel in te 

passen. Uit het negatief-wettelijk bewijsstelsel vallen met andere woorden weinig 

beperkingen af te leiden op de mogelijkheden om inlichtingen te gebruiken als 

strafrechtelijk bewijs. De in principe limitatieve opsomming van de wettelijke 

bewijsmiddelen heeft de facto een open karakter en het belang van de geldende 

bewijsminima blijft beperkt. Die conclusie kan met des te meer overtuiging worden 

verdedigd sinds de aanpassing van artikel 344 NSv door de Wet afgeschermde getuige. 

XVIII.3.2. De beoordeling van AIVD-informatie door de rechter ten gronde 

XVIII.3.2.1. ALGEMEEN 

De vaststelling dat uit het wettelijk bewijsstelsel nauwelijks een beperking op het gebruik 

van inlichtingen kan worden afgeleid, doet evenwel geen afbreuk aan het feit dat de 

rechter, daartoe desgevallend aangespoord door de verdediging, (de rechtmatigheid en 

betrouwbaarheid van) deze inlichtingen zal willen of moeten toetsen en dat daaruit 

niettemin een beperking voor het gebruik als bewijs kan voorvloeien. 

Reeds in de brief uit 1992 van toenmalig minister van Justitie Hirsch-Ballin werd 

benadrukt dat de principiele mogelijkheid om inlichingen als strafrechtelijk bewijs te 

gebruiken niet wegneemt dat de rechter ten gronde naar alle waarschijnlijkheid de 

(rechtmatigheid) van dit materiaal zal willen toetsen.
1855

 Hetzelfde werd ook bevestigd in 

de rechtspraak. In de reeds genoemde Eik-zaak werd gesteld dat “Evenmin […] enige 

rechtsregel zich [verzet] tegen het gebruik van door [een inlichtingendienst] vergaard 

materiaal tot het bewijs in een strafzaak. [Wel] moet worden aangetekend dat de 

strafrechter van geval tot geval met de nodige behoedzaamheid zal moeten beoordelen of 

het materiaal, gelet op de soms beperkte toetsbaarheid, tot het bewijs kan 

meewerken”.
1856

 

Een dergelijke rechterlijke toets zal echter geen evidentie zijn, gelet op het feit dat 

de informatie en de methoden die gebruikt zijn bij het verzamelen van de inlichtingen in 

kwestie door de diensten niet zelden afgeschermd zullen worden. In dat verband moet in 
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het bijzonder herinnerd worden aan de geheimhoudingsplicht van de beide Nederlandse 

inlichtingendiensten. Op grond van artikel 15 Wiv 2002 hebben zij immers de 

uitdrukkelijke opdracht om zorg te dragen voor de geheimhouding van de bronnen en 

voor de veiligheid van de personen met wier medewerking gegevens worden 

verzameld.
1857

 

Een nadere bespreking van de parameters waarbinnen deze rechterlijke toetsing 

kan of moet plaatsvinden en welke gevolgen er desgevallend aan verbonden kunnen 

worden, lijkt daarom noodzakelijk. Wij maken daarbij een nader onderscheid tussen de 

rechterlijke beoordeling van de rechtmatigheid van de verstrekte inlichtingen en de 

betrouwbaarheid ervan. Hoewel beiden tot op zekere hoogte onderling verweven zijn en 

zij in de te bespreken rechtspraak niet steeds duidelijk van elkaar worden onderscheiden, 

dringt een aparte bespreking zich op. 

XVIII.3.2.2. DE BEOORDELING VAN DE RECHTMATIGHEID 

XVIII.3.2.2.1. De onbruikbaarheid van de regeling van de vormverzuimen 

Met betrekking tot het toetsen van de rechtmatigheid (van de verkrijging) van inlichtingen 

moet in de eerste plaats herinnerd worden aan het feit dat het toepassingsgebied van 

artikel 359a NSv beperkt is tot de vormverzuimen die begaan zijn in het kader van het 

voorbereidend onderzoek. De eventuele onrechtmatigheden die door een 

inlichtingendienst werden begaan bij de inzameling van het materiaal dat aan het 

openbaar ministerie ter beschikking werd gesteld, kunnen dus niet door middel van deze 

regeling gesanctioneerd worden. De medewerkers van de AIVD zijn immers geen 

opsporingsambtenaren en een inlichtingenonderzoek is geen opsporingsonderzoek. Die 

visie werd door de Hoge Raad in de Eik-zaak uitdrukkelijk bevestigd.
1858

  

In de bestreden uitspraak van het gerechtshof in ’s-Gravenhage in de Eik-zaak 

werd bovendien verduidelijkt dat het openbaar ministerie door van dergelijke 

(onrechtmatig ingewonnen) AIVD-informatie gebruik te maken evenmin een 

strafprocessuele norm had geschonden. Zelfs in de mate het openbaar ministerie op de 

hoogte zou geweest zijn van een door de AIVD begane onrechtmatigheid, dan nog zou 

het gebruiken van de daaruit voortvloeiende inlichtingen in hoofde van het openbaar 

ministerie geen vormverzuim in de zin van artikel 359a NSv uitmaken.
1859

 De 

achterliggende ratio daarbij is dat het openbaar ministerie geen zeggenschap heeft over de 

inlichtingendiensten en dat een eventuele onrechtmatigheid begaan door die diensten dus 

niet aan het openbaar ministerie kan worden aangerekend.
1860
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XVIII.3.2.2.2. De bewijsuitsluiting 

Dat gezegd zijnde werd in de Eik-zaak niettemin gesteld dat de resultaten van een door 

een inlichtingendienst gevoerd onderzoek onder omstandigheden toch van het bewijs 

moeten worden uitgesloten. Daarvan kan volgens de Hoge Raad onder meer sprake zijn in 

twee gevallen.  

In de eerste plaats vermeldt de Hoge Raad het geval waarin doelbewust, met het 

oog op het buiten toepassing blijven van strafvorderlijke waarborgen, geen 

opsporingsbevoegdheden worden aangewend ten einde gebruik te kunnen maken van de 

door een inlichtingendienst ingezamelde inlichtingen.
1861

 Een dergelijke manier van 

optreden zou in hoofde van het openbaar ministerie immers een vorm van rechtsmisbruik 

of détournement de pouvoir inhouden.
1862

 Daarmee wordt verwezen naar de zogenaamde 

U-bocht constructies die ook al aan bod kwamen in de brief uit 1992 van toenmalig 

minister van Justitie Hirsch-Ballin. In de aangehaalde rechtspraak wordt overigens 

herhaaldelijk naar dit document verwezen.
1863

  

In de tweede plaats vermeldt de Hoge Raad het geval waarin het optreden van de 

betrokken inlichtingendienst een schending heeft opgeleverd van de aan een verdachte 

toekomende fundamentele rechten die van dien aard is dat daardoor geen sprake meer kan 

zijn van een fair trial als bedoeld in artikel 6 EVRM.
1864

 Daarbij moet bijvoorbeeld 

gedacht worden aan de situatie waarbij de inlichtingendiensten bij de inzameling van de 

inlichtingen in kwestie het Tallon-criterium hebben overschreden.
1865

  

Het verschil tussen beide gevallen is voornamelijk te zoeken bij de instantie die de 

onrechtmatigheid heeft begaan. In het eerste geval is dat het openbaar ministerie, in het 

tweede de inlichtingendiensten zelfs. Het criterium om van een – tot bewijsuitsluiting 

                                                 
1861

  HR 5 september 2006, ECLI:NL:HR:2006:AV4122 (Eik-zaak), overweging 4.7.2. ad a. bevestigd in HR 13 

november 2007, ECLI:NL:HR:2007:BA2553 (BPRC-zaak), oveweging 3.4.2. Zie ook HR 31 maart 2015, 

ECLI:NL:HR:2015:768, overweging 2.3; HR 15 maart 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP7544 (Piranha-zaak), 

overweging 5.2.; en de conclusie van procureur-generaal Machielse nr. 11/00043 bij HR 3 juli 2012, 

ECLI:NL:HR:2012:BW5136 (Hofstadgroep), overweging 6.8. Zie eerder ook al Gerechtshof ’s-Gravenhage 

21 juni 2004, ECLI:NL:GHSGR:2004:AP2058 (Eik-zaak), overweging 4.3.8. Zie ook G.J.M. CORSTENS, 

Het Nederlands strafprocesrecht, 2008, 273; L. JANSEN, AIVD-informatie als bewijs, 2007, 34. 
1862

  Lees in dat verband ook de pleitnota’s van de verdediging in de BPRC-zaak (zie HR 13 november 2006, 

ECLI:NL:HR:2007:BA2553 (BPRC-zaak), overweging 3.2.2). 
1863

  “Immers, zou de informatie uit de telefoontap [sic] van de [AIVD] door die dienst vergaard zijn na het 

moment waarop de [AIVD] van [een verdenking] [...] had moeten c.q. kunnen uitgaan en acht het openbaar 

ministerie, na daartoe door de [AIVD] in kennis te zijn gesteld, geen termen aanwezig om een justitiële 

telefoontap aan te vragen, dan moet ernstig rekening gehouden worden met de mogelijkheid dat die 

informatie niet als bewijs bruikbaar is.” (brief van de minister van Justitie, Tweede Kamer 1991-92, 22463, 

nr. 4, 5).  

Opvallend is wel dat de Hoge Raad in de Eik-zaak vereist dat er sprake is van een bijzonder opzet: het 

doelbewust omzeilen van strafvorderlijke waarborgen. In de net geciteerde brief daarentegen wordt de 

bewijsuitsluiting reeds in het verschiet gesteld van zodra het openbaar ministerie een bepaalde bevoegdheid 

op basis van het Wetboek van strafvordering ook zelf had kunnen aanwenden, maar er voor koos om dat 

niet te doen. Over het achterliggende motief voor die keuze wordt in de brief niet gesproken. Aldus lijkt de 

Hoge Raad in vergelijking met de brief een mildere houding aan te nemen. Men zou kunnen stellen dat in 

de rechtspraak pas van een U-bochtconstructie – en dus van bewijsuitsluiting – wordt gesproken wanneer 

het rechtsmisbruik (bijzonder opzet) is aangetoond, terwijl er in de brief van de minister van Justitie al 

sprake is van bewijsuitsluiting van zodra er een schijn van rechtsmisbruik kan ontstaan.  
1864

  HR 5 september 2006, ECLI:NL:HR:2006:AV4122 (Eik-zaak), overweging 4.7.2. ad b. Zie ook HR 31 

maart 2015, ECLI:NL:HR:2015:768, overweging 2.3; HR 15 maart 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP7544 

(Piranha-zaak), overweging 5.2.; en de conclusie van procureur-generaal Machielse nr. 11/00043 bij HR 3 

juli 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW5136 (Hofstadgroep), overweging 6.8. Zie hierover L. JANSEN, AIVD-

informatie als bewijs, 2007, 35. 
1865

  Zie Gerechtshof ’s-Gravenhage 21 juni 2004, ECLI:NL:GHSGR:2004:AP2058 (Eik-zaak), overweging 

4.3.4. Zie ook L. JANSEN, AIVD-informatie als bewijs, 2007, 32. 
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leidende – onrechtmatigheid te kunnen spreken ligt in beide gevallen evenwel dicht bij 

elkaar. Door de algemene verwijzing naar de vereiste van een fair trial, lijkt het tweede 

geval het eerste zelfs tot op zekere hoogte op te slorpen. Ook een zogenaamde U-

bochtconstructie in de zin van het doelbewust omzeilen van strafrechtelijke waarborgen 

door het openbaar ministerie zal in principe immers steeds resulteren in een schending 

van artikel 6 EVRM. 

Kort samengevat kunnen we daarom stellen dat onrechtmatig ingezamelde AIVD-

informatie volgens de Hoge Raad enkel van het bewijs moet worden uitgesloten wanneer 

het gebruik ervan zou resulteren in een schending van het in artikel 6 EVRM vervatte 

recht op een eerlijk proces. Daardoor wordt een bewijsrechtelijke sanctionering van de 

door inlichtingendiensten begane onrechtmatigheden echter erg onwaarschijnlijk. Een 

door een inlichtingendienst begane onrechtmatigheid zal immers eerder resulteren in een 

schending van het in artikel 8 EVRM vervatte recht op privacy, wat niet per definitie leidt 

tot een schending van het in artikel 6 EVRM vervatte recht op een eerlijk proces. 

Bovendien moet een eventuele schending van het recht op een eerlijk proces steeds in 

globo moet worden beoordeeld, waardoor een onrechtmatigheid die wel een impact heeft 

op het recht op een eerlijk proces, naderhand mogelijk nog gecompenseerd kan 

worden.
1866

 

XVIII.3.2.2.3. Het vertrouwensbeginsel 

Deze relativering van de sanctie (van de bewijsuitsluiting) op het gebruik van 

onrechtmatig ingezamelde inlichtingen wordt bovendien versterkt door het feit dat de 

Nederlandse rechtspraak niet echt geneigd lijkt te zijn om de rechtmatigheid van AIVD-

informatie te toetsen. In de Eik-zaak stelde het Gerechtshof van ’s-Gravenhage immers 

dat er van een rechtmatigheidstoets slechts in zeer beperkte mate sprake kan zijn. “Deze 

zal namelijk beperkt dienen te blijven tot de gevallen waarin sterke aanwijzingen bestaan 

dat sprake is van informatie die verkregen is met (grove) schending van fundamentele 

rechten. In zoverre dient […] in de relatie tussen [de AIVD] en justitie een 

vertrouwenbeginsel te gelden […] er op neerkomend dat de justitiële autoriteiten mogen 

uitgaan van in ieder geval de rechtmatige verkrijging van de door de [AIVD] verstrekte 

informatie”.
1867, 1868

  

                                                 
1866

  Zie hierover ook infra, XXI.1. 
1867

  Gerechtshof ’s-Gravenhage 21 juni 2004, ECLI:NL:GHSGR:2004:AP2058 (Eik-zaak), overweging 4.3.6 en 

4.3.9, aangehaald in HR 5 september 2006, ECLI:NL:HR:2006:AV4122 (Eik-zaak), overweging 5.2. Zie 

ook HR 31 maart 2015, ECLI:NL:HR:2015:768, overweging 2.3; Gerechtshof ’s-Gravenhage 25 april 2003, 

ECLI:NL:RBROT:2006:AV5108, overweging 2.4.; en Rechtbank Rotterdam 5 juni 2003, 

ECLI:NL:RBSGR:2010:BO8062, overweging 2.2.6, beiden samenhangend met de Eik-zaak. Zie hierover 

L. JANSEN, AIVD-informatie als bewijs, 2007, 49-50; J. VERVAELE, “Gegevensuitwisseling en 

terrorismebestrijding in de VS en Nederland: emergency criminal law?”, Panopticon 2005, (27) 40-42; L. 

VAN WIFFEREN, “Het gebruik van AIVD-informatie in het strafproces”, Justitiële verkenningen 2004, nr. 

3, (138) 142. 

Vergelijk ook met Gerechtshof Amsterdam, 17 december 2010, ECLI:NL:GHAMS:2010:BO9016 

(Hofstadgroep); en Gerechtshof ’s-Gravenhage 23 januari 2008, ECLI:NL:GHSGR:2008:BC4178 

(Hofstadgroep): “Het hof is van oordeel dat toetsing van de rechtmatigheid […] door de strafrechter [...] 

beperkt dient te blijven tot die gevallen waarin sterke aanwijzingen bestaan dat er sprake is van informatie 

die is verkregen met een disproportionele schending van de fundamentele rechten van de verdachte.” 

Daarvan was in casu echter geen sprake. 
1868

  De verantwoording voor dit vertrouwensbeginsel is dubbel: enerzijds heeft de wetgever voor de rechterlijke 

macht niet voorzien in een uitdrukkelijke controlemogelijkheid ten aanzien van het optreden van de 

inlichtingendiensten; anderzijds worden de bestaande controlemogelijkheden (politieke 

verantwoordelijkheid over de inlichtingendiensten, toezicht door het CTIVD, klachtrecht bij de 

ombudsman, etc…) voldoende geacht (zie HR 31 maart 2015, ECLI:NL:HR:2015:768, overweging 2.3; HR 
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Hoewel dit aspect van de uitspraak in cassatie intact werd gelaten, sprak de Hoge 

Raad zich in de Eik-zaak niet uitdrukkelijk uit over het hanteren van een dergelijk 

vertrouwensbeginsel. De Hoge Raad komt – na het citeren van nagenoeg de gehele 

motivering van het Hof, inclusief de vermelding van het vertrouwensbeginsel – tot de 

conclusie dat gelet op de geheimhoudingverplichting van (de leden van de) AIVD en de 

geringe toetsingsruimte voor de strafrechter, het oordeel van het Hof geen blijk geeft van 

een onjuiste rechtsopvatting en toereikend is gemotiveerd.
1869

 Elders wordt ook nog 

gesteld dat het feitelijk oordeel van het Hof – namelijk dat op geen enkele wijze is 

gebleken dat het openbaar ministerie de grenzen gesteld aan de strafvordering heeft 

willen omzeilen – niet onbegrijpelijk is.
1870

 Uit deze passages kan strikt genomen 

evenwel slechts een bevestiging gelezen worden dat de toepassing van het 

vertrouwensbeginsel in concreto verantwoord was. Niettemin lijkt het gerechtvaardigd 

om te stellen dat ook de Hoge Raad op zijn minst niet afkerig staat ten aanzien van het 

hanteren van een dergelijk vertrouwensbeginsel.
1871

 

Bijgevolg wordt in de rechtspraak ten aanzien van de informatie-inzameling door 

de AIVD als het ware een vermoeden van rechtmatigheid gehanteerd dat in de praktijk 

moeilijk of zelfs niet weerlegbaar zal zijn. De geheimhoudingsplicht maakt het immers 

weinig waarschijnlijk dat de betrokken partijen een (grove) schending van fundamentele 

rechten voldoende aannemelijk zullen kunnen maken.
1872

 In zekere zin dreigt daarmee 

zelfs een kringredenering te ontstaan waarbij het ontbreken van afdoende 

controlemogelijkheden een vermoeden van rechtmatigheid rechtvaardigt dat vervolgens 

(opnieuw) omwille van de beperkte controlemogelijkheden de facto niet weerlegd kan 

worden. Of anders gezegd: de rechtmatigheid wordt vermoed omdat de 

controlemogelijkheden beperkt zijn; en de controlemogelijkheden kunnen beperkt blijven 

omdat de rechtmatigheid wordt vermoed. 

XVIII.3.2.3. DE BEOORDELING VAN DE BETROUWBAARHEID 

Naast de heikele kwestie van de rechtmatigheidstoets dient zich bij het gebruik van 

inlichtingen als bewijs nog een tweede moeilijkheid aan. De reeds genoemde 

geheimhoudingsverplichting bemoeilijkt immers ook de rechterlijke controle op de 

betrouwbaarheid van inlichtingen. Het is daarbij niet ondenkbaar dat de beperkte 

mogelijkheden in deze, de rechten van de verdediging dermate beperken dat het gebruik 

van deze inlichtingen als strafrechtelijk bewijs, niet verenigbaar is met het recht op een 

eerlijk proces zoals vervat in artikel 6 EVRM.  

Er wordt in de rechtspraak dan ook veel belang gehecht aan een adequate toetsing 

van de betrouwbaarheid van de voor het bewijs in aanmerking genomen inlichtingen. 

                                                                                                                                                  
5 september 2006, ECLI:NL:HR:2006:AV4122 (Eik-zaak), overweging 4.6. Zie ook L. JANSEN, AIVD-

informatie als bewijs, 2007, 34). 
1869

  HR 5 september 2006, ECLI:NL:HR:2006:AV4122 (Eik-zaak), overweging 5.3.  
1870

  HR 5 september 2006, ECLI:NL:HR:2006:AV4122 (Eik-zaak), overweging 6.4.2. 
1871

  In de Piranha-zaak (HR 15 maart 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP7544) kwam de kwestie van het 

rechtmatigheidsonderzoek en het vertrouwensbeginsel bij de Hoge Raad niet meer aan bod. De middelen 

concentreerden zich daar rond de motivering en adequaatheid van het onderzoek naar de betrouwbaarheid 

van de voor het bewijs gebruikte AIVD-informatie.  

In de BPRC-zaak kwam de rechtmatigheidstoets wel uitdrukkelijk aan bod en stemde de HR – evenwel 

zonder van een vertrouwensbeginsel te spreken – in met de afwijzing van een verzoek in graad van beroep 

om bijkomende verhoren omdat de verdediging ‘onvoldoende aanknopingspunten’ voor de veronderstelde 

onrechtmatigheid had aangedragen (HR 13 november 2007, ECLI:NL:HR:2007:BA2553 (BPRC-zaak), 

oveweging 3.6). 
1872

  Zie hierover J. VERVAELE, “Gegevensuitwisseling en terrorismebestrijding in de VS en Nederland: 

emergency criminal law?”, Panopticon 2005, (27) 44 e.v. 
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Tekenend in dat verband is dat de Hoge Raad in de Eik-zaak benadrukte dat de rechter 

dient te streven naar compensatie van de eventuele beperkingen van de rechten van 

verdediging door andere passende wegen te zoeken ten einde de betrouwbaarheid van de 

inlichtingen te onderzoeken.
1873

 Overigens concentreerden de middelen van de 

verdediging zich zowel in de Eik-zaak als in de Piranha-zaak voornamelijk rond het 

onderzoek naar de betrouwbaarheid van de gebruikte AIVD-informatie. 

Met welke middelen het betrouwbaarheidsonderzoek dan gevoerd moet worden, 

kan volgens de Hoge Raad niet in het algemeen bepaald worden, al spreekt het voor zich 

dat het horen van (AIVD-)getuigen in deze een belangrijke rol kan spelen. Ook hoever de 

strafrechter in zijn onderzoek moet gaan en in welke gevallen het onderzoek van de 

betrouwbaarheid van de inlichtingen moet leiden tot bewijsuitsluiting, valt volgens de 

Hoge Raad niet in algemene zin te bepalen.
1874

 Dit alles hangt sterk af van de 

omstandigheden van de zaak. Niettemin moet hier gewezen worden op twee kwesties die 

een belangrijke invloed kunnen uitoefenen op de aard en omvang van het noodzakelijke 

onderzoek naar de betrouwbaarheid van de voor het bewijs gebezigde inlichtingen. 

Ten eerste geeft de Hoge Raad mee dat de aard van het materiaal van belang kan 

zijn voor de beantwoording van de vraag of de betrouwbaarheid voldoende getoetst kan 

worden.
1875

 Die stelling wint aan belang omdat het zowel in de Eik-zaak als in de overige 

zaken waarin AIVD-materiaal voor het bewijs werd gebruikt
1876

, steeds ging om door de 

AIVD opgenomen telefoongesprekken.
1877

 De Hoge Raad lijkt aldus impliciet aan te 

geven dat zij in haar beoordeling met die omstandigheid rekening heeft gehouden. Het 

feit dat de AIVD-informatie in casu steunde of zelfs samenviel met een verifieerbare 

audio-opname van een telefoongesprek, zorgde er immers ontegensprekelijk voor dat de 

ruimte voor de verdediging om de betrouwbaarheid van de informatie in twijfel te trekken 

aanzienlijk werd ingeperkt. 

Of daar a contrario uit kan worden afgeleid dat de Hoge Raad een strenger 

oordeel zou vellen wanneer de verstrekte AIVD-informatie niet zou steunen op opnames 

van tapgesprekken of op een vergelijkbare technische registratie
1878

, valt niet met 

zekerheid te zeggen, al zijn er wel goede redenen om daar van uit te gaan. Zonder een 

technische registratie zijn de mogelijkheden om de noodzakelijke betrouwbaarheidstoets 

uit te voeren immers inderdaad beperkter en mogelijk zelfs onvoldoende.
1879

 In de Eik-

                                                 
1873

  HR 5 september 2006, ECLI:NL:HR:2006:AV4122 (Eik-zaak), overweging 4.8 en 6.3.4. Zie ook HR 15 

maart 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP7544 (Piranha-zaak), overweging 5.2. Zie ook L. JANSEN, AIVD-

informatie als bewijs, 2007, 50. 
1874

  HR 5 september 2006, ECLI:NL:HR:2006:AV4122 (Eik-zaak), overweging 4.8. Zie ook HR 15 maart 

2011, ECLI:NL:HR:2011:BP7544 (Piranha-zaak), overweging 5.2. Zie ook C. FIJNAUT, Het toezicht op 

de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, 2012, 55; L. JANSEN, AIVD-informatie als bewijs, 2007, 50. 
1875

  HR 5 september 2006, ECLI:NL:HR:2006:AV4122 (Eik-zaak), overweging 4.8. Zie ook HR 15 maart 

2011, ECLI:NL:HR:2011:BP7544 (Piranha-zaak), overweging 5.2. 
1876

  HR 15 maart 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP7544 (Piranha-zaak); Gerechtshof Amsterdam, 17 december 

2010, ECLI:NL:GHAMS:2010:BO9016 (Hofstadgroep); Gerechtshof ’s-Gravenhage 23 januari 2008, 

ECLI:NL:GHSGR:2008:BC4178 (Hofstadgroep). 
1877

  Strikt genomen ging het in deze zaken over een proces-verbaal van een opsporingsambtenaar met daarin de 

transcripten van een aantal door de AIVD geregistreerde telefoongesprekken. Telkens werd pas naderhand 

– naar aanleiding van het onderzoek van de betrouwbaarheid ter terechtzitting – door de AIVD een CD-

Rom ter beschikking gesteld met daarop de (integrale) audiobestanden van die gesprekken. 
1878

  Te denken valt bijvoorbeeld aan de situatie waarbij een ambtsbericht zou steunen op foto’s die door de 

AIVD naar aanleiding van een observatie werden gemaakt. Ons inziens kan voor dergelijk AIVD-materiaal 

een gelijkaardige rededering worden gemaakt aangezien ook in dat geval het toetsen van de 

betrouwbaarheid van het materiaal aanzienlijk vereenvoudigd wordt. 
1879

  Merk overigens op dat ook in de brief van Hirsch-Ballin met betrekking tot het gebruik van AIVD-

materiaal als bewijs enkel gewerkt werd met het voorbeeld van een door de inlichtingendiensten 

uitgevoerde telefoontap. Over het gebruik van een ambtsbericht als strafrechtelijk bewijs zwijgt de brief 
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zaak leek overigens ook het gerechtshof te ’s-Gravenhage al rekening te houden met het 

feit dat gewone ambtsberichten – die niet steunen op technische registraties – niet voor 

het bewijs gebruikt kunnen worden.
1880 

Die visie werd nadien ook gevolgd in de zaak 

omtrent de Hofstadgroep. Het Gerechtshof in Den Haag stelde daar immers dat de door 

de AIVD aan het openbaar ministerie verstrekte ambtsberichten geen rol van betekenis 

kunnen spelen bij de overwegingen die de vraag raken of het tenlastegelegde wettig en 

overtuigend is bewezen. De reden daartoe was volgens het hof gelegen in het feit dat de 

betrouwbaarheid van de in deze ambtsberichten neergelegde informatie niet kon worden 

getoetst.
1881

 

Ten tweede moet bij de beoordeling van de aard en de draagwijdte van het 

betrouwbaarhheidsonderzoek ter dege rekening gehouden worden met de reeds besproken 

responsieplicht van artikel 359 NSv.
1882

 Hoewel deze strikt genomen als een 

motiveringsvereiste beschouwd moet worden, valt niet te ontkennen dat de verplichting 

om elke afwijking van de door de partijen ingenomen standpunten te motiveren, een 

schaduw werpt over het onderzoek ter terechtzitting, waardoor de rechter zich soms 

genoodzaakt zal zien om bijkomende onderzoeksdaden te stellen. In de Piranha-zaak 

stelde de Hoge Raad dan ook dat hij in cassatie, bij de toetsing van het gebruik van 

inlichtingen tot het bewijs, ook steeds rekening houdt met de wijze waarop de 

betrouwbaarheid van dat materiaal door de verdediging is betwist.
1883

 De controle van de 

Hoge Raad strekt zich zodoende – door middel van een controle van de 

motiveringsverplichting – dus ook uit tot de adequaatheid van het gevoerde 

betrouwbaarheidsonderzoek.  

In de Eik-zaak werd op verzoek van de verdediging bijvoorbeeld nader onderzoek 

gevoerd naar de door de AIVD gemaakte selectie van de getapte gesprekken, naar de 

identificatie van de gespreksdeelnemers en naar de juistheid van de vertaling van de 

gevoerde gesprekken. Maar het verzoek van de verdediging om over te gaan tot een 

bijkomend verhoor van een AIVD-medewerker, werd door het gerechtshof afgewezen. 

Niettemin achtte de Hoge Raad de compensatie die van de uitgevoerde aanvullende 

onderzoeken uitging in concreto voldoende.  

                                                                                                                                                  
daarentegen (zie hierover ook L. JANSEN, AIVD-informatie als bewijs, 2007, 17). 

1880
  Althans, zo lezen wij de passage waarin het gerechtshof uitdrukkelijk stelde dat werd voorbijgegaan “[a]an 

de vraag – in algemene zin – onder welke voorwaarden die […] [in een ambtsbericht vervatte] informatie 

tot het bewijs zou mogen worden gebezigd” (Gerechtshof ’s-Gravenhage 21 juni 2004, 

ECLI:NL:GHSGR:2004:AP2058 (Eik-zaak), overweging 4.3.10). Het Hof sprak zich enkel met betrekking 

tot de transcripten van de door de AIVD opgenomen gesprekken uit over het gebruik als bewijs (in die zin 

ook T.M. SCHALKEN, noot onder HR 5 september 2006 (Eik-zaak), NJ 2007, (3486) 3486.  

Zie ook JANSEN (L. JANSEN, AIVD-informatie als bewijs, 2007, 31, 33-34 en 45) die daar schijnbaar uit 

afleidt dat het gerechtshof het gebruik van ambtsberichten als bewijs niet mogelijk achtte, en dat dit pas uit 

het arrest van de Hoge Raad kan worden afgeleid. Wij lezen een dergelijke tegenstelling tussen beide 

arresten zoals gezegd echter niet. Het gerechtshof omzeilde deze kwestie terwijl de Hoge Raad (slechts) 

stelde dat het gebruik ervan in principe niet uitgesloten is, maar impliciet niettemin lijkt aan te geven dat het 

in de praktijk waarschijnlijk niet mogelijk zal zijn omwille van de beperkte toetsingsmogelijkheden. De 

conclusie van JANSEN, als zou de Hoge Raad het gebruik van ambtsberichten als bewijs mogelijk maken, 

lijkt dus wat kort door de bocht. 
1881

  Zie Gerechtshof ’s-Gravenhage 23 januari 2008, ECLI:NL:GHSGR:2008:BC4178 (Hofstadgroep). In het 

navolgende cassatieberoep (HR 2 februari 2010, ECLI:NL:HR:2010:BK5196), kwam deze kwestie niet 

meer aan de orde waardoor de Hoge Raad er zich niet (opnieuw) over kon uitspreken. Het Gerechtshof te 

Amsterdam waarnaar na cassatie werd doorverwezen, sloot de ambtsberichten omwille van de 

onmogelijkheid om hun betrouwbaarheid te toetsen eveneens uit van het bewijs (Gerechtshof Amsterdam, 

17 december 2010, ECLI:NL:GHAMS:2010:BO9016 (Hofstadgroep), overweging 2.1.1). 
1882

  Zie supra, XVIII.2.4. 
1883

  HR 15 maart 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP7544 (Piranha-zaak), overweging 5.3. 
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In de Piranha-zaak daarentegen oordeelde de Hoge Raad dat het gevoerde 

betrouwbaarheidsonderzoek onvoldoende was. Ook in deze zaak verwierp het gerechtshof 

een verzoek van de verdediging om een bij de tapgesprekken betrokken persoon 

(vermoedelijk een AIVD-medewerker) – desgevallend zelfs afgeschermd – te horen. De 

AIVD weigerde immers om elke informatie over de identiteit van de betrokkene te 

verstrekken waardoor het gerechtshof het verzoek als zinloos ter zijde schoof. Ook een 

verzoek om bijkomende tapgesprekken over te maken
1884

, werd omwille van de weigering 

van de AIVD om daaraan mee te werken, afgewezen. De Hoge Raad casseerde echter 

omdat de afwijzing van deze verzoeken onvoldoende gemotiveerd was. Een meer 

omstandige motivering was volgens de Hoge Raad noodzakelijk; enerzijds omdat uit de 

bestreden uitspraak bleek dat de AIVD-informatie door het gerechtshof cruciaal werd 

geacht voor de bewijsvoering en anderzijds omdat het gerechtshof het verzoek 

aanvankelijk had toegewezen en pas afwees nadat de AIVD te kennen had gegeven niet te 

willen meewerken.
1885

 Daardoor ontstond immers de indruk dat het gerechtshof zijn 

aanvankelijke oordeel over de noodzakelijkheid van het bijkomende onderzoek (enkel) 

bijstelde omdat de haalbaarheid er van in het gedrang kwam.
1886

 Volgens de Hoge Raad 

had het gerechtshof (in zijn motivering) daarom nadrukkelijker aandacht moeten besteden 

aan een aantal alternatieven. Met betrekking tot de telefoongesprekken had het moeten 

nagaan of het mogelijk was om de gesprekken mee te delen met verhulling van de 

passages die op grond van de geheimhoudingsverplichting van de AIVD niet kunnen 

worden meegedeeld. Met betrekking tot het verhoor van de (vermoede) AIVD-

medewerker had het moeten nagaan waarom het niet mogelijk was om deze als 

afgeschermde getuige (infra) te horen.
1887

  

Een vergelijking van deze beide uitspraken bevestigt zodoende dat het moeilijk is 

om in het algemeen te bepalen hoe ver het onderzoek naar de betrouwbaarheid van de 

gebruikte inlichtingen moet reiken. Anderzijds is wel duidelijk dat de Hoge Raad – naar 

aanleiding van zijn controle van de motiveringsverplichting – de lat vrij hoog lijkt te 

leggen. 

XVIII.4. DE MEDEWERKERS VAN DE AIVD ALS GETUIGE 

XVIII.4.1. Algemeen 

In de voorgaande titels analyseerden we de verschillende mogelijkheden om de door een 

inlichtingendienst verstrekte inlichtingen alsdusdanig voor het bewijs te hanteren. 

Daarnaast bestaat echter ook de mogelijkheid om dergelijke inlichtingen als het ware 

                                                 
1884

  Een van de door de verdediging opgeworpen middelen was namelijk dat zij geen zicht hadden op de door 

de AIVD gemaakte selectie van de opgenomen gesprekken. Hoewel duidelijk was dat de AIVD meerdere 

gesprekken had opgenomen, was er slechts één – het zogenaamde ‘apothekersgesprek’ – aan de 

opsporingsdiensten overgemaakt. De verdediging betoogde dat deze ontbrekende gesprekken mogelijk een 

ander licht op de zaak zouden kunnen werpen. 
1885

  De Hoge Raad stoorde zich daarbij schijnbaar ook aan het feit dat het ambtsbericht van de AIVD waarin 

werd gesteld dat de dienst niet wou meewerken aan de identificatie van de betrokkenen, erg summier was 

opgesteld en niet voorzag in een nadere motivering of modulering van die weigering. Lees in dat verband 

ook de conclusie van procureur-generaal Machielse (nr. 08/04418) bij HR 15 maart 2011, 

ECLI:NL:HR:2011:BP7544 (Piranha-zaak), die in de overwegingen 4.4 en 5.21 aangeeft dat hij niet inziet 

hoe de AIVD tot de conclusie is kunnen komen dat de bewuste gesprekken onder de geheimhoudingsplicht 

van artikel 15 Wiv 2002 vallen aangezien het ging om gesprekken tussen de verdachte en haar familie (zie 

ook C. FIJNAUT, Het toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, 2012, 55). 
1886

  Zie in die zin ook overweging 4.7 van de conclusie van procureur-generaal Machielse (nr. 08/04418) bij HR 

15 maart 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP7544 (Piranha-zaak). 
1887

  HR 15 maart 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP7544 (Piranha-zaak), overweging 5.8. 
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onrechtstreeks te gebruiken, door ze in het strafproces in te brengen in de vorm van een 

getuigenis door een medewerker van de AIVD. 

De relatieve meerwaarde van het gebruik van een dergelijke getuigenis als 

bewijsmiddel is echter eerder beperkt. Bij het gebruik van een getuigenverklaring moet 

immers rekening gehouden worden met het in artikel 342 NSv geformuleerde 

bewijsminimum op grond waarvan de verklaring van één getuige op zich niet kan leiden 

tot een bewezenverklaring.
1888

 In vergelijking met het opstellen van een ambtsbericht – 

ten aanzien waarvan geen gelijkaardig bewijsminimum geldt –, lijkt de meerwaarde die 

een dergelijke getuigenverklaring kan opleveren dus beperkt.
1889

  

Die vaststelling doet evenwel geen afbreuk aan het feit dat het oproepen van een 

AIVD-medewerker wel bijzonder nuttig kan zijn in het kader van het onderzoek naar de 

betrouwbaarheid (en rechtmatigheid) van de als bewijs gehanteerde inlichtingen. De 

verklaringen van een AIVD-medewerker worden in de praktijk dan ook eerder gebruikt 

om zicht te krijgen op de inzameling en de achtergrond van bepaalde door de AIVD 

verstrekte inlichtingen, dan als zelfstandig bewijsmiddel. Als rechtmatigheids- of 

betrouwbaarheidsgetuige
1890

 heeft de AIVD-getuige dus wel een duidelijke meerwaarde. 

Los van de achterliggende doelstelling blijven er aan het gebruik van een AIVD-

getuige echter een aantal praktische bezwaren verbonden die onze nadere aandacht 

verdienen (XVIII.4.2). Deze vormden overigens in belangrijke mate de aanleiding voor 

de creatie van de regeling van de afgeschermde getuige in 2006 (XVIII.4.3). 

XVIII.4.2. De praktische bezwaren  

XVIII.4.2.1. DE GEHEIMHOUDINGSVERPLICHTING 

XVIII.4.2.1.1. De uitgangspunten 

Een eerste probleem bij getuigenissen van AIVD-medewerkers is dat zij gebonden zijn 

aan het beroepsgeheim of preciezer aan de in de Wiv 2002 vastgelegde 

geheimhoudingsverplichting. In dat verband moet herinnerd worden aan de reeds kort 

besproken algemene opdracht om zorg te dragen voor de geheimhouding van de bronnen 

en de veiligheid van personen.
1891

 Het is evenwel belangrijker om te wijzen op de in 

artikel 85 Wiv 2002 vervatte geheimhoudingsverplichting. 

Op grond van deze regeling is iedereen die betrokken is bij de uitvoering van de 

Wiv 2002 en die daarbij de beschikking krijgt over gegevens
1892

, verplicht tot 

geheimhouding, tenzij enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht. De 

verplichting duurt voort, ook nadat de betrokkenheid bij de Wiv 2002 een einde heeft 

genomen.
1893, 1894 

De geheimhoudingsverplichting geldt wel enkel voor zover het gaat om 

                                                 
1888

  Art. 342, lid 3 NSv. Zie supra, XVIII.2.1. 
1889

  Vóór de aanpassing van artikel 344, lid 1, 3° NSv, toen een ambtsbericht nog beschouwd moest worden als 

een ander geschrift dat slechts kan gelden in verband met de inhoud van andere bewijsmiddelen, was de 

potentiële meerwaarde van een dergelijke getuigenverklaring duidelijk groter. 
1890

  Begrip ontleend aan Y. BURUMA, “De rechtmatigheidsgetuige”, D.D. 2000, (859) 859 e.v. 
1891

  Zie art. 15 Wiv 2002. Supra, XIII.1.1.4.1. 
1892

  Naast de ambtenaren van de AIVD zijn voor het overige bij de uitvoering van de Wiv 2002 uiteraard ook de 

Coördinator van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten betrokken, alsook bijvoorbeeld het in artikel 38 

aangewezen lid van het openbaar ministerie
 
(art. 38, lid 3 Wiv 2002); de rechter aangewezen in artikel 23, 

lid 1 Wiv 2002; alsmede de instellingen van post of vervoer (zie Tweede Kamer 1997-98, 25877, nr. 3, 38-

39). De geheimhoudingsverplichting geldt bovendien ook voor ambtenaren die slechts onrechtstreeks bij de 

uitvoering van de Wiv 2002 betrokken zijn, maar niettemin beschikking hebben gekregen over gegevens 

waarvan de geheimhouding omwille van de Staatsveiligheid van essentieel belang is (zie Tweede Kamer 

1997-98, 25877, nr. 3, 89; en Tweede Kamer 1981-82, 17363, nr. 3, 13). 
1893

  Art. 85, lid 1 in fine en art. 86, lid 3 Wiv 2002.  
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gegevens waarvan de persoon in kwestie het vertrouwelijke karakter kent of 

redelijkerwijs moet vermoeden.
1895

 Ten aanzien van de hiërarchische overste van de 

ambtenaar in kwestie, geldt deze geheimhoudingsverplichting bovendien niet. Deze kan 

de ambtenaar in kwestie overigens steeds van zijn geheimhoudingsverplichting 

ontslaan.
1896

  

Aan het niet-naleven van de geheimhoudingsverplichting is geen strafsanctie 

verbonden. De toepassing van artikel 272 van het Wetboek van Strafrecht, waarin de 

schending van het beroepsgeheim strafbaar wordt gesteld, wordt zelfs uitdrukkelijk 

uitgesloten in het geval van een schending van de geheimhoudingsverplichting uit de Wiv 

2002.
1897

 Daar staat tegenover dat het opzettelijk verstrekken of ter beschikking stellen 

van ‘Staatsgeheimen’
1898

 op grond van artikel 98 en volgende van het Wetboek van 

Strafrecht wel strafbaar is. Het bekendmaken van gegevens die verkregen zijn bij de 

uitvoering van de Wiv 2002, maar die geen ‘Staatsgeheimen’ inhouden, resulteert dus wel 

in een schending van de geheimhoudingsplicht, maar is als zodanig niet strafbaar.  

XVIII.4.2.1.2. De geheimhouding bij een verklaring in rechte 

Hoewel het belang van de geheimhoudingsplicht voor de goede werking van de AIVD 

nooit ter discussie heeft gestaan, was het meteen duidelijk dat deze geheimhouding in 

conflict kan komen met een aantal andere legitieme belangen, zoals het belang van de 

materiele waarheidsvinding in civiele en strafrechtelijke procedures. Dat gaf aanleiding 

tot de bijzondere regeling van artikel 86, lid 2 Wiv 2002.
1899

 

Wanneer een – aan de geheimhoudingsverplichting onderworpen – ambtenaar 

krachtens een wettelijke bepaling verplicht wordt om als getuige of deskundige op te 

treden, mag hij in principe geen verklaring afleggen omtrent datgene waartoe de 

geheimhoudingsverplichting zich uitstrekt. Een dergelijke verklaring is enkel mogelijk 

indien hij door de betrokken minister en de minister van Justitie gezamenlijk schriftelijk 

ontslaan is van zijn plicht tot geheimhouding.
1900

 Is de ambtenaar in kwestie een 

                                                                                                                                                  
1894

  Zelfs in het geval een AIVD-medewerker als verdachte wordt aangemerkt, blijft hij onderworpen aan de 

geheimhoudingsplicht. Er is geen enkel wettelijk voorschrift dat uitdrukkelijk bepaalt dat de 

geheimhoudingsverplichting dan komt te vervallen. Dat de verdachte daardoor wordt belemmerd in zijn 

recht van verdediging doet daaraan geen afbreuk. Wel zal een eventuele inbreuk op zijn rechten van 

verdediging enkel mogelijk zijn indien zij noodzakelijk is en zal de inbreuk zoveel als mogelijk moeten 

worden gecompenseerd (zie in die zin o.a. Rechtbank Rotterdam 24 januari 2005, 

ECLI:NL:RBROT:2005:AS3661). 
1895

  Art. 85, lid 1 Wiv 2002.  
1896

  Art. 86, lid 1 Wiv 2002. 
1897

  Art. 85, lid 2 Wiv 2002. 
1898

  Art. 98, lid 1 NSr spreekt niet van ‘Staatsgeheimen’, maar geeft volgende omschrijving: “een inlichting 

waarvan de geheimhouding door het belang van de Staat of van zijn bondgenoten wordt geboden, een 

voorwerp waaraan een zodanige inlichting kan worden ontleend, of zodanige gegevens”. In de praktijk zal 

het quasi steeds gaan om gerubriceerde informatie (supra). 
1899

  In de Memorie van Toelichting bij de W.I&V 1987 erkende de regering dit mogelijke conflict en stelde dat 

beide belangen van zo een fundamenteel gewicht zijn dat het niet verantwoord is bij wet een 

onvoorwaardelijke keuze te maken voor één van beiden. Van geval tot geval zal aldus een afweging moeten 

worden gemaakt tussen de in het geding zijnde belangen (zie Tweede Kamer 1981-82, 17363, nr. 3, 12). 

Om deze reden werd in de W.I&V 1987 een artikel 24 ingevoegd. Het huidige artikel 86 Wiv 2002 heeft 

aan deze regeling geen wezenlijke wijzigingen aangebracht. In de Memorie van Toelichting bij de Wiv 

2002 werd dan ook verwezen naar de parlementaire behandeling van de W.I&V 1987 (zie Tweede Kamer 

1997-98, 25877, nr. 3, 89). 
1900

  Art. 86, lid 2 Wiv 2002. Vergelijk met art. 74, lid 5 Wiv 2002 waarin bepaald wordt dat een ambtenaar die 

betrokken is bij de uitvoering van de Wiv 2002 en die als getuige of deskundige moet optreden voor de 

Commissie van Toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, niet gebonden is door zijn 

geheimhoudingsverplichting. 
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medewerker van de AIVD, dan is de minister van BZK te beschouwen als ‘betrokken 

minister’.
1901

 Een AIVD-ambtenaar die aldus als getuige of deskundige moet optreden, 

zal slechts een verklaring kunnen afleggen in de mate hij daartoe door de minister van 

BZK en de minister van Justitie gezamenlijk van zijn geheimhoudingsverplichting is 

ontslaan. Deze regeling blijft daarenboven van overeenkomstige toepassing in het geval 

het betrokken zijn bij de uitvoering van de Wiv 2002 is geëindigd.
1902

 

Deze regeling maakt dat er in het merendeel van de gevallen weinig heil te zoeken 

is in de mogelijkheid om AIVD-medewerkers op te roepen als getuigen. De informatie 

die in het kader van een strafprocedure relevant kan zijn, zal immers meestal onder de 

geheimhoudingsverplichting vallen, waardoor het voor de medewerkers in kwestie niet 

mogelijk is om hierover een getuigenis af te leggen zonder ministeriële ontheffing. Een 

dergelijke ontheffing van de geheimhoudingsverplichting zal wellicht zelden worden 

verleend. Het belang van de staatsveiligheid wordt over het algemeen immers geacht 

zwaarder door te wegen dan het belang van de waarheidsvinding in het kader van de 

strafprocedure.  

XVIII.4.2.2. DE AFSCHERMING VAN DE IDENTITEIT  

Maar ook in het geval de geheimhoudingsverplichting wordt opgeheven blijft het in vele 

gevallen een probleem dat de AIVD-medewerker onder zijn ware identiteit zal moeten 

optreden als getuige. Het geheimhouden van zijn identiteit kan nochtans wenselijk zijn in 

het kader van een goede taakuitvoering van de AIVD. Eventueel kan zelfs een conflict 

ontstaan met de in artikel 15 Wiv 2002 vervatte opdracht om zorg te dragen voor de 

geheimhouding en de bescherming van de bronnen. 

Voor de inwerkingtreding van de regeling van de afgeschermde getuige lag de 

enige mogelijkheid om de identiteit van een (AIVD-)getuige geheim te houden vervat in 

de regeling voor de bedreigde getuigen. Op grond van deze regeling kan de rechter-

commissaris – ambtshalve; op vordering van de officier van Justitie; of op verzoek van de 

verdachte of de getuige – beslissen dat ter gelegenheid van het verhoor van de getuige 

diens identiteit verborgen wordt gehouden.
1903

 Het verlenen van de status van bedreigde 

getuige is echter enkel mogelijk indien de getuige zich zodanig bedreigd voelt dat 

redelijkerwijze kan worden gevreesd voor zijn leven, gezondheid of veiligheid en hij om 

die reden te kennen geeft geen verklaring af te willen leggen.
1904

 Gelet op deze twee 

cumulatieve voorwaarden vormde de regeling van de bedreigde getuige geen afdoende 

oplossing voor het voorliggende probleem.
1905

 Het verborgen houden van de identiteit van 

de AIVD-medewerker op de enkele grond dat het belang van de staatsveiligheid dat eist, 

was niet mogelijk.  

In het uitzonderlijke geval waarin een medewerker van de AIVD toch aanspraak 

kan maken op de status van bedreigde getuige, moest er bovendien rekening worden 

gehouden met het in artikel 344a NSv geformuleerde bewijsminimum. Aldus kan de 

                                                 
1901

  Zie art. 1, lid 1 c Wiv 2002. Indien echter de ambtenaar geen medewerker van de AIVD is, maar wel kennis 

heeft gekregen van gegevens die onder de geheimhoudingsverplichting vallen, is de minister onder wie de 

dienst die de gegevens heeft verstrekt ressorteert, aan te merken als betrokken minister (art. 86, lid 2 Wiv 

2002 in fine). Voor gegevens die door de AIVD op grond van artikel 36, lid 1, a en b Wiv 2002 (zie art. 86, 

lid 2 Wiv 2002 in fine) worden meegedeeld aan externe ambtenaren, is dat zodoende de minister van BZK. 

Met betrekking tot gegevens die verstrekt zijn door de MIVD zal dit de minister van Defensie zijn (zie art. 

1, lid 1 c Wiv 2002).  
1902

  Art. 86, lid 3 Wiv 2002. 
1903

  Art. 226a, lid 1 NSv.  
1904

  Art. 226a, lid 1 a en b NSv.  
1905

  Zie in die zin ook L. VAN WIFFEREN, “Het gebruik van AIVD-informatie in het strafproces”, Justitiële 

verkenningen 2004, nr. 3, (138) 144. 
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bewezenverklaring van de tenlaste legging niet uitsluitend of in beslissende mate worden 

aangenomen op grond van schriftelijke bescheiden houdende verklaringen van personen 

wier identiteit niet blijkt.
1906

 De enkele verklaring van een bedreigde getuige zoals die 

blijkt uit een proces-verbaal, is op zich dan ook niet voldoende om een tenlastelegging 

bewezen te verklaren.
1907

  

XVIII.4.3. De Wet afgeschermde getuige 

Om aan deze bezwaren tegemoet te komen werden door de Wet afgeschermde getuige
1908

 

met ingang van 1 november 2006 een aantal wijzigingen aangebracht in het Wetboek van 

Strafvordering. De wetgever had daarmee de bedoeling om de bruikbaarheid van 

inlichtingen in het strafproces te vergroten, onder meer door het nader onderzoek naar de 

rechtmatigheid en betrouwbaarheid van dergelijke inlichtingen te vergemakkelijken.
1909

 

Algemeen aangenomen wordt dat de aanleiding voor dit initiatief gelegen was in de 

uitspraak van de rechtbank van Rotterdam
1910

 in de Eik-zaak waarin gesteld werd dat het 

gebruiken van inlichtingen als bewijs niet mogelijk zou zijn. Dat oordeel werd zoals we 

hierboven zagen in de latere rechtspraak echter hervormd, waardoor de doelstelling van 

de Wet afgeschermde getuige in zekere zin achterhaald geraakte.
1911

  

Niettemin blijven de door de Wet afgeschermde getuige doorgevoerde 

wijzigingen bijzonder relevant voor het onderwerp van dit proefschrift. Wij bespraken 

eerder reeds de aanpassing van artikel 344 NSv waardoor ambtsberichten voortaan 

beschouwd kunnen worden als ambtelijke geschriften (supra, XVIII.3.1). Hier gaan we 

dieper in op de aanpassing van artikel 187d NSv (XVIII.4.3.1) en op de invoeging van 

een nieuwe vierde afdeling E getiteld ‘Afgeschermde getuigen’ in titel III van het tweede 

boek van het Wetboek van Strafvordering (XVIII.4.3.2).  

XVIII.4.3.1. HET BELETTEN VAN OPENBAARMAKING  

Op grond van artikel 187d NSv heeft de rechter-commissaris bij het verhoor van een 

getuige traditioneel de mogelijkheid om te beletten dat de antwoorden op bepaalde vragen 

betreffende een bepaald gegeven ter kennis komen van de officier van Justitie, de 

verdachte en diens raadsman.
1912

 Hij kan dit indien er een gegrond vermoeden bestaat dat 

                                                 
1906

  Art. 344a, lid 1 NSv.  
1907

  Bovendien kan het schriftelijk stuk dat de verklaring van een bedreigde getuige bevat slechts worden 

aanvaard als bewijsmiddel indien de getuige door de rechter-commissaris verhoord is als bedreigde getuige 

én indien het ten laste gelegde feit een misdrijf betreft waarvoor voorlopige hechtenis mogelijk is en dat een 

ernstige inbreuk op de rechtsorde oplevert (art. 344a, lid 2 NSv). 
1908

  Wet van 7 februari 2002 houdende regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 

alsmede wijziging van enkele Wetten, Stbl. 2002, 148 (Wiv 2002) en de Wet van 28 september 2006 tot 

wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met het treffen van een regeling inzake het 

verhoor van afgeschermde getuigen en enkele andere onderwerpen, Stbl. 2006, 460 (Wet afgeschermde 

getuigen). 
1909

  Zie o.a. Tweede Kamer 2003-2004, 29743, nr. 3, 2-3. 
1910

  Rechtbank van Rotterdam 18 december 2002, ECLI:NL:RBROT:2002:AF2141 (Eik-zaak). 
1911

  Om die redenen kon de wet dan ook op de nodige kritiek rekenen in de rechtsleer. Zie over de 

totstandkoming en ratio van de Wet afgeschermde getuigen in het algemeen o.a. C.P.M. CLEIREN en J.F. 

NIJBOER (ed.), Strafvordering. Tekst en commentaar, 2009, inleidende opmerkingen bij Boek II, TitelIII, 

Afd. 4E, aant. 1-4; A. ELLIAN, “De scheiding tussen inlichtingen en opsporing: van spionage en 

contraspionage naar contraterrorisme” in B. DE GRAAFF, E.R. MULLER, en J. VAN REIJN (ed.), 

Inlichtingen- en veiligheidsdiensten, s.l., Kluwer, 2011, (111) 129 e.v.; L. JANSEN, AIVD-informatie als 

bewijs, 2007, 37 e.v. en 47 e.v.; T.M. SCHALKEN, noot onder HR 5 september 2006 (Eik-zaak), NJ 2007, 

(3486) 3486-3487. 
1912

  Aan te stippen valt dat dit niet hetzelfde is als het beletten dat de getuige op een bepaalde vraag een 

antwoord geeft. Het beletten van antwoorden is geregeld in art. 187b NSv.  
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de getuige ernstige overlast zal ondervinden c.q. in de uitoefening van zijn ambt of beroep 

ernstig zal worden belemmerd of dat een zwaarwegend opsporingsbelang wordt 

geschaad.
1913

  

De Wet afgeschermde getuige heeft daar een derde geval aan toegevoegd, 

waardoor de rechter-commissaris nu ook over deze mogelijkheid beschikt indien er een 

gegrond vermoeden bestaat dat door de openbaarmaking van het gegeven het belang van 

de staatsveiligheid wordt geschaad.
1914

 Het begrip staatsveiligheid moet daarbij begrepen 

worden als een verwijzing naar de in de Wiv 2002 vervatte opdrachten van de AIVD. 

Hierdoor wordt het mogelijk dat de rechter-commissaris in het kader van een onderzoek 

naar de stukken die aan een ambtsbericht ten grondslag liggen, getuigen hoort en daarvan 

verslag doet, zonder dat hij daarbij alle gegevens moet vastleggen en dus openbaar moet 

maken.
1915

 Vereist wordt wel dat het beletten van de openbaarmaking van bepaalde 

antwoorden of gegevens noodzakelijk wordt geacht.
1916

  

Deze regeling moet de rechter-commissaris met andere woorden in staat stellen 

om de betrouwbaarheid (en de rechtmatigheid) van het AIVD-materiaal eenvoudiger te 

controleren waardoor dit naderhand eventueel als bewijs kan worden gehanteerd.
1917

 De 

rechter-commissaris moet in zijn proces-verbaal wel aangeven dat hij van deze 

mogelijkheid gebruik heeft gemaakt
1918

 en wat de reden daarvoor was.
1919

 De toepassing 

van artikel 187d NSv wordt overigens niet verbonden aan de status van afgeschermde 

getuige. Het voorziene artikel 187d NSv kan ook ten aanzien van burgers die geen AIVD-

medewerker zijn worden toegepast.
1920

  

XVIII.4.3.2. DE AFGESCHERMDE GETUIGE 

XVIII.4.3.2.1. Het verhoor door de rechter-commissaris 

De eigenlijke regeling van de afgeschermde getuige zit vervat in de artikelen 226m e.v. 

van het Wetboek van Strafvordering
1921

 en houdt in dat een AIVD-medewerker
1922

 door 

                                                 
1913

  Art. 187d, eerste lid, a en b NSv. 
1914

  Art. 187d, lid 1, c NSv. Zie hierover L. JANSEN, AIVD-informatie als bewijs, 2007, 38-39; J. 

VERVAELE, “Gegevensuitwisseling en terrorismebestrijding in de VS en Nederland: emergency criminal 

law?”, Panopticon 2005, (27) 42. 
1915

  Zie Tweede Kamer 2003-2004, 29743, nr. 3, 7. Zie ook L. JANSEN, AIVD-informatie als bewijs, 2007, 38.  

In dat verband wordt overigens uitdrukkelijk bevestigd dat het belang van de staatsveiligheid prevaleert 

boven het belang van de strafvordering. Dat belang, en het daarmee verbonden belang van het voorkomen 

van ernstige aanslagen, moet niet in gevaar worden gebracht doordat ongeacht welke prijs informatie in een 

strafzaak wordt geopenbaard (Tweede Kamer 2003-2004, 29743, nr. 3, 1). 
1916

  Zie Tweede Kamer 2003-2004, 29743, nr. 3, 7. 
1917

  Zie Tweede Kamer 2003-2004, 29743, nr. 3, 7-8 en 11-12. In dat verband moet worden opgemerkt dat de 

voorgestelde regeling het ook mogelijk maakt dat de zittingsrechter, indien het belang van de 

staatsveiligheid dit vordert, het onderzoek naar bijvoorbeeld de betrouwbaarheid van de in het ambtsbericht 

van de AIVD vermelde gegevens kan opdragen aan de rechter-commissaris (Tweede Kamer 2003-2004, 

29743, nr. 3, 8). 
1918

  Art. 187d, lid 4 NSv.  
1919

  Art. 187d, lid 2 NSv.  
1920

  Te denken valt bijvoorbeeld aan een burger die zichzelf als AIVD-informant kenbaar zou maken, terwijl 

een dergelijke verklaring het belang van de staatsveiligheid zou schaden. 
1921

  Zie hierover D. MARONGIU, “Afgeschermde getuigen; niet aan beginnen!”, A.A. 2005, (793) 795 e.v.; J. 

VERVAELE, “Gegevensuitwisseling en terrorismebestrijding in de VS en Nederland: emergency criminal 

law?”, Panopticon 2005, (27) 42-43; T. PRAKKEN, “Naar een cyclopisch (straf)recht”, NJB 2004, (2338) 

2341. Voor een kritische bespreking van de regeling van de afgeschermde getuige in het licht van het 

EVRM, zie D. MARONGIU, “Afgeschermde getuigen; niet aan beginnen!”, A.A. 2005, (793) 797 e.v.; M. 

ALINK, Q. EIJKMAN en K. FREEKE, “AIVD-informatie als bewijs in het strafproces” in P.D. DUYX en 

P.D.J. VAN ZEBEN (ed.), Via Straatsburg, Nijmegen, Wolf Legal Publishers, 2004, (155) 173 e.v. 
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de rechter-commissaris als getuige kan worden gehoord; en dit met name ter vervanging 

van zijn getuigenis op de openbare terechtzitting. Daarbij bestaat bovendien de 

mogelijkheid dat de identiteit van de AIVD-medewerker in kwestie verborgen wordt 

gehouden.  

Het is de rechter-commissaris
1923

 die kan bevelen dat een getuige als 

afgeschermde getuige zal worden gehoord. Hij kan dit hetzij ambtshalve, hetzij op 

vordering van de officier van Justitie of op verzoek van de verdachte of de getuige zelf. In 

al deze gevallen geldt dat redelijkerwijze moet kunnen worden aangenomen dat het 

belang van de staatsveiligheid
1924

 de afscherming van de getuige vereist.
1925

 De rechter-

commissaris moet de redenen voor zijn beslissing aangeven in het proces-verbaal.
1926

 De 

officier van Justitie, de verdachte en de getuige worden in de gelegenheid gesteld om over 

deze beslissing te worden gehoord
1927

, maar zij beschikken niet over een rechtsmiddel 

tegen de beslissing.
1928

  

Het verhoor van de afgeschermde getuige gebeurt vervolgens door de rechter-

commissaris en niet door de zittingsrechter.
1929

 De rechter-commissaris moet daarbij de 

betrouwbaarheid van de verklaring van de afgeschermde getuige nagaan en daarvan 

rekenschap geven in het proces-verbaal.
1930

 Hij kan bepaalde personen bijzondere 

                                                                                                                                                  
1922

  Uit de Memorie van Toelichting blijkt dat een afgeschermde getuige in principe steeds een medewerker is 

van de AIVD of van een andere (buitenlandse) inlichtingendienst (zie Tweede Kamer 2003-2004, 29743, nr. 

3, 17-18). In het Wetboek van Strafvordering is deze voorwaarde echter niet uitdrukkelijk opgenomen. Lees 

in dit verband ook G.J.M. CORSTENS, Het Nederlands strafprocesrecht, 2008, 694; A. ELLIAN, “De 

scheiding tussen inlichtingen en opsporing: van spionage en contraspionage naar contraterrorisme” in B. 

DE GRAAFF, E.R. MULLER, en J. VAN REIJN (ed.), Inlichtingen- en veiligheidsdiensten, s.l., Kluwer, 

2011, (111) 130; L. JANSEN, AIVD-informatie als bewijs, 2007, 39. 
1923

  Daartoe is overigens enkel de rechter-commissaris in de Rechtbank te Rotterdam bevoegd (art. 178a, lid 3 

NSv). 
1924

  Het begrip staatsveiligheid moet ook hier begrepen worden als een verwijzing naar de in de Wiv 2002 

vervatte opdrachten van de AIVD (zie Tweede Kamer 2003-2004, 29743, nr. 3, 7. Zie ook L. JANSEN, 

AIVD-informatie als bewijs, 2007, 38). 
1925

  Art. 226m, lid 1 NSv. Voor een uitgebreid onderzoek van de rechter-commissaris lijkt er evenwel geen 

ruimte te bestaan nu de vraag of een getuigenis het belang van de staatsveiligheid in het gedrang kan 

brengen net omwille van dat belang moeilijk op voorand kan worden ingeschat. De vaststelling zal 

waarschijnlijk eerder zijn ingegeven door de functie van de potentiële getuigen binnen de AIVD en de 

bereidheid en mogelijkheid om verklaringen af te leggen met betrekking tot zaken die onder zijn 

geheimhoudingplicht vallen (zie Tweede Kamer 2003-2004, 29743, nr. 3, 17. Zie ook C.P.M. CLEIREN en 

J.F. NIJBOER (ed.), Strafvordering. Tekst en commentaar, 2009, art. 266-, aant. 2, a). 
1926

  Art. 226m, lid 3 NSv. 
1927

  Art. 226m, lid 2 NSv. 
1928

  Art. 226m, lid 4 NSv. Dit werd verantwoord door te verwijzen naar het marginale afwegingskader dat de 

rechter-commissaris ter beschikking staat bij zijn beoordeling van het belang van de staatsveiligheid. Het 

valt niet in te zien wat de meerwaarde zou zijn om een dergelijke marginale toets in beroep over te doen, zo 

werd door de minister gesteld (Tweede Kamer 2003-2004, 29743, nr. 7, 8 en Tweede Kamer 2003-2004, 

29743, nr. 27, 2. Zie C.P.M. CLEIREN en J.F. NIJBOER (ed.), Strafvordering. Tekst en commentaar, 2009, 

art. 226m, aant. 6; L. JANSEN, AIVD-informatie als bewijs, 2007, 39-40). 
1929

  Daarbij heeft de wetgever zich laten inspireren door de regeling die ter zake bestaat voor de bedreigde 

getuigen (zie art. 226a NSv e.v.). 
1930

  Art. 226q NSv. De onderzoeksplicht heeft dus niet enkel betrekking op het onderzoeken van de 

betrouwbaarheid van de getuige. Een rechter-commissaris die niet twijfelt aan de betrouwbaarheid van een 

getuige maar niettemin twijfels heeft over de betrouwbaarheid van hetgeen door deze wordt verklaard moet 

daar ook uitdrukkelijk melding van maken. (zie Tweede Kamer 2003-2004, 29743, nr. 3, 10 en 22. Zie ook 

C.P.M. CLEIREN en J.F. NIJBOER (ed.), Strafvordering. Tekst en commentaar, 2009, inleidende 

opmerkingen bij Boek II, TitelIII, Afd. 4E, aant. 5 en art. 226q, aant. 2; A. ELLIAN, “De scheiding tussen 

inlichtingen en opsporing: van spionage en contraspionage naar contraterrorisme” in B. DE GRAAFF, E.R. 

MULLER, en J. VAN REIJN (ed.), Inlichtingen- en veiligheidsdiensten, s.l., Kluwer, 2011, (111) 130; L. 

JANSEN, AIVD-informatie als bewijs, 2007, 42). 
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toegang verlenen tot het bijwonen van het verhoor van de afgeschermde getuige.
1931

 De 

rechter-commissaris draagt er zorg voor dat het proces-verbaal van verhoor geen 

verklaringen bevat die strijdig zijn met een zwaarwegend belang van de getuige of een 

ander persson, dan wel met het belang van de staatveiligheid.
1932

 Het proces-verbaal 

wordt trouwens enkel meegedeeld aan de officier van Justitie, de verdachte en diens 

raadsman indien de afgeschermde getuige daarmee instemt. Die kan zijn toestemming 

onthouden indien het belang van de staatsveiligheid dit vereist.
1933

  

Een getuige die als afgeschermde getuige door de rechter-commissaris wordt 

gehoord, is nochtans niet per definitie vrijgesteld van het verschijnen ter terechtzitting, al 

ligt dat uiteraard wel in de lijn der verwachtingen.
1934

 Indien nodig kan de officier van 

Justitie verhinderen dat een afgeschermde getuige wiens identiteit verborgen is gebleven 

een getuigenis ter terechtzitting moet afleggen.
1935 

In de mate de identiteit van de 

afgeschermde getuige niet verborgen werd gehouden – en dat is niet per definitie het 

geval – lijkt de officier van Justitie zijn oproeping evenwel niet te kunnen weigeren.
1936

 

Het is dus niet uitgesloten dat een afgeschermde getuige toch ter terechtzitting zal moeten 

getuigen.  

XVIII.4.3.2.2. De afschermingsmodaliteiten 

Indien een zwaarwegend belang van de getuige of een ander persoon, dan wel het belang 

van de staatveiligheid dat vereist, kan de rechter-commissaris bevelen dat de identiteit 

van de afgeschermde getuige verborgen wordt gehouden ter gelegenheid van diens 

verhoor. Hij kan dit hetzij ambtshalve, hetzij op vordering van de officier van Justitie of 

op verzoek van de verdachte of de getuige zelf.
1937

 Indien de rechter-commissaris een 

dergelijk bevel geeft, is hij bij zijn verhoor niet verplicht naar de identiteitsgegevens van 

de getuige te vragen.
1938

 De rechter-commissaris zelf moet vóór het verhoor wel op de 

hoogte zijn van de identiteit van de getuige.
1939

 De getuige dient onder ede te worden 

gehoord.
1940

 De rechter-commissaris hoort de getuige vervolgens op een zodanige manier 

dat zijn identiteit verborgen blijft
1941

 en hij neemt daarvoor de maatregelen die 

                                                 
1931

  Art. 226o NSv. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de directe chef van de betrokkene. De 

bedoeling is om de getuige op die manier ondersteuning te kunnen bieden bij het oordeel of een bepaald 

gegeven al dan niet onder zijn geheimhoudingsverplichting valt (zie Tweede Kamer 2003-2004, 29743, nr. 

3, 19. Zie ook C.P.M. CLEIREN en J.F. NIJBOER (ed.), Strafvordering. Tekst en commentaar, 2009, art. 

226o, aant. 2). 
1932

  Art. 226p, lid 2 NSv.  
1933

  Art. 226p, lid 3 NSv.  
1934

  In die zin ook C.P.M. CLEIREN en J.F. NIJBOER (ed.), Strafvordering. Tekst en commentaar, 2009, art. 

226m, aant. 2, b); L. JANSEN, AIVD-informatie als bewijs, 2007, 40. 
1935

  Zie art. 264, lid 2, a NSv en 288, lid 2 NSv´. In de mate de officier van Justitie verhindert dat de 

afgeschermde getuige in openbare terechtzitting moet getuigen, verschilt deze regeling dus van de regeling 

van artikel 187d NSv. De zittingsrechter kan immers steeds beslissen dat een getuige, waarvan op grond 

van artikel 187d NSv bepaalde antwoorden niet zijn opgenomen in het proces-verbaal, ook op de zitting 

dient te verschijnen. De officier van Justitie kan dat in die hypothese niet verhinderen (zie Tweede Kamer 

2003-2004, 29743, nr. 3, 18). 
1936

  In die zin ook L. JANSEN, AIVD-informatie als bewijs, 2007, 40. In de praktijk is dit waarschijnlijk echter 

een vrij theoretische mogelijkheid aangezien naar alle verwachting bij het statuut van afgeschermde getuige 

meestal gebruik gemaakt zal worden van de mogelijkheid om zijn identiteit verborgen te houden. 
1937

  Art. 226n, lid 1 NSv.  
1938

  Art. 190, lid 5 NSv. Het gaat dan meer bepaald om de naam en voornamen, leeftijd, beroep en woon- of 

verblijfplaats en geboorteplaats van de getuige (zie art. 190, lid 1 NSv). 
1939

  Art. 226n, lid 1 NSv. 
1940

  Art. 226n, lid 2 NSv. 
1941

  Art. 226n, lid 3 NSv.  
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redelijkerwijze nodig zijn.
1942

 Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het vermomd 

laten verschijnen van de getuige of aan het anonimiseren van processtukken.
1943

  

Indien een zwaarwegend belang van de getuige of een ander persoon, dan wel het 

belang van de staatveiligheid dat vereist, kan de rechter-commissaris bovendien bepalen 

dat de verdachte of diens raadsman – dan wel beiden – het verhoor niet mogen bijwonen. 

In dat laatste geval is ook de officier van Justitie niet bevoegd bij het verhoor aanwezig te 

zijn.
1944

 Deze regeling dient als subsidiair beschouwd te worden ten aanzien van het 

verborgen houden van de identiteit van de getuige. Enkel wanneer dit laatste op zichzelf 

niet kan volstaan, kan tevens het bijwonen van het verhoor worden beperkt. De officier 

van Justitie, de verdachte of diens raadsman die het verhoor niet bijwonen, krijgen 

overigens wel de mogelijkheid om hun vragen te laten stellen aan de afgeschermde 

getuige; en dit hetzij door middel van telecommunicatie, hetzij schriftelijk.
1945

 

XVIII.4.3.2.3. Het veto-recht van de getuige 

Het bijzondere aan de regeling van de afgeschermde getuige is echter niet zozeer dat zijn 

verhoor geschiedt buiten de eigenlijke terechtzitting. En evenmin is de essentie ervan te 

zoeken in de mogelijkheid om de identiteit van de getuige af te schermen of hem in 

afwezigheid van de partijen te horen. Deze mogelijkheden zijn zoals gezien immers niet 

inherent verbonden met de toekenning van het statuut van de afgeschermde getuige, maar 

zijn veeleer te beschouwen als bijzondere modaliteiten. Het belang van het statuut ligt 

daarentegen veeleer in het feit dat de afgeschermde getuige zelf moet instemmen met de 

voeging van het proces-verbaal bij de processtukken.
1946

  

Het is immers steeds de afgeschermde getuige zelf die kan beslissen over het al 

dan niet voegen van het proces-verbaal bij de processtukken.
1947

 Aldus beschikt hij als het 

ware over een vetorecht met betrekking tot de openbaarmaking van gegevens uit zijn 

verklaring aan de in de procedure betrokken partijen, al kan hij zijn toestemming wel 

enkel onthouden indien het belang van de staatsveiligheid dit vereist. Indien de getuige 

zijn toestemming weigert, moeten het proces-verbaal en alle andere stukken met 

betrekking tot het verhoor zelfs worden vernietigd.
1948

 De facto zal er dus onderhandeld 

moeten worden over de gegevens die wél in het proces-verbaal van verhoor kunnen 

                                                 
1942

  Art. 226r, lid 1 NSv. 
1943

  Art. 226r, lid 2 NSv juncto art. 226f, lid 2 en 3 NSv. Zie ook C.P.M. CLEIREN en J.F. NIJBOER (ed.), 

Strafvordering. Tekst en commentaar, 2009, art. 266r, aant. 2 en 3; L. JANSEN, AIVD-informatie als 

bewijs, 2007, 41. 
1944

  Art. 226p, lid 1 NSv. Wanneer enkel de raadsman van de verdachte bij het verhoor van de afgeschermde 

getuige aanwezig mag zijn heeft de officier van Justitie dus wel de bevoegdheid om het verhoor bij te 

wonen. Deze regeling werd getroffen omwille van de wapengelijkheid (zie C.P.M. CLEIREN en J.F. 

NIJBOER (ed.), Strafvordering. Tekst en commentaar, 2009, art. 226p, aant. 2). 
1945

  Art. 226p, lid 4 NSv. Zie C.P.M. CLEIREN en J.F. NIJBOER (ed.), Strafvordering. Tekst en commentaar, 

2009, art. 226p, aant. 6; L. JANSEN, AIVD-informatie als bewijs, 2007, 41. 
1946

  Art. 226p, lid 3 en art. 226s, lid 1 NSv. Zie hierover C.P.M. CLEIREN en J.F. NIJBOER (ed.), 

Strafvordering. Tekst en commentaar, 2009, art. 226p, aant. 4; A. ELLIAN, “De scheiding tussen 

inlichtingen en opsporing: van spionage en contraspionage naar contraterrorisme” in B. DE GRAAFF, E.R. 

MULLER, en J. VAN REIJN (ed.), Inlichtingen- en veiligheidsdiensten, s.l., Kluwer, 2011, (111) 130. 
1947

  De reden hiervoor ligt volgens de Memorie van Toelichting in het feit dat enkel de (medewerker van) de 

AIVD kan oordelen in welke mate bepaalde verklaringen schadelijk zijn voor de staatsveiligheid (Tweede 

Kamer 2003-2004, 29743, nr. 3, 3. Zie ook C.P.M. CLEIREN en J.F. NIJBOER (ed.), Strafvordering. Tekst 

en commentaar, 2009, art. 226s, aant. 2); A. ELLIAN, “De scheiding tussen inlichtingen en opsporing: van 

spionage en contraspionage naar contraterrorisme” in B. DE GRAAFF, E.R. MULLER, en J. VAN REIJN 

(ed.), Inlichtingen- en veiligheidsdiensten, s.l., Kluwer, 2011, (111) 130. 
1948

  Art. 226s, lid 2 NSv juncto art. 226p, lid 3 NSv. Zie C.P.M. CLEIREN en J.F. NIJBOER (ed.), 

Strafvordering. Tekst en commentaar, 2009, art. 226q, aant. 3. 
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worden opgenomen; en dit met name om te vermijden dat het gehele proces-verbaal moet 

worden vernietigd en het verhoor van de getuige een maat voor niets blijft.
1949

 

De regeling van de afgeschermde getuige brengt overigens geen wijziging aan in 

de regeling van de geheimhoudingsverplichting. Ook wanneer een AIVD-medewerker de 

status van afgeschermde getuige krijgt toegekend, zal hij in zijn verklaringen dus 

gebonden zijn door de geheimhoudingsplicht, tenzij hij daarvan gezamenlijk door de 

minister van BZK en de minister van Justitie werd vrijgesteld.
1950

 Slechts in de mate deze 

beide ministers daarin hebben toegestemd zal de afgeschermde getuige verklaringen 

kunnen afleggen over gegevens die onder zijn geheimhoudingsverplichting vallen.
1951

  

XVIII.4.3.2.4. De afgeschermde getuige als bewijsmiddel 

In het geval waarin de verklaring van een afgeschermde getuige niet slechts gebruikt 

wordt in het kader van een rechtmatigheids- of betrouwbaarheidstoets, maar als 

zelfstandig bewijsmiddel moet er bovendien rekening worden gehouden met een aantal 

bijzonderheden wanneer zijn verklaringen voor het bewijs gebruikt worden.  

Zo moet het gebruik als bewijsmiddel van het proces-verbaal van verhoor bij de 

rechter-commissaris dat de verklaring van een afgeschermde getuige bevat, bijzonder 

gemotiveerd worden.
1952

 Daaruit zal moeten blijken dat aan de wettelijke voorwaarden is 

voldaan en dat de rechter ten gronde – weliswaar op basis van het onderzoek van de 

rechter-commissaris – zelfstandig de betrouwbaarheid van de verklaringen heeft 

onderzocht.
1953

 

Belangrijker allicht is dat in artikel 344a NSv. een aantal bijkomende 

voorwaarden worden gesteld aan het gebruik van de verklaring van een afgeschermde 

getuige als bewijsmiddel. Ten eerste zal het schriftelijk stuk dat de verklaring bevat van 

een afgeschermde getuige wiens identiteit verborgen is gebleven slechts onder een 

dubbele voorwaarde aanvaard kunnen worden als bewijsmiddel: de getuige moet door de 

rechter-commissaris als afgeschermde getuige zijn verhoord; én het ten laste gelegde feit 

betreft een misdrijf waarvoor voorlopige hechtenis mogelijk is en dat een ernstige inbreuk 

op de rechtsorde oplevert.
1954

 Ten tweede mag het bewijs dat de verdachte het ten laste 

gelegde feit heeft begaan, door de rechter niet uitsluitend of in beslissende mate
1955

 

worden aangenomen op grond van schriftelijke bescheiden houdende verklaringen van 

personen wier identiteit niet blijkt.
1956

 Dit algemeen geformuleerde bewijsminimum is 

ook van toepassing op de afgeschermde getuige wiens identiteit door de rechter-

commissaris verborgen werd gehouden.  

Daarbij is het opvallend dat deze beide in artikel 344a NSv vervatte bewijsregels 

enkel gelden wanneer er sprake is van een afgeschermde getuige waarvan de identiteit 

verborgen is gebleven.
1957

 Zoals wij zagen is dat evenwel niet per definitie het geval. In 

                                                 
1949

  Zie in dat verband ook C.P.M. CLEIREN en J.F. NIJBOER (ed.), Strafvordering. Tekst en commentaar, 

2009, art. 226p, aant. 8. 
1950

  Supra, XVIII.4.2.1.2. 
1951

  Zie Tweede Kamer 2003-2004, 29743, nr. 3, 6. 
1952

  Art. 360, lid 1 NSv. 
1953

  Zie hierover C.P.M. CLEIREN en J.F. NIJBOER (ed.), Strafvordering. Tekst en commentaar, 2009, art. 

360, aant. 2, b); L. JANSEN, AIVD-informatie als bewijs, 2007, 44. 
1954

  Zie art. 344a, lid 2 NSv. Zie ook Tweede Kamer 2003-2004, 29743, nr. 3, 23. 
1955

  Daarmee wordt aansluiting gezocht bij de vaste rechtspraak van het EHRM dat een veroordeling niet solely 

or to a decisive extent gebaseerd mag zijn op de verklaringen van een anonieme getuige. Zie hierover 

C.P.M. CLEIREN en J.F. NIJBOER (ed.), Strafvordering. Tekst en commentaar, 2009, art. 344a, aant. 4; L. 

JANSEN, AIVD-informatie als bewijs, 2007, 43. 
1956

  Art. 344a, lid 1 NSv.  
1957

  In die zin ook L. JANSEN, AIVD-informatie als bewijs, 2007, 43. 
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de – waarschijnlijk niettemin uitzonderlijke – gevallen waarin het statuut van de 

afgeschermde getuige wordt toegekend zonder dat bijkomend besloten wordt tot het 

afschermen van zijn identiteit, gelden de beperking van artikel 344a NSv dus niet. 

Niettemin moet ook dan nog rekening gehouden worden met het reeds aangehaalde 

algemeen geldend principe volgens hetwelk een bewezenverklaring steeds moet steunen 

op tenminste twee uiteenlopende bronnen.
1958

 

XVIII.4.3.2.5. Besluit 

De aanpassingen die door de Wet afgeschermde getuigen werden aangebracht in het 

Wetboek van Strafvordering bieden voor een aantal problemen die naar aanleiding van 

het toetsen van de rechtmatigheid en betrouwbaarheid van inlichtingen kunnen opduiken, 

schijnbaar een oplossing. De mogelijkheden om de identiteit van een AIVD-medewerker 

verborgen te kunnen houden, louter om redenen van staatsveiligheid is in dat verband 

belangrijk. Maar ook het veto-recht waarvan de afgeschermde getuige gebruik kan 

maken, lijkt tegemoet te komen aan de bezorgdheid van de inlichtingendiensten over hun 

geheimhoudingsverplichting. Zo bekeken heeft de Wet afgeschermde getuigen zonder 

meer voor een potentiële vereenvoudiging van het gebruik van inlichtingen als 

strafrechtelijk bewijs gezorgd. Niettemin kunnen ook vragen worden gesteld bij de 

meerwaarde van de Wet afgeschermde getuige.  

In de eerste plaats kan er op gewezen worden dat de door de rechtspraak vereiste 

(rechtmatigheids- en) betrouwbaarheidstoets weliswaar wordt vereenvoudigd, maar ook 

wordt geëxporteerd naar de rechter-commissaris. De mogelijkheden van de zittingsrechter 

om de rechtmatigheid en betrouwbaarheid van het AIVD-materiaal te toetsen, worden dus 

slechts onrechtstreeks verbeterd.
1959

 

Bovendien blijft de kwestie van de geheimhoudingsverplichting de achilleshiel 

van de regeling.
1960

 Er is immers niets veranderd aan het feit dat een AIVD-medewerker 

in rechte slechts verklaringen kan afleggen indien hij door de ministers van Justitie en 

Binnenlandse Zaken gezamenlijk ontslaan is van zijn plicht tot geheimhouding. In het 

verleden bleek die bereidheid vrij klein te zijn en er zijn aanwijzingen dat die houding 

niet is veranderd. In de Piranha-zaak deed de verdediging de suggestie om een 

vermoedelijke AIVD-medewerker te laten horen als afgeschermde getuige. Dat verzoek 

werd – omwille van de weigering van de AIVD ook maar iets over de identiteit van de 

betrokkene bekend te maken – door het gerechtshof evenwel zinloos geacht.
1961

 Daardoor 

lijkt er in de praktijk voorlopig weinig of geen gebruik gemaakt te worden van deze 

regeling. 

XVIII.5. BESLUIT 

Op het einde van dit hoofdstuk kunnen we in de eerste plaats besluiten dat het gebruik 

van inlichtingen als strafrechtelijk bewijs In Nederland principieel mogelijk is. Gelet op 

                                                 
1958

  C.P.M. CLEIREN en J.F. NIJBOER (ed.), Strafvordering. Tekst en commentaar, 2009,  inleidende 

opmerkingen bij afdeling 3: bewijs, aant. 4, f); G.J.M. CORSTENS, Het Nederlands strafprocesrecht, 2008, 

695; J.F. NIJBOER, Strafrechtelijk bewijsrecht, 2008, 82 e.v. 
1959

  In die zin ook L. JANSEN, AIVD-informatie als bewijs, 2007, 52 
1960

  In die zin ook L. JANSEN, AIVD-informatie als bewijs, 2007, 52; T.M. SCHALKEN, noot onder HR 5 

september 2006 (Eik-zaak), NJ 2007, (3486) 3487. 
1961

  In dat verband is het niettemin opmerkelijk dat deze uitspraak door de Hoge Raad werd gecasseerd omdat 

de afwijzing van het verzoek onvoldoende breed gemotiveerd was. Volgens de Hoge Raad had het 

gerechtshof (in zijn motivering) nadrukkelijker moeten nagaan waarom het niet mogelijk was om deze als 

afgeschermde getuige te horen (HR 15 maart 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP7544 (Piranha-zaak), 

overweging 5.8). 
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het bestaan van een negatief-wettelijk bewijsstelsel is het weliswaar noodzakelijk dat de 

inlichtingen in kwestie in de vorm van een wettelijk bewijsmiddel worden voorgedragen, 

maar daartoe bestaan voldoende mogelijkheden. Achter de in principe limitatieve 

opsomming van de wettelijke bewijsmiddelen, gaat de facto immers een relatief open 

systeem schuil. Aldus kan AIVD-materiaal in een strafzaak onder andere worden 

ingebracht als het voorwerp van rechterlijke waarneming; als een ‘ander geschrift’; of 

door middel van een getuigenverklaring. In de praktijk echter werd de voor het bewijs 

gebruikte AIVD-informatie meestal opgenomen in het proces-verbaal van een 

opsporingsambtenaar. 

 Die manier van werken zal in de toekomst echter naar alle waarschijnlijkheid aan 

belang verliezen. Sinds de inwerkingtreding van de Wet afgeschermde getuigen, eind 

2006, wordt er in de opsomming van de wettelijke bewijsmiddelen immers op twee 

plaatsen nadrukkelijk verwezen naar het gebruik van inlichtingen.  

Ten eerste werd het rechtstreeks gebruiken van ambtsberichten van de AIVD als 

bewijsmiddel vereenvoudigd. Door de aanpassing van artikel 344 NSv in 2006 vallen 

ambtsberichten niet langer onder de restcategorie van de ‘andere geschriften’, maar 

kunnen zij beschouwd worden als ‘ambtelijk geschriften’. Het bijzondere bewijsminimum 

op grond waarvan ambtsberichten enkel als bewijs kunnen gelden in verband met de 

inhoud van andere bewijsmiddelen, wordt daarmee buiten werking gesteld. Anderzijds 

blijft ook voor de ambtelijke geschriften het algemene bewijsminimum gelden op grond 

waarvan een bewezenverklaring steeds moet steunen op minstens twee uiteenlopende 

bronnen. Zo bekeken blijft de meerwaarde van de doorgevoerde aanpassing dus eerder 

beperkt. Wel lijkt er sinds 2006 geen enkele reden meer te bestaan om AIVD-materiaal 

nog langs de omweg van het proces-verbaal of de eigen waarneming van de rechter
1962

 in 

te brengen in een strafzaak.  

In de tweede plaats moet uiteraard gedacht worden aan de regeling van de 

afgeschermde getuige, waarmee de wetgever het afnemen van een verklaring van een 

AIVD-medewerker wou vergemakkelijken. Het belang van deze regeling ligt evenwel 

niet zozeer in het rechtstreeks gebruik van de verklaringen van een afgeschermde getuige 

als bewijs. Veeleer lijkt de meerwaarde van de afgeschermde getuige te liggen in het 

onderzoek naar de (rechtmatigheid en) betrouwbaarheid van ander – als bewijsmiddel 

gebruikt – AIVD-materiaal. 

De principiële mogelijkheid om inlichtingen in de vorm van een wettelijk 

bewijsmiddel te presenteren, is op zich inderdaad onvoldoende om te besluiten tot de 

bruikbaarheid van inlichtingen als bewijs in strafzaken. De kern van dit vraagstuk lijkt 

zich daarentegen te bevinden in de noodzakelijk geachte rechterlijke toets van de 

rechtmatigheid en de betrouwbaarheid van de gehanteerde bewijsmiddelen. Het is dan 

ook essentieel om de uitgangspunten die hierover door de rechtspraak van voornamelijk 

de Hoge Raad naar voor werden geschoven, nader te bekijken. 

Wat betreft het toetsen van de rechtmatigheid van de voor het bewijs in 

aanmerking komende inlichtingen kunnen we evenwel kort zijn. De eventuele 

onrechtmatigheden die door een inlichtingendienst werden begaan vallen buiten het 

toepassingsgebied van artikel 359a NSv. Mede daardoor bestaat er volgens de Hoge Raad 

nauwelijks ruimte voor een rechterlijke rechtmatigheidstoets. Het in de lagere rechtspraak 

gehanteerde vertrouwensbeginsel – op grond waarvan de gerechtelijke autoriteiten gelet 

op de omstandige politieke en parlementaire controle van het functioneren van de 

                                                 
1962

  Video’s, foto’s of audio-opnames kunnen immers als bijlage bij een ambtsbericht worden gevoegd. Formeel 

gesproken is er dan geen reden om een beroep te doen op de eigen waarneming van de rechter.  
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inlichtingendiensten kunnen uitgaan van een rechtmatige verkrijging – wordt daarmee 

impliciet aanvaard.  

Bovendien is het volgens de Hoge Raad slechts in uitzonderlijke gevallen 

noodzakelijk dat bepaalde inlichtingen van het bewijs moeten worden uitgesloten. Dat zal 

onder meer het geval zijn wanneer er sprake is van rechtsmisbruik doordat bepaalde 

opsporingsbevoegdheden doelbewust achterwege werden gelaten ten einde gebruik te 

kunnen maken van de door een inlichtingendienst ingezamelde inlichtingen; dan wel 

wanneer het optreden van de betrokken inlichtingendienst een schending heeft opgeleverd 

van het aan een verdachte toekomende recht op een fair trial als bedoeld in artikel 6 

EVRM. Met andere woorden: de rechtmatigheid van de inlichtingen wordt vermoed en 

als er toch een onrechtmatigheid aan het licht komt, leidt deze enkel tot bewijsuitsluiting 

als er sprake is van een zeer ernstige tekortkoming. 

Daarentegen lijkt in de rechtspraak veel meer belang te worden gehecht aan het 

toetsen van de betrouwbaarheid van de voor het bewijs in aanmerking komende 

inlichtingen. Omwille van de geheimhoudingsverplichting van de inlichtingendiensten, 

wordt ook in deze de taak van de rechter aanzienlijk bemoeilijkt. Maar anders dan in het 

kader van de rechtmatigheidstoets wordt hier door de rechtspraak – onder verwijzing naar 

artikel 6 EVRM – veel nadruk gelegd op het belang van de nodige compenserende 

maatregelen. Zijn dergelijke maatregelen niet voor handen of worden ze niet toegepast 

waardoor de betrouwbaarheid van de inlichtingen onvoldoende kan worden getoetst, dan 

lijken zij van het bewijs te moeten worden uitgesloten. Wat dit betekent voor de concrete 

draagwijdte van de betrouwbaarheidstoets, blijft evenwel onduidelijk en zal telkens 

afhangen van de omstandigheden van de voorliggende strafzaak. In dat verband rust 

overigens een grote verantwoordelijkheid op de (verwerende) partijen die vooruitgrijpend 

naar de responsieplicht van de rechter – en daarin gesteund door de controle op de 

motiveringsverplichting van de Hoge Raad –, zwaar kunnen wegen op de reikwijdte van 

het ter terechtzitting gevoerde betrouwbaarheidsonderzoek. 

In dat verband speelt overigens ook de regeling van de afgeschermde getuige een 

belangrijke rol. Wanneer aan een AIVD-medewerker het statuut van afgeschermde 

getuige wordt toegekend, kan deze door een rechter-commissaris worden verhoord buiten 

de terechtzitting, waarbij de afgeschermde getuige zelf over een soort vetorecht beschikt 

met betrekking tot de delen van zijn verklaring die in het proces-verbaal opgenomen 

kunnen worden. Bovendien kan besloten worden om de identiteit van de afgeschermde 

getuige voor de partijen verborgen te houden of eventueel zelfs om het verhoor te laten 

plaatsvinden in afwezigheid van de partijen. Met deze bijzondere procedure had de 

wetgever de uitdrukkelijke bedoeling om het verhoren van AIVD-medewerkers als 

rechtmatigheidsgetuige te vergemakkelijken wat op zijn beurt het gebruik van 

inlichtingen als strafrechtelijk bewijs moest faciliteren.  

De regeling van de afgeschermde getuige lijkt die rol echter slechts ten dele te 

kunnen waarmaken. Ook bij het verhoor van een afgeschermde getuige blijft de kern van 

het probleem immers dat de inlichtingendiensten bereid moeten zijn om aan het verhoor 

hun medewerking te verlenen, in het bijzonder door in te stemmen met een ontheffing van 

hun geheimhoudingsplicht. Die bereidheid blijkt op basis van de huidige rechtspraak 

voorlopig echter niet erg groot te zijn, al lijkt de Hoge Raad in deze wel de druk op te 

voeren. In de Piranha-zaak benadrukte de Hoge Raad immers dat de rechter een verzoek 

tot het afgeschermd horen van een AIVD-medewerker niet zo maar kon weigeren omdat 

de AIVD in casu niet bereid leek om daaraan mee te werken. Daarmee is uiteraard niet 

gezegd dat het afgeschermd horen van een AIVD-medewerker door de Hoge Raad 

noodzakelijk wordt geacht, maar op zijn minst kan gesteld worden dat er in het kader van 

de betrouwbaarheidstoets schijnbaar veel belang aan wordt gehecht.  
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Meer in het algemeen lijkt de Hoge Raad – op grond van zijn controle van de 

motiveringsverplichting – dus hoge eisen te stellen aan het betrouwbaarheidsonderzoek 

en lijkt het te verwachten dat de haalbaarheid van elke beschikbare 

compensatiemogelijkheid door de feitenrechter grondig onderzocht wordt. Het gebruik 

van inlichtingen als strafrechtelijk bewijs lijkt daardoor per definitie gepaard te zullen 

gaan met een diepgravend en dus tijdrovend betrouwbaarheidsonderzoek ter terechtzitting 

waarbij – mede omwille van de responsieplicht – op voorhand moeilijk kan worden 

ingeschat wat het resultaat zal zijn. Het ligt voor de hand dat van die omstandigheid een 

ontradend effect zal uitgaan.  

Ten slotte moet nog gewezen worden op het feit dat de Hoge Raad zich ter dege 

bewust lijkt van de omstandigheid dat de mogelijkheden om de betrouwbaarheid van 

AIVD-materiaal te toetsen, sterk afhankelijk zijn van de aard van dat materiaal. In de 

besproken rechtspraak was er telkens sprake van opnames van door de AIVD 

onderschepte tapgesprekken; lees, technisch materiaal waarvan de betrouwbaarheid in 

hoge mate vastsligt. In de Eik-zaak werd het gebruik van deze opnames als bewijs dan 

ook aanvaard omdat de betrouwbaarheid ervan voldoende getoetst kon worden, maar uit 

de Piranha-zaak blijkt dat dit zeker niet per definitie het geval zal zijn. Bij ambtsberichten 

die niet op dergelijk technisch materiaal steunen, is het toetsen van de betrouwbaarheid 

evenwel aanzienlijk moeilijker. In de zaak tegen de Hofstadgroep achtte het Gerechtshof 

in Den Haag het gebruik van ambtsberichten als bewijs om die reden uitgesloten. Het gaat 

ons te ver om hier als algemene regel uit af te leiden dat enkel de van de AIVD 

afkomstige tapgesprekken (of andere technische registraties) aanvaard kunnen worden als 

strafrechtelijk bewijs en niet de ambtsberichten. Gelet op de vereisten die in de 

rechtspraak aan de betrouwbaarheidstoets worden gesteld, lijkt het evenwel weinig 

waarschijnlijk dat ambtsberichten die niet op dergelijke technische registraties steunen, 

als bewijs aanvaard zullen worden. 
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HOOFDSTUK XIX. HET GEBRUIK VAN INLICHTINGEN ALS 

STRAFRECHTELIJK BEWIJS IN DUITSLAND  

XIX.1. INLEIDING 

Zoals hoger is gebleken, kunnen het BfV en de BND – niettegenstaande het bestaan van 

het Trennungsgebot – informatie meedelen aan het openbaar ministerie en de 

politiediensten met het oog op zowel het voorkomen, het opsporen als het vervolgen van 

bepaalde (zware) strafbare feiten. In die optiek rijst dus ook in Duitsland de vraag of 

dergelijke inlichtingen als strafrechtelijk bewijs aangewend kunnen worden. Bij gebrek 

aan een uitdrukkelijke wettelijke regeling van deze kwestie, dient ook voor Duitsland te 

worden teruggegrepen naar de algemeen geldende bewijsregels in het strafprocesrecht. 

Naast een bespreking van de algemene uitgangspunten van het bewijsrecht (XIX.2.1) en 

de wettige bewijsmiddelen (XIX.2.2) zal daarbij ook voor Duitsland worden stilgestaan 

bij twee leerstukken met een bijzondere relevantie voor dit proefschrift: de 

bewijsuitsluiting (XIX.2.3) en de motivering van de uitspraak (XIX.2.4). Onder de titels 

XIX.3 en XIX.4 zullen we vervolgens nagaan welke concrete mogelijkheden en 

moeilijkheden er aan het gebruik van inlichtingen zijn verbonden. 

XIX.2. HET DUITSE BEWIJSSTELSEL 

XIX.2.1. De uitgangspunten van het Strengbeweis 

In het Duitse strafrechtelijke bewijsrecht wordt een onderscheid gemaakt tussen het 

zogenaamde Freibeweis en het Strengbeweis. De toepassing van het Freibeweis blijft 

goeddeels beperkt tot het bewijs van louter procedurele kwesties en kan hier om die reden 

verder buiten beschouwing blijven.
1963

 Ten aanzien van de beoordeling van alle 

omstandigheden die van belang zijn voor de vaststelling van het gepleegde strafbaar feit; 

de bepaling van de schuld van de beklaagde; en de hoogte van de hem op te leggen straf, 

gelden evenwel de strengere regels van het zogenaamde Strengbeweis.
1964  

In het kader van het Strengbeweis wordt de bewijslevering aldus formeel wettelijk 

geregeld waarbij slechts de wettelijk bepaalde bewijsmiddelen zijn toegelaten. In die zin 

beschikt in strafzaken ook Duitsland over een negatief-wettelijk bewijsstelsel. Daarbij 

wordt een onderscheid gemaakt tussen de persoonlijke en zakelijke bewijsmiddelen. 

Onder de eerste categorie vallen de verklaringen van een getuige of van een deskundige; 

onder de tweede, de geschriften (Urkunden) en de rechterlijke waarneming 

(Augenschein). In de volgende titel worden deze bewijsmiddelen kort besproken, maar nu 

reeds moet worden opgemerkt dat vooral de Augenschein fungeert als een soort 

restcategorie ten aanzien van de andere bewijsmiddelen. Het Strengbeweis heeft daardoor 

niettegenstaande zijn benaming een erg open karakter waarbij er de facto nauwelijks 

beperkingen staan op de aard van het materiaal dat voor het bewijs in aanmerking kan 

komen.
1965

  

                                                 
1963

  Zie hierover niettemin U. EISENBERG, Beweisrecht, 2008, 12 e.v.; U. HELLMANN, Strafprozeßrecht, 

1998, 217; L. MEYER-GOßNER, Strafprozessordnung, 2010, § 244 StPO, nr. 7 e.v.; C. ROXIN en B. 

SCHÜNEMANN, Strafverfahrensrecht, 2009, 150; F.C. SCHROEDER en T. VERREL, Strafprozessrecht, 

2011, nr.268 e.v. 
1964

  Zie U. EISENBERG, Beweisrecht, 2008, 12; U. HELLMANN, Strafprozeßrecht, 1998, 216; L. MEYER-

GOßNER, Strafprozessordnung, 2010, § 244 StPO, nr. 6; C. ROXIN en B. SCHÜNEMANN, 

Strafverfahrensrecht, 2009, 150; F.C. SCHROEDER en T. VERREL, Strafprozessrecht, 2011, nr. 112.  
1965

  L. MEYER-GOßNER, Strafprozessordnung, 2010, Einl., nr. 49. 
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De toewijzing van het bewijsmateriaal aan een van de wettelijk bepaalde 

(categorieën van) bewijsmiddelen is niettemin van belang bij het bepalen van de wijze 

waarop dit ter terechtzitting gebruikt kan of moet worden. De regeling van het 

Strengbeweis vormt immers in belangrijke mate de vertaling van twee voor het Duitse 

strafprocesrecht essentiële uitgangspunten. Daarbij moet in de eerste plaats gedacht 

worden aan het mondelinge karakter van de terechtzitting. Dit behelst in essentie dat 

enkel datgene wat mondeling op de terechtzitting naar voor werd gebracht, de uitspraak 

van de rechtbank kan schragen.
1966

 Ten tweede moet ook rekening gehouden worden met 

het onmiddelijkheidsbeginsel op grond waarvan het getuigenbewijs door een mondelinge 

verklaring ter terechtzitting voorrang heeft op het bewijs door de schriftelijke neerslag 

van zijn verklaringen.
1967

 Uit de combinatie van beide uitgangspunten volgen een aantal 

principiële stelregels die bepalend zijn voor het Duitse bewijsrecht in zijn geheel. Zo 

zullen schriftelijke stukken (Urkunden) omwille van mondelinge karakter van de 

terechtzitting in principe steeds moeten worden voorgelezen. De in een proces-verbaal 

opgenomen verklaringen van een getuige kunnen daarentegen slechts in uitzonderlijke 

gevallen voorgelezen worden.
1968

 Omwille van het onmiddelijkheidsbeginsel moet er in 

principe immers voorrang gegeven worden aan het verhoren van de getuige ter 

terechtzitting.  

Een verder gevolg van deze uitgangspunten is dat het gerecht zich bij de 

bewezenverklaring ook niet kan beperken tot een loutere verwijzing naar de resultaten 

van het vooronderzoek (Ermittlungsverfahren). Aldus rust in Duitsland nog steeds relatief 

veel gewicht op het onderzoek ter terechtzitting. Het is het gerecht dat van ambtswege 

verantwoordelijk is voor het onderzoek naar de waarheid (de Aufklärungspflicht) en dus 

voor de inzameling van alle relevante bewijsmiddelen, i.e. de bewijslevering.
1969

 Het 

onderzoek naar de ware toedracht van de feiten wordt ter terechtzitting ab ovo hernomen 

onder leiding van het gerecht dat daarbij – binnen de ruime grenzen van het Strengbeweis 

– vrij is om te beslissen welke informatie moeten worden ingezameld en dus welke 

bewijsmiddelen in de strafprocedure worden ingebracht.  

Dit uitgangspunt van de vrije bewijslevering moet evenwel op twee punten 

genuanceerd worden. In de eerste plaats moet rekening gehouden worden met de 

Beweisverbote op grond waarvan bepaalde vormen van bewijs als dusdanig niet 

ingezameld of gebruikt mogen worden (infra, XIX.2.3). Ten tweede kunnen ook de in de 

strafzaak betrokken partijen aan de bewijslevering bijdragen. Dit zogenaamde 

Beweisantragsrecht omvat het recht van de partijen om ook zelf bewijsmiddelen aan te 

leveren. Het ligt impliciet vervat in § 244 III tot VI StPO waar bepaald wordt onder welke 

voorwaarden een dergelijke Beweisantrag door de partijen moet worden afgewezen.
1970

 

                                                 
1966

  Zie hierover U. EISENBERG, Beweisrecht, 2008, 22-23; L. MEYER-GOßNER, Strafprozessordnung, 

2010, § 261, nr. 7; C. ROXIN en B. SCHÜNEMANN, Strafverfahrensrecht, 2009, 81; F.C. SCHROEDER 

en T. VERREL, Strafprozessrecht, 2011, nr. 209 e.v. 
1967

  Dit volgt uit § 250 StPO. Zie hierover U. EISENBERG, Beweisrecht, 2008, 773 e.v.; L. MEYER-

GOßNER, Strafprozessordnung, 2010, § 250, nr. 2 e.v. Soms wordt aan het onmiddelijkheidsbeginsel 

evenwel een ruimere en meer algemene betekenis toegekend op grond waarvan er zoveel als mogelijk 

gebruik gemaakt moet worden van de bewijsmiddelen die het meest rechtstreeks met de gebeurtenissen in 

verbinding staan. In deze ruime invulling geldt het onmiddelijkheidsbeginsel echter slechts als een richtlijn 

en geenszins als een verbod om bepaalde ‘verder verwijderde’ bewijsmiddelen aan te wenden (zie hierover 

U. EISENBERG, Beweisrecht, 2008, 4-5, 23, 326 en 803; L. MEYER-GOßNER, Strafprozessordnung, 

2010, § 250, nr. 3. Zie echter ook C. ROXIN en B. SCHÜNEMANN, Strafverfahrensrecht, 2009, 358 e.v.). 
1968

  § 250 StPO. 
1969

  Zie § 244 II StPO. Zie hierover U. EISENBERG, Beweisrecht, 2008, 3 e.v.; L. MEYER-GOßNER, 

Strafprozessordnung, 2010, § 244, nr. 11 e.v.; C. ROXIN en B. SCHÜNEMANN, Strafverfahrensrecht, 

2009, 78 e.v. en 336-337; F.C. SCHROEDER en T. VERREL, Strafprozessrecht, 2011, nr. 245. 
1970

  Zie hierover uitgebreid U. EISENBERG, Beweisrecht, 2008, 46 e.v.; R.H.W.P.J. HAMM, 
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De afwijzing van een Beweisantrag wordt daar aan strikte voorwaarden onderworpen en 

is slechts in uitzonderlijke gevallen mogelijk. Te denken valt aan de situatie waarbij het 

door de partijen voorgestelde bewijs niet kan worden ingewonnen, dan wel ontoelaatbaar, 

overbodig of irrelevant is.
1971

 In de praktijk beschikken de partijen daardoor over ruime 

mogelijkheden om eigen bewijsmiddelen aan te brengen en zo te wegen op de 

bewijslevering en de uiteindelijke bewezenverklaring.
1972

 

In tegenstelling tot de bewijslevering blijft de bewijswaardering wel de exclusieve 

verantwoordelijkheid van de vonnisrechter. De partijen hebben hierin geen formele rol te 

spelen.
1973

 Over het resultaat van de bewijslevering doet het gerecht volgens § 261 StPO 

uitspraak op grond van zijn vrije – tijdens de terechtzitting tot standgekomen – 

overtuiging. De ‘overtuiging’ waarvan sprake is niet met een absolute zekerheid gelijk te 

stellen, maar moet begrepen worden als een op grond van de levenservaring voldoende 

geachte mate van zekerheid die elke redelijke twijfel overstijgt. Nadere wettelijke 

bewijsregels zijn niet voor handen zodat gesproken kan worden van een stelsel van vrije 

bewijswaardering.
1974

  

Nochtans impliceert de vrije bewijswaardering uiteraard niet dat er aan deze 

vrijheid geen beperkingen gesteld worden. In de eerste plaats is de rechterlijke 

overtuiging zoals gezegd onlosmakelijk verbonden met de gebeurtenissen op de 

terechtzitting. Het gerecht kan zijn uitspraak enerzijds enkel steunen op hetgeen ter 

terechtzitting heeft plaatsgevonden en is anderzijds verplicht om alle ter terechtzitting 

aangevoerde bewijsmiddelen exhaustief te benutten. Impliciet ontstaat aldus de plicht om 

ook rekening te houden met de door de partijen regelmatig aangebrachte 

bewijsmiddelen.
1975

 Het lijkt dan ook niet mogelijk om in het uiteindelijke oordeel 

bepaalde bewijsmiddelen zonder meer buiten beschouwing te laten. Daarnaast bestaan er 

ook enkele bijzondere wettelijke regelingen die de vrije bewijswaardering beperken.
1976

 

                                                                                                                                                  
Beweisantragrecht, Heidelberg, C.F. Muller Verlag, 2007, 70 e.v. Zie ook U. HELLMANN, 

Strafprozeßrecht, 1998, 235 e.v.; L. MEYER-GOßNER, Strafprozessordnung, 2010, § 244, nr. 18 e.v.; C. 

ROXIN en B. SCHÜNEMANN, Strafverfahrensrecht, 2009, 337 e.v.; F.C. SCHROEDER en T. VERREL, 

Strafprozessrecht, 2011, nr. 246 e.v.  
1971

  Ten aanzien van de voor het gerecht beschikbare Augenscheinobjekte geldt – in vergelijking met de andere 

bewijsmiddelen een strengere regeling. Zie § 244 en 245 StPO. Zie hierover uitgebreid U. EISENBERG, 

Beweisrecht, 2008, 63 e.v. en 86 e.v.; R.H.W.P.J. HAMM, Beweisantragrecht, Heidelberg, C.F. Muller 

Verlag, 2007, 102 e.v.; U. HELLMANN, Strafprozeßrecht, 1998, 239 e.v.; L. MEYER-GOßNER, 

Strafprozessordnung, 2010, § 244, nr. 41 e.v.; C. ROXIN en B. SCHÜNEMANN, Strafverfahrensrecht, 

2009, 339 e.v. 
1972

  Wel is het noodzakelijk dat de Beweisantrag op een bepaald bewijsthema is gericht en duidelijk maakt wat 

in dat verband precies bewezen of weerlegd kan worden met welk bewijsmiddel. Dit om te vermijden dat er 

sprake zou zijn van zogenaamde Beweisermittlungsanträge – lees het opwerpen van algemeen 

geformuleerde bedenkingen waarbij de bijdrage van de partijen zich beperkt tot het vragen van nader 

onderzoek. Een dergelijke Beweisermittlungsantrag moet door de rechter enkel worden gevolgd indien hij 

daartoe in het kader van zijn ophelderingsverplichting wordt gedwongen (zie hierover U. EISENBERG, 

Beweisrecht, 2008, 52-53; R.H.W.P.J. HAMM, Beweisantragrecht, Heidelberg, C.F. Muller Verlag, 2007, 

26 e.v.; U. HELLMANN, Strafprozeßrecht, 1998, 236-237; L. MEYER-GOßNER, Strafprozessordnung, 

2010, § 244, nr. 20 e.v.; C. ROXIN en B. SCHÜNEMANN, Strafverfahrensrecht, 2009, 338 en 343; F.C. 

SCHROEDER en T. VERREL, Strafprozessrecht, 2011, nr. 247). 
1973

  Zie L. MEYER-GOßNER, Strafprozessordnung, 2010, § 261 StPO, nr. 3. 
1974

  Zie hierover U. EISENBERG, Beweisrecht, 2008, 31-32 en 34-35; L. MEYER-GOßNER, 

Strafprozessordnung, 2010, § 261 StPO, nr. 2 e.v.; C. ROXIN en B. SCHÜNEMANN, 

Strafverfahrensrecht, 2009, 350 e.v.; F.C. SCHROEDER en T. VERREL, Strafprozessrecht, 2011, nr. 168 

en 279 e.v. 
1975

  Zie U. HELLMANN, Strafprozeßrecht, 1998, 235; F.C. SCHROEDER en T. VERREL, Strafprozessrecht, 

2011, nr. 281. 
1976

  Te denken valt aan § 190 StGB (dat in bepaalde gevallen voorziet in een dwingende bewijsregel in het 

kader van het misdrijf van beledigingen) en aan § 274 StPO dat stelt dat het proces-verbaal van de 
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In dat verband kan overigens ook gewezen worden op de reeds aangehaalde 

Beweisverbote.
1977

 Tenslotte mag de bewijswaardering ook niet in tegenspraak zijn met 

de dwingende voorschriften van de logica of met de heersende wetenschappelijke 

inzichten en moet zij volgen uit een sluitende logische redenering.
1978

 Deze kwesties 

hangen nauw samen met de motivering van de uitspraak (XIX.2.4).  

XIX.2.2. De wettige bewijsmiddelen 

XIX.2.2.1. DE VERKLARING VAN EEN GETUIGE 

De getuigenverklaring is het eerste persoonlijke bewijsmiddel. Een getuige is elke 

persoon die aan het gerecht verklaringen aflegt over zijn eigen waarnemingen met 

betrekking tot bepaalde feiten of gebeurtenissen.
1979

 Rechters, lekenrechters of leden van 

het openbaar ministerie kunnen in een zaak waar zij alsdusdanig optreden evenwel niet 

als getuige aan de waarheidsvinding meewerken, maar voor het overige is de categorie 

van personen die als getuige in aanmerking kunnen komen dus zeer ruim. Aldus kunnen 

zelfs kinderen of personen die bepaalde waarnemingen hebben gedaan op grond van een 

specifieke deskundigheid
1980

 als getuige optreden.
1981

  

Indien hij gedagvaard wordt, is de getuige verplicht te verschijnen en moet hij in 

principe ook een verklaring afleggen.
1982

 Na het afleggen van zijn verklaringen wordt 

hem in principe gevraagd om de eed af te leggen.
1983

 Wel kunnen bepaalde personen zich 

                                                                                                                                                  
terechtzitting geldt als bewijs van de verrichte formaliteiten tot bewijs van valsheid (zie C. ROXIN en B. 

SCHÜNEMANN, Strafverfahrensrecht, 2009, 354 en 393). 
1977

  Strikt genomen hebben de Beweisverbote betrekking op de – aan de bewijswaardering voorafgaande – 

bewijslevering. Hierna (infra, XIX.2.1), zullen wij echter nog wijzen op de tendens in de rechtspraak om de 

eigenlijke bewijsuitsluiting te relativeren door de begane onrechtmatigheid in rekening te brengen bij de 

waardering van het gecontesteerde bewijsmiddel. In die zin hebben de Beweisverbote dus ook een invloed 

op vrije bewijswaardering. 
1978

  Zie L. MEYER-GOßNER, Strafprozessordnung, 2010, § 261 StPO, nr. 2a; C. ROXIN en B. 

SCHÜNEMANN, Strafverfahrensrecht, 2009, 351; F.C. SCHROEDER en T. VERREL, Strafprozessrecht, 

2011, nr. 168 en 281. 
1979

  Zie U. EISENBERG, Beweisrecht, 2008, 317 e.v.; U. HELLMANN, Strafprozeßrecht, 1998, 218; L. 

MEYER-GOßNER, Strafprozessordnung, 2010, Vor. § 48, nr. 1; C. ROXIN en B. SCHÜNEMANN, 

Strafverfahrensrecht, 2009, 184. Met ‘eigen waarneming’ wordt bedoeld elke vorm van zintuiglijke 

waarneming alsook de gedachten en meningen die rechtstreeks aan dergelijke waarnemingen zijn gelinkt 

(zie hierover L. MEYER-GOßNER, Strafprozessordnung, 2005, Vor. § 48, nr. 2 e.v. en § 250, nr. 9; G. 

PFEIFFER, Karlsruher Kommentar, 2008, § 250, nr. 5). 
1980

  Men spreekt dan van sachverständigen Zeugen [deskundige getuigen] die van de eigenlijke 

Sachverständigen [deskundigen] onderscheiden moeten worden. Dit onderscheid is in de praktijk evenwel 

niet steeds duidelijk te maken (zie hierover U. HELLMANN, Strafprozeßrecht, 1998, 218; C. ROXIN en B. 

SCHÜNEMANN, Strafverfahrensrecht, 2009, 184 en 201). 
1981

  Zie U. HELLMANN, Strafprozeßrecht, 1998, 218-219; L. MEYER-GOßNER, Strafprozessordnung, 2010, 

Vor § 48, nr. 13 e.v.; C. ROXIN en B. SCHÜNEMANN, Strafverfahrensrecht, 2009, 184-185. In dat 

verband moet overigens ook benadrukt worden dat de verklaringen van de beklaagde formeel genomen 

geen wettelijk bewijsmiddel zijn. Dit betekent echter geenszins dat zij niet voor het bewijs gebruikt mogen 

worden. Zij worden – omwille van hun evidente waarde voor het bewijs van de feiten – immers algemeen 

beschouwd als een bewijsmiddel in brede (materiële) zin (zie U. HELLMANN, Strafprozeßrecht, 1998, 

218; L. MEYER-GOßNER, Strafprozessordnung, 2010, Einl., nr. 49 en Vor. § 48, nr. 19 e.v.; C. ROXIN en 

B. SCHÜNEMANN, Strafverfahrensrecht, 2009, 173; F.C. SCHROEDER en T. VERREL, 

Strafprozessrecht, 2011, nr. 112. Zie ook § 133 e.v. StPO). Over de mogelijkheden om een 

medebeschuldigde als getuige te laten optreden bestaat in de rechtsleer onenigheid (zie hierover o.a. U. 

HELLMANN, Strafprozeßrecht, 1998, 220-221). 
1982

  § 48 I en § 70 I StPO. Zie hierover U. EISENBERG, Beweisrecht, 2008, 336 e.v.; U. HELLMANN, 

Strafprozeßrecht, 1998, 222; L. MEYER-GOßNER, Strafprozessordnung, 2010, Vor § 48, nr. 5 en § 70, nr. 

2 e.v.; C. ROXIN en B. SCHÜNEMANN, Strafverfahrensrecht, 2009, 186 e.v. 
1983

  § 59 StPO. Het gerecht beschikt in deze niettemin over een zekere appreciatievrijheid. Bovendien moet 
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beroepen op een Zeugnisverweigerungsrecht om te weigeren getuigenis af te leggen. Het 

gaat onder meer om de beschuldigde en zijn naaste verwanten, alsook om de 

Vertrauenspersonen, de dragers van een beroepsgeheim en hun assistenten.
1984

 Bovendien 

bestaat er voor ambtenaren een verbod om – zonder toestemming – verklaringen af te 

leggen over feiten die onder hun beroepsgeheim vallen.
1985

  

Wij wezen er reeds op dat de getuigenverklaring omwille van het 

onmiddelijkheidsbeginsel en het mondelinge karakter van de terechtzitting in Duitsland 

beschouwd moet worden als het belangrijkste bewijsmiddel. De mondelinge ter 

terechtzitting afgelegde verklaring van een getuige kan in principe niet vervangen worden 

door het voorlezen van een schriftelijke verklaring van die getuige of door een proces-

verbaal van een eerder verhoor.
1986

 Van dit uitgangspunt kan slechts in een limitatief 

bepaald aantal gevallen worden afgeweken.
1987

  

XIX.2.2.2. DE VERKLARING VAN EEN DESKUNDIGE 

Het tweede persoonlijke bewijsmiddel is de verklaring van een deskundige. In 

tegenstelling tot de getuige is zijn verklaring niet gericht op het meedelen van door hem 

waargenomen feiten, maar wel op het verstrekken van een zekere deskundige kennis 

waarover het gerecht zelf niet beschikt.
1988

 Een deskundige werkt dan ook in opdracht van 

het gerecht.
1989

 

In principe kan iedereen met een nuttige expertise door het gerecht als deskundige 

worden aangeduid. Een verplichting om als deskundige op te treden bestaat evenwel 

slechts ten aanzien van een aantal categoriën. Het gaat meer bepaald om diegenen die 

zich daartoe in een concrete strafzaak uitdrukkelijk bereid verklaard hebben; om de door 

een overheid aangestelde deskundigen; en om de personen die van de vereiste 

deskundigheid hun beroep hebben gemaakt.
1990

 Voor het overige zijn op de deskundige 

de regels inzake de gewone getuigenverklaring mutatis mutandis van toepassing. Hij moet 

verschijnen en is – behoudens wettelijke uitzonderingen – verplicht om ter zitting een 

verklaring af te leggen. Na afloop van zijn verklaring wordt hem in principe de eed 

afgenomen.
1991

 Het voorlezen van de schriftelijke verklaringen van een deskundige ter 

                                                                                                                                                  
rekening gehouden worden met een aantal uitzonderingen waarin het afleggen van een eed niet mogelijk is 

of geweigerd kan worden. Dat is bijvoorbeeld het geval bij minderjaringen (zie § 60 e.v. StPO. Zie hierover 

ook U. EISENBERG, Beweisrecht, 2008, 360 e.v.; U. HELLMANN, Strafprozeßrecht, 1998, 222-223; L. 

MEYER-GOßNER, Strafprozessordnung, 2010, § 59 e.v.; C. ROXIN en B. SCHÜNEMANN, 

Strafverfahrensrecht, 2009, 192-194). 
1984

  Zie § 52, § 53 en § 53a StPO. Zie hierover U. EISENBERG, Beweisrecht, 2008, 379 e.v.; U. HELLMANN, 

Strafprozeßrecht, 1998, 223-224; L. MEYER-GOßNER, Strafprozessordnung, 2010, § 52, § 53 en § 53a;C. 

ROXIN en B. SCHÜNEMANN, Strafverfahrensrecht, 2009, 186-188. 
1985

  § 54 StPO. Zie hierover infra, XIX.4.2.1.1. 
1986

  § 250 StPO. 
1987

  Zie hierover infra, XIX.3.3. 
1988

  Zie hierover U. EISENBERG, Beweisrecht, 2008, 503 e.v.; U. HELLMANN, Strafprozeßrecht, 1998, 228-

229; L. MEYER-GOßNER, Strafprozessordnung, 2010, Vor § 72, nr. 1. 
1989

  Daarin ligt ook het onderscheid met de reeds genoemde deskundige getuige die zijn waarnemingen 

weliswaar op grond van een bijzondere expertise doet, maar daarvoor niet was aangesteld door het gerecht 

(zie § 85 StPO. Zie ook U. EISENBERG, Beweisrecht, 2008, 507-508; U. HELLMANN, Strafprozeßrecht, 

1998, 229; L. MEYER-GOßNER, Strafprozessordnung, 2010, § 85, nr. 1 e.v.). 
1990

  § 75 StPO. Te denken valt aan gerechtsdokters, boekhoudkundige controleurs, artsen, professoren, etc… 

Zie hierover U. EISENBERG, Beweisrecht, 2008, 503-504 en 512 e.v.; U. HELLMANN, Strafprozeßrecht, 

1998, 231-232; L. MEYER-GOßNER, Strafprozessordnung, 2010, § 75, nr. 1. 
1991

  § 72 StPO. Zie ook § 77 en 79 StPO. Zie hierover U. EISENBERG, Beweisrecht, 2008, 536 e.v. en 542 

e.v.; U. HELLMANN, Strafprozeßrecht, 1998, 231-232; L. MEYER-GOßNER, Strafprozessordnung, 

2010, § 72, § 77 en § 79. 
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vervanging van zijn getuigenis ter terechtzitting is slechts in uitzonderlijke gevallen 

mogelijk.
1992

 

XIX.2.2.3. DE SCHRIFTELIJKE STUKKEN 

Het eerste zakelijke bewijsmiddel, het Urkundsbeweis of het gebruik van schriftelijke 

stukken als bewijs, wordt in de Strafprozessordnung slechts onrechtstreeks geregeld. Uit 

de §§ 249 e.v. StPO volgt dat het gebruik van schriftelijke stukken steeds mogelijk is in 

de mate zij een bijdrage kunnen leveren aan de opheldering van de feiten en het gebruik 

ervan niet uitdrukkelijk door de wet wordt verboden.  

Om van een schriftelijk stuk te spreken volstaat het daarbij dat het gaat om 

documenten waarvan de inhoud onmiddellijk aan het gerecht duidelijk kan worden 

gemaakt door voorlezing. In § 249 I StPO wordt gesproken van rechterlijke uitspraken in 

strafzaken, uittreksels uit het strafregister of uit het bevolkingsregister en processen-

verbaal van rechterlijke waarneming. Die opsomming is evenwel geenszins limitatief. Het 

kan bijvoorbeeld ook gaan om processen-verbaal van politieambtenaren of andere al dan 

niet officiële documenten, fotokopiën en zelfs anonieme geschriften.
1993

 In de mate niet 

zozeer de leesbare inhoud, maar het loutere bestaan of de gesteldheid van bepaalde 

documenten het voorwerp van het bewijs uitmaakt, moeten de documenten in kwestie 

echter beschouwd worden als Augenscheinbeweis en niet als Urkundsbeweis.
1994

 

Omwille van het mondelinge karakter van de terechtzitting moeten de schriftelijke 

stukken die als bewijsmiddel worden gebruikt, in principe worden voorgelezen op de 

terechtzitting.
1995

 Dit is echter slechts in een beperkt aantal gevallen echt verplicht. In de 

praktijk worden de schriftelijke stukken meestal in de strafprocedure ingebracht door 

middel van een zogenaamd Selbstleseverfahren, waarbij de partijen geacht worden de 

inhoud van de stukken zelf te lezen.
1996

  

Ten slotte moet herhaald worden dat het in principe onmogelijk is om het verhoor 

ter terechtzitting van een getuige (of deskundige) te vervangen door een schriftelijke 

verklaring of een proces-verbaal van dat verhoor.  

XIX.2.2.4. DE RECHTERLIJKE WAARNEMING 

Het tweede zakelijke bewijsmiddel is de rechterlijke waarneming, in Duitsland meestal 

aangeduid als het Augenscheinbeweis. Inhoudelijk kan het Augenscheinbeweis 

gedefinieerd worden als elke zintuiglijke waarneming van personen of voorwerpen door 

het zien, horen, ruiken, smaken of voelen. Deze omschrijving is evenwel erg ruim en 

omvat in zekere zin ook het aanhoren van getuigen of het lezen van schriftelijke stukken. 

Daarom wordt het Augenscheinbeweis meestal negatief omschreven als elke 

                                                 
1992

  § 251 StPO.  
1993

  U. EISENBERG, Beweisrecht, 2008, 759-763; U. HELLMANN, Strafprozeßrecht, 1998, 232-233; L. 

MEYER-GOßNER, Strafprozessordnung, 2010, § 249, nr. 3 e.v. 
1994

  Te denken valt bijvoorbeeld aan de aanwezigheid van vingerafdrukken op het bewuste document. In dat 

laatste geval zal er sprake zijn van Augenschein-bewijs en kan het voorlezen achterwege blijven (zie 

hierover U. EISENBERG, Beweisrecht, 2008, 832-833; U. HELLMANN, Strafprozeßrecht, 1998, 233; L. 

MEYER-GOßNER, Strafprozessordnung, 2010, § 249, nr.7; F.C. SCHROEDER en T. VERREL, 

Strafprozessrecht, 2011, nr. 112). 
1995

  § 249 I StPO. Zie U. EISENBERG, Beweisrecht, 2008, 763-764; L. MEYER-GOßNER, 

Strafprozessordnung, 2010, § 249, nr. 15. 
1996

  Zie § 249 II StPO. Zie hierover U. EISENBERG, Beweisrecht, 2008, 764 e.v.; U. HELLMANN, 

Strafprozeßrecht, 1998, 233-234; L. MEYER-GOßNER, Strafprozessordnung, 2010, § 249, nr. 17 e.v. Zie 

ook G. PFEIFFER, Karlsruher Kommentar, 2008, § 249, nr. 28. 
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bewijslevering die niet onder het getuigenbewijs, het deskundigenbewijs of het 

Urkundenbeweis valt.
1997

  

In de praktijk kan het onder andere gaan om foto’s, video- of audio-opnamen
1998

 

of om de voorwerpen die gebruikt werden bij of het voorwerp hebben uitgemaakt van de 

strafbare feiten.
1999

 Overigens wordt voor een aantal gevallen van Augenschein voorzien 

in een uitdrukkelijke wettelijke regeling. Dat is onder meer het geval voor 

lijkschouwingen, autopsies en schriftvergelijking.
2000

 

Het Augenscheinbeweis vormt aldus in zekere zin een uitzondering op het 

onmiddelijkheidsbeginsel. Het gerecht kan zijn eigen waarneming immers vervangen 

door het Augenscheinbeweis, bijvoorbeeld door gebruik te maken van foto’s of schetsen 

in plaats van een afstapping ter plaatse. Zo ook wordt aanvaard dat – voor zover een 

onmiddelijke rechterlijke waarneming niet noodzakelijk is – het gerecht zogenaamde 

Augenscheinsgehilfen kan aanstellen om bepaalde omstandigheden waar te nemen. Al 

naargelang het geval worden deze Augenscheinsgehilfen dan naderhand ter terechtzitting 

gehoord als getuige of als deskundige.
2001

 

XIX.2.3. De uitsluiting van onrechtmatig verkregen bewijs 

Met betrekking tot de uitsluiting van onrechtmatig verkregen bewijs wordt in Duitsland 

een onderscheid gemaakt tussen de zogenaamde Beweiserhebungsverbote en de 

Beweisverwertungsverbote.
2002

 De Beweiserhebungsverbote vloeien voort uit de wet en 

hebben betrekking op de wijze waarop het bewijsmiddel wordt verkregen. Zij worden 

meestal verder opgesplitst in drie categorieën: de Beweisthemaverbote op grond waarvan 

bepaalde kwesties niet het voorwerp van de bewijsvoering kunnen uitmaken
2003

; de 

Beweismittelverbote die er toe strekken het inzamelen van bepaalde bewijsmiddelen 

onmogelijk te maken
2004

; en de Beweismethodenverbote die bepaalde vormen van 

                                                 
1997

  U. EISENBERG, Beweisrecht, 2008, 803 e.v.; U. HELLMANN, Strafprozeßrecht, 1998, 234; L. MEYER-

GOßNER, Strafprozessordnung, 2010, § 86, nr. 1 en 2.  
1998

  Specifiek met betrekking tot audio-opnamen – bijvoorbeeld door de politiediensten opgenomen 

telefoongesprekken – wordt soms ook aanvaard dat gebruik gemaakt kan worden van de in een proces-

verbaal opgenomen transscripten van deze opnamen. Dat proces-verbaal geldt dan als Urkundsbeweis. De 

audio-opname zelf moet niettemin als Augenscheinbeweis worden beschouwd in de mate het belang ervan 

verder rijkt dan de loutere inhoud van het opgenomen gesprek – bijvoorbeeld om de aanwezigheid van een 

accent vast te stellen (zie in die zin U. EISENBERG, Beweisrecht, 2008, 822; L. MEYER-GOßNER, 

Strafprozessordnung, 2010, § 86, nr. 11; C. ROXIN en B. SCHÜNEMANN, Strafverfahrensrecht, 2009, 

207-208. Voor een schijnbaar andere mening, zie U. HELLMANN, Strafprozeßrecht, 1998, 235). 
1999

  Zie U. EISENBERG, Beweisrecht, 2008, 821 e.v.; U. HELLMANN, Strafprozeßrecht, 1998, 234-235; L. 

MEYER-GOßNER, Strafprozessordnung, 2010, § 86, nr. 10 e.v. 
2000

  Zie § 87 e.v. StPO. Zie hierover U. EISENBERG, Beweisrecht, 2008, 735 e.v.; U. HELLMANN, 

Strafprozeßrecht, 1998, 235; L. MEYER-GOßNER, Strafprozessordnung, 2010, § 87-93. 
2001

  Zie hierover U. EISENBERG, Beweisrecht, 2008, 816 e.v.; U. HELLMANN, Strafprozeßrecht, 1998, 234; 

L. MEYER-GOßNER, Strafprozessordnung, 2010, § 86, nr. 3-5.  
2002

  Zie U. EISENBERG, Beweisrecht, 2008, 101 e.v.; L. MEYER-GOßNER, Strafprozessordnung, 2010, Einl., 

nr. 50 e.v.; C. ROXIN en B. SCHÜNEMANN, Strafverfahrensrecht, 2009, 154; D. VAN DAELE en B. 

VANGEEBERGEN, Criminaliteit en rechtshandhaving in de Euregio Maas-Rijn. Deel 2, 2007, 906-907. 
2003

  Daarbij kan onder andere gedacht worden aan staatsgeheimen of feiten die onder een ambtsgeheim of 

beroepsgeheim vallen, of nog aan het gebruik van uit het strafblad geschrapte eerdere veroordelingen (zie 

hierover U. EISENBERG, Beweisrecht, 2008, 102 e.v.; L. MEYER-GOßNER, Strafprozessordnung, 2010, 

Einl., nr. 52; C. ROXIN en B. SCHÜNEMANN, Strafverfahrensrecht, 2009, 154-155; D. VAN DAELE en 

B. VANGEEBERGEN, Criminaliteit en rechtshandhaving in de Euregio Maas-Rijn. Deel 2, 2007, 906). 
2004

  Te denken valt hier in de eerste plaats aan de verklaringen van verschoningsgerechtigden die werden 

verkregen zonder de daarvoor vereiste voorwaarden na te leven of ook aan documenten ten aanzien 

waarvan op grond van § 96 StPO een zogenaamde Sperrerklärung (infra, XIX.4.2) werd afgeleverd (zie 

hierover U. EISENBERG, Beweisrecht, 2008, 104 e.v.; L. MEYER-GOßNER, Strafprozessordnung, 2010, 

Einl., nr. 53; C. ROXIN en B. SCHÜNEMANN, Strafverfahrensrecht, 2009, 155 ). 
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bewijsgaring verbieden
2005

. De Beweisverwertungsverbote daarentegen vinden hun 

oorsprong doorgaans in de rechtspraak en omvatten een sterk casuïstisch geheel van 

ongeschreven normen op grond waarvan bepaald bewijsmateriaal niet als dusdanig 

gebruikt mag worden.
2006

  

Het onderscheid tussen beiden is van belang omdat er tussen de 

Beweiserhebungsverbote en de Beweisverwertungsverbote geen eenduidige correlatie 

bestaat. Dat blijkt uit twee omstandigheden. In de eerste plaats bestaan er zelfstandige 

Beweisverwertungsverbote die niet afhankelijk zijn van de overtreding van een 

Beweiserhebungsverbot. Het gaat dan om situaties waarin de bewijsgaring op zich 

weliswaar rechtmatig was, maar waarbij het gebruik van de ingezamelde gegevens 

niettemin verboden is omdat dit een ongeoorloofde inbreuk zou maken op de individuele 

grondrechten, het recht op menselijke waardigheid en de persoonlijkheidsrechten in het 

bijzonder.
2007

 Ten tweede resulteert het overtreden van een Beweiserhebungsverbot niet 

noodzakelijk in een Beweisverwertungsverbot.
2008

 In het merendeel van de gevallen wordt 

aan de Beweiserhebungsverbote immers geen procedurele sanctie verbonden waardoor de 

rechtbanken inzake bewijsuitsluiting over een aanzienlijke vrijheid beschikken. 

Dat alles heeft er toe geleid dat het leerstuk van de eigenlijke bewijsuitsluiting, de 

Beweisverwertungsverbote, in Duitsland in hoge mate casuïstisch is en er weinig 

algemene regels te ontwaren vallen. In het verleden werden weliswaar verscheidene 

criteria naar voren geschoven om dit leerstuk enigszins te objectiveren, maar tot een 

consensus kwam het in deze nooit. Tegenwoordig wordt er over het algemeen uitgegaan 

van de zogenaamde Abwägungslehre die stelt dat de al dan niet uitsluiting van het bewijs 

gebaseerd moet zijn op een afweging tussen de belangen van de verdachte; de eventuele 

belangen van derden; en het belang van de Staat om tot een eventuele vervolging te 

kunnen overgaan. Ook criteria als de aard en de ernst van de begane onrechtmatigheid en 

de ernst van het voorliggende misdrijf spelen daarbij een rol.
2009

 Ten slotte wordt in de 

rechtspraak en rechtsleer soms ook verwezen naar het criterium van de hypothetischer 

Ersatzeingriff waarbij de vraag centraal staat of het voorliggende bewijsmiddel ook op 

een rechtmatige manier ingezameld had kunnen worden.
2010

  

Loutere vormfouten lijken daardoor nog slechts uitzonderlijk aanleiding te geven 

tot bewijsuitsluiting, maar ook bij meer substantiële onrechtmatigheden wordt meestal 

niet tot bewijsuitsluiting besloten.
2011

 Slechts over een beperkt aantal situaties bestaat er 

een zekere consensus dat zij steeds tot een Beweisverwertungsverbot moeten leiden. Te 

                                                 
2005

  Typevoorbeeld hiervan zijn de in § 136a StPO voorziene verboden verhoormethoden (zie U. EISENBERG, 

Beweisrecht, 2008, 104; L. MEYER-GOßNER, Strafprozessordnung, 2010, Einl., nr. 54; C. ROXIN en B. 

SCHÜNEMANN, Strafverfahrensrecht, 2009, 155 ). 
2006

  Zie hierover U. EISENBERG, Beweisrecht, 2008, 106 e.v.; L. MEYER-GOßNER, Strafprozessordnung, 

2010, Einl., nr. 55; C. ROXIN en B. SCHÜNEMANN, Strafverfahrensrecht, 2009, 156; D. VAN DAELE 

en B. VANGEEBERGEN, Criminaliteit en rechtshandhaving in de Euregio Maas-Rijn. Deel 2, 2007, 907. 
2007

  Zie hierover U. EISENBERG, Beweisrecht, 2008, 117 e.v.; L. MEYER-GOßNER, Strafprozessordnung, 

2010, Einl., nr. 56 e.v.; C. ROXIN en B. SCHÜNEMANN, Strafverfahrensrecht, 2009, 168-169; D. VAN 

DAELE en B. VANGEEBERGEN, Criminaliteit en rechtshandhaving in de Euregio Maas-Rijn. Deel 2, 

2007, 907-908. 
2008

  Zie U. EISENBERG, Beweisrecht, 2008, 109; D. VAN DAELE en B. VANGEEBERGEN, Criminaliteit en 

rechtshandhaving in de Euregio Maas-Rijn. Deel 2, 2007, 908. 
2009

  Zie hierover U. EISENBERG, Beweisrecht, 2008, 109 e.v.; L. MEYER-GOßNER, Strafprozessordnung, 

2010, Einl., nr. 55a; C. ROXIN en B. SCHÜNEMANN, Strafverfahrensrecht, 2009, 157 e.v.; D. VAN 

DAELE en B. VANGEEBERGEN, Criminaliteit en rechtshandhaving in de Euregio Maas-Rijn. Deel 2, 

2007, 908-909. 
2010

  Zie hierover L. MEYER-GOßNER, Strafprozessordnung, 2010, Einl., nr.57c. 
2011

  Voor een overzicht van deze casuïstiek, zie C. ROXIN en B. SCHÜNEMANN, Strafverfahrensrecht, 2009, 

159 e.v. 
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denken valt aan het bewijs bekomen doordat de onderzoeksinstanties zelf hebben 

deelgenomen aan strafbare feiten
2012

, of nog aan de situatie waarbij een bewijsmiddel 

raakt aan het zogenaamde Kernbereich der Persönlichkeit. Dit Kernbereich omvat de 

meest intieme kring – het kerngebied – van het privéleven en geniet een absolute 

bescherming. Een bewijsmiddel dat bekomen werd met aantasting van dit kerngebied 

moet worden uitgesloten, zelfs wanneer het op zich rechtmatig werd ingezameld.
2013

 

Buiten deze twee gevallen blijft het evenwel zeer moeilijk om algemene regels te 

ontwaren inzake bewijsuitsluiting. 

Wel kan gesteld worden dat er in de rechtspraak een duidelijke tendens bestaat om 

de gevolgen van de Beweiserhebungsverbote te milderen. Dat blijkt uit de hierboven 

besproken casuïstiek maar uit zich ook op een aantal andere vlakken. Zo werd in bepaalde 

rechtspraak aan het bestaan van een Beweiserhebungsverbot geen 

Beweisverwertungsverbot gekoppeld omdat de kwestie door de verdediging niet tijdig 

werd aangekaart. In een aantal andere gevallen werd het dan weer meer opportuun geacht 

om op het Beweiserhebungsverbot te reageren met een vermindering van de strafmaat of 

door de begane onrechtmatigheid in rekening te brengen bij de bewijswaardering.
2014

 

In dat verband kan ten slotte ook gewezen worden op het feit dat de gevolgen van 

een bewijsuitsluiting in de rechtspraak over het algemeen beperkt blijven tot het 

gecontesteerde bewijsmiddel. De fruits of the poisonous tree-doctrine wordt in Duitsland 

schijnbaar slechts aanvaard in het kader van een inbreuk tegen de grondrechten in artikel 

10 GG. Weliswaar moet worden vastgesteld dat hieromtrent in de rechtspraak en 

rechtsleer enige discussie bestaat waardoor er ook hier vooral sprake is van een 

casuïstische benadering.
2015

 

XIX.2.4. De motiveringsplicht van de strafrechter 

De (eind)uitspraak van de strafrechter moet op grond van de bepalingen van §§ 267 e.v. 

StPO steeds gemotiveerd worden.
2016

 Wordt een beklaagde veroordeeld dan moet de 

uitspraak aangeven welke feitelijke omstandigheden bewezen worden geacht en welke 

strafbepaling de wettelijke grondslag vormt voor de uitspraak. Aldus moeten de feitelijke 

omstandigheden waarin de constitutieve bestanddelen van het misdrijf in kwestie zijn te 

herkennen, alsook alle andere feiten waarop voor het bewijs werd gesteund, omstandig 

                                                 
2012

  Dat was bijvoorbeeld het geval in het zogenaamde Liechtensteiner Steuerskandal waar de BND in 

samenwerking met het openbaar ministerie (Staatsanwaltschaft) de bankgegevens van meerdere Duitse 

staatsburgers aankocht bij een informant in het buitenland. Daardoor maakten deze diensten zich evenwel 

schuldig aan het strafbare feit van uitlokking, wat leidde tot de uitsluiting van het bewijs van de 

aangekochte lijst (zie hierover C. ROXIN en B. SCHÜNEMANN, Strafverfahrensrecht, 2009, 167). 
2013

  Zie L. MEYER-GOßNER, Strafprozessordnung, 2010, Einl., nr. 56a; C. ROXIN en B. SCHÜNEMANN, 

Strafverfahrensrecht, 2009, 168-169. Zie ook M. ZÖLLER, “Datenübermittlungen zwischen Polizei, 

Strafvervolgungsbehörden und Nachrichtendiensten” in F. ROGGAN en M. KUTSCHA (ed.), Handbuch 

zum Recht der Inneren Sicherheit, Berlijn, Berliner Wissenschafts-Verlag, 2006, (445) 466 e.v. 
2014

  Zie hierover C. ROXIN en B. SCHÜNEMANN, Strafverfahrensrecht, 2009, 159. 
2015

  In dat verband wordt in Duitsland het onderscheid gemaakt tussen de Fernwirkung en de Fortwirkung. Het 

eerste begrip wordt in verband gebracht met de fruits of the poisonous tree-doctrine en wijst op de 

uitsluiting van alle bewijsmiddelen die rechtreeks of onrechtstreeks voortbouwen op het uitgesloten 

bewijsmiddel. De Fortwirkung daarentegen is restrictiever en heeft enkel betrekking op de situatie waarbij 

een uitgesloten bewijsmiddel rechtstreeks gebruikt wordt om een ander bewijsmiddel te verwerven. Te 

denken valt bijvoorbeeld aan het bekomen van een bekentenis door de verdachte te confronteren met een 

uitgesloten bewijsmiddel. In dat geval moet ook de bekentenis worden uitgesloten. Zie hierover U. 

EISENBERG, Beweisrecht, 2008, 123 e.v.; L. MEYER-GOßNER, Strafprozessordnung, 2010, Einl., nr. 57 

en 57a; C. ROXIN en B. SCHÜNEMANN, Strafverfahrensrecht, 2009, 169-171. 
2016

  Zie hierover U. EISENBERG, Beweisrecht, 2008, 34 e.v.; L. MEYER-GOßNER, Strafprozessordnung, 

2010, § 267; C. ROXIN en B. SCHÜNEMANN, Strafverfahrensrecht, 2009, 387 e.v. 
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worden omschreven.
2017

 Ook met betrekking tot het oordeel over de straftoemeting wordt 

de motiveringsverplichting in § 267 StPO tot op zekere hoogte geconcretiseerd.
2018

 Voor 

het overige is de rechter vrij om zijn motivering uit te werken en naar eigen inzicht aan te 

vullen, in het licht van de concrete omstandigheden van de zaak.
2019

  

Opvallend is dat de verschillende wettelijke bepalingen steeds verplichten tot het 

aanwijzen van de bewezen feiten, maar strikt genomen niet tot het aanwijzen van de 

bewijsmiddelen die aan dat bewijs hebben bijgedragen. Dat hangt uiteraard samen met 

het uitgangspunt van de vrije bewijswaardering en het daaraan gekoppelde criterium van 

de ‘vrije en persoonlijke overtuiging’ van de rechter. Hoewel deze uitgangspunten 

historisch gezien niet verzoenbaar werden geacht met een uitgebreide motivering, wordt 

dat standpunt ondertussen evenwel sterk gerelativeerd. Men gaat er tegenwoordig van uit 

dat de subjectieve overtuiging van de rechter in ieder geval intern coherent moet zijn en 

ondersteund moet worden door een hoge objectieve waarschijnlijkheid.
2020

 In de praktijk 

biedt de motivering dan ook een zekere inzage in de bewijswaardering en de gehanteerde 

bewijsconstructie. Een dergelijke werkwijze wordt onontbeerlijk geacht om de controle 

op de uitspraak in beroep of in cassatie mogelijk te maken.
2021

  

Overigens moet bij het opstellen van de motivering ook rekening gehouden 

worden met de houding van de in het geding betrokken partijen. In § 34 StPO wordt 

immers gepreciseerd dat naast de einduitspraak ook alle andere beslissingen waartegen 

een rechtsmiddel kan worden aangewend, of waarbij een verzoek wordt afgewezen, 

gemotiveerd moeten worden.
2022 

Die bepaling is vooral belangrijk tegen de achtergrond 

van de reeds besproken Beweisantragen. Het afwijzen van een Beweisantrag is namelijk 

te beschouwen als het afwijzen van een verzoek en moet dus gemotiveerd worden.
2023

 

Overigens wordt in de rechtspraak – ook buiten het kader van een formele Beweisantrag 

– geëist dat de feitenrechter de afwijkende gezichtspunten van de verdediging vermeldt en 

aangeeft om welke redenen hij deze in zijn uitspraak niet is gevolgd.
2024

 Zodoende 

beschikken de partijen over verscheidene mogelijkheden om te wegen op de motivering 

van de uitspraak. 

Ten slotte moet met betrekking tot de motivering van de uitspraak ook rekening 

worden gehouden met de controle naar aanleiding van een eventueel cassatieberoep 

                                                 
2017

  § 267 I en IV StPO. Lees in dat verband bijvoorbeeld ook L. MEYER-GOßNER, Strafprozessordnung, 

2010, § 267, nr. 3. In de mate de strafbepaling in bepaalde omstandigheden voorziet in een uitsluiting van 

de strafbaarheid, dan wel in verzwarende of verzachtende omstandigheden, dan moet in de uitspraak ook 

uitdrukkelijk worden vastgesteld of deze omstandigheden al dan niet bewezen worden geacht (§ 267 II 

StPO). 
2018

  § 267 III StPO. 
2019

  Wanneer de betrokken partijen aangeven geen rechtsmiddel te willen aanwenden, kan de motivering 

beperkt blijven tot het vermelden van de wettelijke grondslag en de bewezen feiten. In de mate er wel een 

rechtsmiddel wordt aangewend bestaat de mogelijkheid om de motivering van de uitspraak aan te vullen of 

te verduidelijken in het uiteindelijke schriftelijke arrest (zie § 267 IV juncto § 275 I StPO. Zie hierover ook 

L. MEYER-GOßNER, Strafprozessordnung, 2010, § 267, nr. 24 e.v.; C. ROXIN en B. SCHÜNEMANN, 

Strafverfahrensrecht, 2009, 388). 
2020

  Zie U. EISENBERG, Beweisrecht, 2008, 32; L. MEYER-GOßNER, Strafprozessordnung, 2010, § 261, nr. 

2a en 6; C. ROXIN en B. SCHÜNEMANN, Strafverfahrensrecht, 2009, 350-351. 
2021

  Zie in die zin ook U. EISENBERG, Beweisrecht, 2008, 33-34; C. ROXIN en B. SCHÜNEMANN, 

Strafverfahrensrecht, 2009, 388. 
2022

  Zie hierover L. MEYER-GOßNER, Strafprozessordnung, 2010, § 34, nr. 1 e.v.; C. ROXIN en B. 

SCHÜNEMANN, Strafverfahrensrecht, 2009, 147. 

Zie overigens ook § 114 StPO in verband met de motivering bij een rechterlijke aanhouding (Haftbefehl). 

Lees in dat verband ook L. MEYER-GOßNER, Strafprozessordnung, 2010, § 34, nr. 6. 
2023

  Zie L. MEYER-GOßNER, Strafprozessordnung, 2010, § 34, nr. 3 en § 244, nr. 42 e.v.; C. ROXIN en B. 

SCHÜNEMANN, Strafverfahrensrecht, 2009, 348. 
2024

  Zie C. ROXIN en B. SCHÜNEMANN, Strafverfahrensrecht, 2009, 388. 
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(Revision).
2025

 In het kader van een cassatieberoep oordelen de Revisionsgerichte strikt 

genomen niet (opnieuw) over de feiten, doch slechts over een eventuele schending van de 

wet.
2026

 Een beoordeling van de in de uitspraak gehanteerde bewijsconstructie en 

bewijswaardering bleef daardoor strikt genomen buiten bereik. De jongste decennia heeft 

zich evenwel een duidelijke tendens ontwikkeld om deze opdracht extensief te 

interpreteren en ook rekening te houden met de plausibiliteit en de navolgbaarheid van de 

feitelijke vaststellingen van de feitenrechter (Plausibilitätskontrolle). Daardoor werd ook 

de formulering en inhoud van de motivering meer en meer het voorwerp van de 

cassatiecontrole.
2027

 

Zo wordt door de Revisionsgerichte ook gecontroleerd of de uitspraak niet ingaat 

tegen de wetten van de logica of de heersende wetenschappelijke inzichten, maar 

bijvoorbeeld ook of deze volledig is. Daarmee wordt bedoeld dat de motivering niet 

zonder meer voorbij mag gaan aan alternatieve (feitelijke of juridische) mogelijkheden en 

met alle aangedragen (bewijs)elementen rekening moet houden.
2028

 Zodoende komt ook 

de bewijswaardering in het vizier van de cassatierechter. In het bijzonder in die gevallen 

waar de voorhanden zijnde bewijsmiddelen elkaar tegenspreken, dringt een meer 

uitgebreide motivering van (de onderlinge verhouding van) hun respectievelijke 

bewijswaarde zich op.
2029

 Datzelfde geldt overigens ook wanneer er voor gekozen wordt 

om de bewijswaarde van bepaalde bewijsmiddelen te beperken ter compensatie van een 

onrechtmatigheid of in het licht van het onmiddelijkheidsbeginsel. Te denken valt 

bijvoorbeeld aan de beslissing om de getuigenis ter terechtziting van een informant (V-

Mann) om veiligheidsredenen te vervangen door een de auditu-getuige of door een 

schriftelijke verklaring. Ook deze beslissingen behoeven een uitdrukkelijke 

motivering.
2030

 In het kader van de controle door de Revisionsgerichte wordt echter 

geenszins vereist dat de rechter in zijn motivering in detail uitlegt op welke wijze hij tot 

een bepaalde conclusie is gekomen.
2031

 

XIX.2.5. Besluit 

Het Duitse bewijsstelsel kent omwille van het naast elkaar bestaan van het Freibeweis en 

het Strengbeweis een gemengd systeem. Wat betreft het eigenlijk bewijs van de feiten 

geldt in strafzaken evenwel steeds het Strengbeweis, zodat we binnen het opzet van dit 

onderzoek kunnen stellen dat in Duitsland in strafzaken sprake is van een negatief-

wettelijk bewijsstelsel. Enkel de uitdrukkelijk in de wet bepaalde bewijsmiddelen kunnen 

bijdragen aan het bewijs. 

                                                 
2025

  In Duitsland wordt het cassatieberoep afhankelijk van het geval behandeld door het bevoegde 

Oberlandesgericht of door het Bundesgerichtshof (zie L. MEYER-GOßNER, Strafprozessordnung, 2010, § 

121 GVG, nr. 1 en § 135 GVG, nr. 1C. ROXIN en B. SCHÜNEMANN, Strafverfahrensrecht, 2009, 423-

424).  
2026

  Zie § 337 StPO. 
2027

  Zie hierover U. EISENBERG, Beweisrecht, 2008, 34; L. MEYER-GOßNER, Strafprozessordnung, 2010, 

Vor. § 333, nr. 1-2 en § 337, nr. 26 e.v.; C. ROXIN en B. SCHÜNEMANN, Strafverfahrensrecht, 2009, 

422 en 429-430. Zie ook L. MEYER-GOßNER, Strafprozessordnung, 2010, § 261, nr. 38 e.v. 
2028

  Zie U. EISENBERG, Beweisrecht, 2008, 35-36; L. MEYER-GOßNER, Strafprozessordnung, 2010, § 261, 

nr. 38. 
2029

  Zie hierover uitgebreid L. MEYER-GOßNER, Strafprozessordnung, 2010, § 261, nr. 11a e.v., § 267, nr. 

12a e.v. en § 337, nr. 28 e.v.; C. ROXIN en B. SCHÜNEMANN, Strafverfahrensrecht, 2009, 351-352 en 

428-429. 
2030

  C. ROXIN en B. SCHÜNEMANN, Strafverfahrensrecht, 2009, 351-353 en 428. Zie ook L. MEYER-

GOßNER, Strafprozessordnung, 2010, § 267, nr. 12a. 
2031

  L. MEYER-GOßNER, Strafprozessordnung, 2010, § 267, nr. 12. 
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Niettegenstaande zijn benaming beschikt het Strengbeweis echter over een erg 

open karakter. De ruime invulling van de verschillende wettelijke bewijsmiddelen en het 

bestaan van een soort restcategorie waaronder elke zintuiglijke waarneming kan passen 

(het zogenaamde Augenscheinbeweis), maken dat er de facto nauwelijks enige beperking 

lijkt te staan op de aard van het materiaal dat voor het strafrechtelijk bewijs in 

aanmerking komt. Het belang van het Strengbeweis ligt dan ook niet zo zeer in een 

beperking van de aard van de mogelijke bewijsmiddelen, als wel in de vaststelling van de 

wijze waarop deze verschillende bewijsmiddelen naargelang hun aard kunnen worden 

gebruikt. Het omvat als het ware vooral de procedurele verankering van twee in Duitsland 

nog steeds zeer belangrijke uitgangspunten: het mondelinge karakter van de terechtzitting 

en het onmiddelijkheidsbeginsel.  

We kunnen dan ook stellen dat de bewijslevering in het Strengbeweis eigenlijk 

vrij is. Zij wordt nauwelijks aan enige reële beperking onderworpen. Wat betreft de 

Beweisantrag door de partijen stelden we immers vast dat het afwijzen ervan slechts in 

uitzonderlijke gevallen en onder strikte voorwaarden mogelijk is. Met betrekking tot de 

Beweisverbote is het omwille van de sterk casuïstische invulling van het leerstuk 

moeilijker om een eenduidige conclusie te trekken, maar ook daar lijkt de eigenlijke 

uitsluiting van een bewijsmiddel eerder uitzonderlijk te zijn. Bovendien wordt in 

Duitsland ook uitgegaan van de vrije bewijswaardering. Aldus moet een rechter oordelen 

overeenkomstig zijn vrije – tijdens de terechtzitting tot stand gekomen – overtuiging.  

Dat alles leidt ons tot de conclusie dat er tegen het gebruik van inlichtingen als 

strafrechtelijk bewijs op zich weinig bezwaren bestaan. Het de facto open karakter van 

het Duitse bewijsstelsel werpt in ieder geval geen principiële bezwaren op.  

Belangrijker dan die vaststelling is echter de vraag naar de wijze waarop deze 

inlichtingen worden gepresenteerd en rol die zij uiteindelijk zullen innemen in de door het 

strafgerecht gehanteerde bewijsconstructie. Daarbij zullen immers de procedurele regels 

van het Strengbeweis gevolgd moeten worden en die kunnen aanzienlijk verschillen al 

naargelang de aard en de vorm van de voorliggende inlichtingen. Zo zal er rekening 

gehouden moeten worden met de vereisten die in concreto voorvloeien uit het 

mondelinge karakter van de terechtzitting; met het onmiddelijkheidsbeginsel; met de 

Aufklärungspflicht; en met de daarmee samenhangende betrouwbaarheids- en 

rechtmatigheidstoets. Een eenduidige algemene regel die de concreet voorliggende zaak 

overstijgt, kan daardoor moeilijk geformuleerd worden. 

 

XIX.3. HET GEBRUIK VAN INLICHTINGEN IN HET ALGEMEEN 

Zoals uit de vorige titel blijkt bestaan er in Duitsland geen principïele bezwaren tegen het 

gebruik van inlichtingen als strafrechtelijk bewijs. Bij gebrek aan een specifieke regeling 

gelden de algemene regels van het Strengbeweis waardoor de mogelijkheden om 

inlichtingen te gebruiken al bij al erg ruim lijken. Er zijn echter een aantal kwesties die 

onze bijzondere aandacht verdienen omdat zij ons een meer genuanceerd beeld 

verschaffen. 

XIX.3.1. De Sperrerklärung 

In de eerste plaats mogen we uit de geschetste mogelijkheden om inlichtingen als bewijs 

te gebruiken uiteraard niet afleiden dat de inlichtingendiensten daartoe zelf steeds bereid 

zullen zijn. Van zodra hun inlichtingen als bewijs in een strafrechtelijke procedure 

gebruikt worden, zullen zij immers – minstens ten aanzien van de partijen in het geding – 

openbaar worden. Dat kan in bepaalde gevallen in conflict komen met de noodzakelijke 
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afscherming van hun bronnen en methoden. In dat verband moet dan ook gewezen 

worden op de mogelijkheid om het vrijgeven of meedelen van bepaalde inlichtingen te 

weigeren door middel van een zogenaamde Sperrerklärung. 

Op grond van § 96 StPO kan elke overheidsdienst weigeren om de schriftelijke 

stukken die zich in ambtelijke bewaring bevinden, voor te leggen of mee te delen in de 

mate het bekend worden daarvan de Bund of van één van de deelstaten een nadeel zou 

toebrengen.
2032

 Deze weigering of Sperrerklärung moet gemotiveerd zijn
2033

 en uitgaan 

van de oberste Dienstbehörde van de betrokken dienst. In de meeste gevallen zal dat de 

voor de betrokken dienst verantwoordelijke minister zijn, zij het dat deze zijn 

bevoegdheid ook aan een lagere ambtenaar kan delegeren.
2034

  

De regeling van § 96 StPO kent een zeer ruim toepassingsgebied. In de eerste 

plaats geldt zij voor alle overheidsdiensten met inbegrip van de politie- en 

inlichtingendiensten. Aldus kan de minister van Binnenlandse Zaken een Sperrerklärung 

afleveren voor stukken afkomstig van het BfV.
2035

 Ten tweede moet ook de frase 

‘schriftelijke stukken die zich in ambtelijke bewaring bevinden’ ruim worden ingevuld. 

Zij omvat elk stuk dat door een overheidsinstantie wordt bewaard in het licht van haar 

taakstelling. In tegenstelling tot wat een strikte lezing van § 96 StPO doet vermoeden, is 

een Sperrerklärung dus ook mogelijk ten aanzien van bewijsstukken die geen schriftelijke 

stukken zijn
2036

 en zelfs ten aanzien van getuigen (infra, XIX.4.2). Overigens moet de 

weigering niet per definitie voor het stuk in zijn geheel gelden maar kan zij ook 

betrekking hebben op bepaalde onderdelen of passages.
2037

  

Weliswaar moet herhaald worden dat een Sperrerklärung slechts mogelijk is in de 

mate het bekend worden van de geviseerde stukken het welzijn van de Bund of van één 

van de deelstaten een nadeel zou toebrengen. Een nadeel voor één burger of voor een 

groep van burgers is op zich dus niet voldoende waardoor het afleveren van een 

Sperrerklärung bijvoorbeeld niet mogelijk is louter en alleen ter bescherming van de 

fysieke integriteit van een informant. Ook het loutere feit dat de stukken afkomstig zijn 

van een inlichtingendiensten is op zich onvoldoende om de mededeling te weigeren.
2038

 

Anderzijds zijn deze voorwaarden voldoende algemeen geformuleerd om aan de 

overheidsdiensten een relatief ruime appreciatiebevoegdheid te geven. Zo werd een 

Sperrerklärung bijvoorbeeld wel aanvaard omdat het vertrouwen in de strafvervolging in 

zijn geheel geschokt zou worden wanneer de aan een informant beloofde 

vertrouwelijkheid werd doorbroken.
2039

 

De stukken waarvoor een Sperrerklärung werd afgeleverd, kunnen door geen 

enkele andere openbare instantie worden opgeeist, waardoor ook de gerechtelijke 

instanties door de beslissing gebonden zijn.
2040

 Tegen die achtergrond moet er ook op 

                                                 
2032

  § 96 I StPO. 
2033

  Zie L. MEYER-GOßNER, Strafprozessordnung, 2010, § 96, nr. 9; G. PFEIFFER, Karlsruher Kommentar, 

2008, § 96, nr. 17. 
2034

  Zie L. MEYER-GOßNER, Strafprozessordnung, 2010, § 96, nr. 8; G. PFEIFFER, Karlsruher Kommentar, 

2008, § 96, nr. 15. 
2035

  Ten aanzien van stukken van de BND komt deze bevoegdheid toe aan het hoofd van de Kanselarij van de 

Bondskanselier. 
2036

  Te denken valt aan video- of geluidsopnamen, foto’s, etc… Zie hierover L. MEYER-GOßNER, 

Strafprozessordnung, 2010, § 96, nr. 3; G. PFEIFFER, Karlsruher Kommentar, 2008, § 96, nr. 5-6. 
2037

  Zie bijvoorbeeld L. MEYER-GOßNER, Strafprozessordnung, 2010, § 96, nr. 12. 
2038

  U. EISENBERG, Beweisrecht, 2008, 330-331; L. MEYER-GOßNER, Strafprozessordnung, 2010, § 96, nr. 

7. 
2039

  Zie U. EISENBERG, Beweisrecht, 2008, 331; L. MEYER-GOßNER, Strafprozessordnung, 2010, § 96, nr. 

12a. Zie in dat verband ook L. MEYER-GOßNER, Strafprozessordnung, 2010, § 110b, nr. 8-10.  
2040

  Zie U. EISENBERG, Beweisrecht, 2008, 104; L. MEYER-GOßNER, Strafprozessordnung, 2010, § 96, nr. 

10; G. PFEIFFER, Karlsruher Kommentar, 2008, § 96, nr. 3 en 10-14; C. ROXIN en B. SCHÜNEMANN, 
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gewezen worden dat het bestaan van een Sperrerklärung op zich voldoende is om een 

Beweisantrag door een van de procespartijen af te wijzen.
2041

 Het bindend karakter van de 

Sperrerklärung moet evenwel op een aantal vlakken genuanceerd worden.  

In de eerste plaats wordt soms aangenomen dat een Sperrerklärung die wordt 

uitgevaardigd nádat de stukken reeds openbaar geworden zijn, de rechter ten gronde niet 

kan binden.
2042

 Bovendien kan een Sperrerklärung die overduidelijk flagrante fouten of 

gebreken bevat, steeds ambtshalve nietig worden verklaard door het gerecht. Te denken 

valt onder meer aan het ontbreken van de vermelding van de beslissende instantie; aan het 

geval van machtsoverschrijding; of aan de situatie waarin de uitvoering van de beslissing 

feitelijk onmogelijk is of per definitie zou resulteren in een strafrechtelijke 

overtreding.
2043

 Het spreekt voor zich dat dergelijke situaties niet vaak zullen voorkomen. 

Voor de volledigheid moet overigens ook nog vermeld worden dat de beklaagde – maar 

niet het openbaar ministerie of het gerecht zelf – over de mogelijkheid beschikt om tegen 

de Sperrerklärung – die in essentie een administratie beslissing is – een beroep in te 

stellen bij de administratieve rechter.
2044

  

Belangrijker echter is de – weliswaar beperkte – mogelijkheid voor het gerecht om 

de motivering van de Sperrerklärung te toetsen. Wanneer een dergelijke motivering 

ontbreekt; gestut is op een foutieve interpretatie van de wet; of zelfs indien zij in louter 

formele uitdrukkingen werd opgesteld, moet het gerecht daartegen bezwaar uiten. Die 

bezwaren moeten – in het licht van de Aufklärungspflicht van § 244 StPO – 

geïnterpreteerd worden als een soort verplichte bemiddelingspoging tussen de rechtbank 

en de overheidsinstantie die de Sperrerklärung uitvaardigde. Op de rechter rust met 

andere woorden een inspanningsverbintenis om het gebruik van de geweigerde stukken 

alsnog mogelijk te maken, desgevallend door in overleg met de uitvaardigende 

overheidsinstantie te voorzien in bijkomende waarborgen inzake afscherming of 

bescherming van de stukken. De eigenlijke beslissing over het al dan niet opheffen of 

beperken van de Sperrerklärung blijft evenwel steeds de exclusieve bevoegdheid van de 

uitvaardigende overheidsinstantie.
2045

 Wanneer deze beslist de Sperrerklärung te 

handhaven, moet het gerecht zich daarbij neerleggen en daaraan in het licht van het recht 

op een eerlijk proces de nodige consequenties verbinden voor de overige bewijsmiddelen 

of desgevallend zelfs voor de strafvordering in zijn geheel. 

XIX.3.2. De invloed van het Trennungsgebot 

Vervolgens moet rekening gehouden worden met het reeds meerdere malen aan bod 

gekomen Trennungsgebot. Hoewel het Trennungsgebot op zichzelf het meedelen van 

                                                                                                                                                  
Strafverfahrensrecht, 2009, 255.  

2041
  Er bestaat evenwel discussie of die afwijzing gegrond is op de ontoelaatbaarheid van het bewijs, dan wel op 

de onbereikbaarheid ervan. Zie hierover U. EISENBERG, Beweisrecht, 2008, 64, 74-75 en 332; R.H.W.P.J. 

HAMM, Beweisantragrecht, Heidelberg, C.F. Muller Verlag, 2007, 108 en 153 e.v.; L. MEYER-GOßNER, 

Strafprozessordnung, 2010, § 244, nr. 49 en nr. 66. 
2042

  Zie G. PFEIFFER, Karlsruher Kommentar, 2008, §96, nr. 27. Voor een meer genuanceerde benadering, zie 

L. MEYER-GOßNER, Strafprozessordnung, 2010, § 96, nr. 11. 
2043

  Zie U. EISENBERG, Beweisrecht, 2008, 333 e.v.; G. PFEIFFER, Karlsruher Kommentar, 2008, § 96, nr. 

28; C. ROXIN en B. SCHÜNEMANN, Strafverfahrensrecht, 2009, 255. Deze mogelijkheid is gestoeld op 

§ 44 II juncto V Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) dat voorziet in deze mogelijkheid ten aanzien van 

elke overheidsbeslissings die overduidelijk gebrekkig is.  
2044

  Zie hierover U. EISENBERG, Beweisrecht, 2008, 398; L. MEYER-GOßNER, Strafprozessordnung, 2010, 

§ 96, nr. 14; C. ROXIN en B. SCHÜNEMANN, Strafverfahrensrecht, 2009, 213. 
2045

  Zie hierover U. EISENBERG, Beweisrecht, 2008, 330 en 332; R.H.W.P.J. HAMM, Beweisantragrecht, 

Heidelberg, C.F. Muller Verlag, 2007, 155; L. MEYER-GOßNER, Strafprozessordnung, 2010, § 96, nr. 9; 

C. ROXIN en B. SCHÜNEMANN, Strafverfahrensrecht, 2009, 255 en 343-344. 
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inlichtingen aan de politiediensten niet verhindert en bijgevolg ook het gebruik van 

inlichtingen als strafrechtelijk bewijs niet rechtstreeks in de weg staat, noopt deze kwestie 

toch tot enige voorzichtigheid. Wij toonden al aan dat er in de meer recente rechtsleer een 

duidelijke tendens bestaat om de (grondwettelijke) waarde en het belang van het 

Trennungsgebot te relativeren. Nietemin wordt het Trennungsgebot nog regelmatig als 

argument gebruikt om zich tegen een al te intensieve samenwerking tussen politie- en 

inlichtingendiensten te verzetten. Aangezien het gebruik van inlichtingen als 

strafrechtelijk bewijs in zekere zin beschouwd kan worden als de exponent van een 

dergelijke samenwerking, is het dan ook niet onlogisch dat het Trennungsgebot ook hier 

weer aan bod moet komen. 

De onenigheid die in de rechtsleer nog steeds bestaat over de exacte draagwijdte 

en betekenis van het Trennungsgebot bemoeilijkt evenwel een eenduidige interpretatie 

van het vraagstuk. Anderzijds kan er uiteraard weinig discussie bestaan over de gelding 

van die aspecten van het Trennungsgebot die hun weerslag vinden in een aantal 

uitdrukkelijke wettelijke bepalingen.  

Daarbij moet in de eerste plaats gewezen worden op § 8 III BVerfSchG op grond 

waarvan het voor inlichtingendiensten onmogelijk is om politionele bevoegdheden uit te 

oefenen of om politiediensten aan te sturen. Wij bespraken deze bepaling al in het kader 

van de mogelijkheden voor de inlichtingendiensten en politiediensten om op operationeel 

niveau samen te werken en wezen op het gevaar dat het verbod van § 8 III BVerfSchG 

wordt uitgehold door een al te intensieve samenwerking tussen politie- en 

inlichtingendiensten.
2046 

Daarnaast moet ook het in § 19 I BVerfSchG vastgelegde 

finaliteitsbeginsel in herinnering gebracht worden. Deze bepaling moet immers 

verhinderen dat de bevoegdheden van het BfV misbruikt worden voor het doelbewust 

verkrijgen van zogenaamde Zufallsfunden.
2047

  

Wanneer bewijsmateriaal met schending van deze bepalingen werd ingezameld, 

zal de rechter op basis van het leerstuk van het onrechtmatig verkregen bewijs moeten 

beslissen over het al dan niet gebruik ervan. De uitkomst van deze oefening laat zich 

echter moeilijk voorspellen. Wij wezen er al op dat dit leerstuk sterk casuïstisch is en dat 

er zich bovendien een duidelijke trend naar relativering aftekent.
2048

 Dat doet vermoeden 

dat het gebruik van dergelijk bewijsmateriaal zeker niet per definitie is uitgesloten.  

In dat verband moet overigens ook verwezen worden naar § 161 II StPO dat 

voorziet in een regeling voor het gebruik als strafrechtelijk bewijs van persoonsgegevens 

die werden ingezameld buiten het kader van de strafprocedure. Als uitgangspunt wordt 

daarbij het principe van de hypothetische vervangbevoegdheid (hypothetischer 

Ersatzeingriff
2049

) gehanteerd: in de mate een bepaald dwangmiddel op grond van de 

StPO slechts gebruikt mag worden bij het voorliggen van welbepaalde misdrijven, dan 

mogen de persoonsgegevens die met een inhoudelijk vergelijkbaar dwangmiddel, maar op 

basis van een andere wet werden ingezameld, slechts als bewijs gebruikt worden voor 

zover dit dwangmiddel ook op grond van de StPO bevolen had kunnen worden.
2050

 

Deze bepaling werd in 2007 ingevoegd in het StPO en is blijkens de parlementaire 

stukken uitdrukkelijk bedoeld voor de persoonsgegevens die op basis van de 

                                                 
2046

  Zie supra, XIX.4.2. 
2047

  Zie supra, XIV.1.2. 
2048

  Supra, XIX.2.3. 
2049

  Dit begrip stamt oorspronkelijk uit het leerstuk van de bewijsuitsluiting (zie supra, XIX.2.3). 
2050

  Zie hierover U. EISENBERG, Beweisrecht, 2008, 106-107; L. MEYER-GOßNER, Strafprozessordnung, 

2010, §161, nr. 18 e.v.; C. ROXIN en B. SCHÜNEMANN, Strafverfahrensrecht, 2009, 271. Zie ook BT-

Drucks 16/5846, 64. Daarnaast blijft het gebruik van dergelijke informatie uiteraard ook mogelijk in de 

mate de betrokkene die het voorwerp van het dwangmiddel uitmaakte, instemt met het gebruik (§ 161 II 

StPO). 
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politiewetgeving of de wettelijke regeling van de inlichtingendiensten werden 

ingezameld.
2051

 Wanneer het BfV bijvoorbeeld op grond van de mogelijkheden die het 

G10-Gesetz
2052

 biedt, beslist om de telecommunicatie van een target te onderscheppen, 

dan kunnen de aldus ingezamelde persoonsgegevens enkel als strafrechtelijk bewijs 

worden gebruikt voor de misdrijven die worden opgesomd in § 100a II StPO. In die 

paragraaf wordt namelijk limitatief bepaald voor welke misdrijven het openbaar 

ministerie in het kader van de strafprocedure kan overgaan tot het onderscheppen van 

telecommunicatie. Het volstaat daarbij dat aan deze voorwaarden voldaan is op het 

ogenblik van het daadwerkelijke gebruik van de informatie. Dat de strafprocedurele 

variant van het bewuste dwangmiddel niet kon worden aangewend op het ogenblik dat het 

dwangmiddel door de inlichtingendiensten werd aangewend, is geen bezwaar.
2053

 

Impliciet lijkt uit § 161 II StPO aldus te volgen dat het gebruik van inlichtingen 

als strafrechtelijk bewijs op zich zonder meer mogelijk is en slechts beperkt moet worden 

in die gevallen waarin het inzamelen ervan binnen het kader van de strafprocedure niet 

mogelijk geweest zou zijn. Zo kan men in deze regeling de weerklanken herkennen van 

de in de §§ 8 II en 19 I BVerfSchG vervatte aspecten van het Trennungsgebot. Niettemin 

zorgt de toepassing van de Hypothetischer Ersatzeingriff van § 161 II StPO – net als het 

Trennungsgebot – ook voor de nodige discussie. In het algemeen wordt de regeling 

verweten afbreuk te doen aan de strafprocessuele drempel van de (Anfangs)Verdacht om 

dat zij het tot op zekere hoogte mogelijk maakt om los van enige verdenking met 

bepaalde dwangmiddelen bewijzen in te zamelen. Specifiek met betrekking tot het 

gebruik van inlichtingen wordt door sommige auteurs zelfs gesteld dat het 

Trennungsgebot zich tegen een toepassing van § 161 II StPO zou verzetten.
2054

 Zoals wij 

eerder al aangaven kunnen wij het vanuit een strikt juridisch standpunt met die laatste 

kritiek niet eens zijn
2055

, maar deze bezwaren tonen op zijn minst aan dat het gebruik van 

inlichtingen als strafrechtelijk bewijs in de rechtsleer nog steeds voor de nodige 

controverse zorgt.  

Niettemin lijkt een bewijsuitsluiting wel onvermijdelijk in de mate een flagrante 

overtreding van de in de §§ 8 II en 19 I BVerfSchG vervatte aspecten van het 

Trennungsgebot wordt vastgesteld. Dat zou immers kunnen wijzen op het doelbewust 

omzeilen van bepaalde strafvorderlijke waarborgen, en dus op rechtsmisbruik.  

XIX.3.3. De invloed van het onmiddelijkheidsbeginsel  

Ten slotte moet hier ook rekening gehouden worden met de implicaties van het 

onmiddelijkheidsbeginsel en de nadruk die in Duitsland wordt gelegd op het mondelinge 

karakter van de terechtzitting. Wij gaven al aan dat beide uitgangspunten resulteren in een 

duidelijke voorkeur voor het gebruik ter terechtzitting van de mondelinge verklaringen 

van rechtstreeks betrokken getuigen, boven het voorlezen van hun schriftelijke 

verklaringen of van het proces-verbaal van een eerder verhoor.
2056

 Slechts in welbepaalde 

                                                 
2051

  Zie BT-Drucks 16/5846, 64. 
2052

  Zie supra, IX.4.2.4. Merk overigens op dat dergelijke zogenaamde G10-informatie slechts onder strikte 

voorwaarden aan de politiediensten kan worden meegedeeld (zie supra, XIV.1.1.3). 
2053

  Bovendien geldt de regeling van § 161 II StPO enkel voor zover de informatie gebruikt wordt als 

strafrechtelijk bewijs. Blijft het gebruik daarentegen beperkt tot het bijsturen van het onderzoek of vormt 

het slechts de aanleiding voor het inzamelen van bewijsmateriaal, dan moet de toets van de Hypothetischer 

Ersatzeingriff niet worden uitgevoerd (zie L. MEYER-GOßNER, Strafprozessordnung, 2010, § 161, nr. 

18d; C. ROXIN en B. SCHÜNEMANN, Strafverfahrensrecht, 2009, 290. Zie ook BT-Drucks 16/5846, 64). 
2054

  In die zin C. ROXIN en B. SCHÜNEMANN, Strafverfahrensrecht, 2009, 271 en 290-291 die het 

Trennungsgebot zelfs beschouwd als onlosmakelijk verbonden met de rechtsstaatidee.  
2055

  Zie hierover ook supra, XI.1.2.1. 
2056

  § 250 StPO. Zie hierover U. EISENBERG, Beweisrecht, 2008, 773 e.v.; L. MEYER-GOßNER, 



 404 

uitzonderlijke gevallen kan de getuigenverklaring worden vervangen
2057

 door het 

voorlezen van deze schriftelijke stukken. Aldus lijkt er op het eerste gezicht weinig 

ruimte te bestaan om inlichtingen als strafrechtelijk bewijs te gebruiken onder een andere 

vorm dan een getuigenverklaring. In zijn geheel genomen toont de wettelijke regeling 

evenwel een meer genuanceerd beeld. 

In de eerste plaats kan uit de in § 250 StPO geformuleerde voorrang voor de 

getuigenverklaring, geen algemeen geldend onmiddelijkheidsbeginsel worden afgeleid op 

basis waarvan er steeds voor het meest nabije – in de zin van het meest rechtstreeks met 

de feiten verbonden – bewijsmiddel moet worden gekozen. Er bestaat met andere 

woorden geen voorrang van het getuigenbewijs boven het Augenscheinbeweis of het 

Urkundsbeweis
2058

. En ook het gebruik van de auditu-getuigen (Zeugen von Hörensagen) 

kan niet per definitie worden uitgesloten.
2059

 Het is daarentegen steeds de rechter die – 

rekening houdend met zijn Aufklärungspflicht – dient te beslissen welke (middelijke of 

onmiddelijke) bewijsmiddelen hij voldoende acht om tot een bewezenverklaring te komen 

en welke bewijswaarde hij aan elk van die bewijsmiddelen toekent.
2060

  

Ten tweede bevat het StPO ook een aantal expliciete uitzonderingen op het 

voorleesverbod van § 250 StPO. Zo wordt het voorlezen van schriftelijke stukken toch 

toegestaan in de mate het stuk slechts betrekking heeft op het bestaan of de begroting van 

een financiëel nadeel
2061

 dan wel wanneer alle procespartijen met de voorlezing 

instemmen.
2062

 Relevanter voor dit onderzoek is evenwel de mogelijkheid om zich tot het 

voorlezen van een schriftelijke verklaring te beperken wanneer de getuige om feitelijke of 

juridische redenen niet verhoord kan worden. Het kan dan gaan om de situatie waarbij de 

getuige gestorven is of om een andere reden niet (of niet binnen afzichtbare tijd) verhoord 

kan worden.
2063

 Aldus wordt onder meer ook aanvaard dat een schriftelijke verklaring kan 

worden voorgelezen wanneer de betrokken overheidsinstantie op grond van een 

Sperrerklärung weigert om de identiteit of de verblijfplaats van de getuige in kwestie mee 

te delen. Zodoende kan een inlichtingendienst verhinderen dat bijvoorbeeld haar 

medewerkers of informanten fysiek ter terechtzitting moeten verschijnen, 

niettegenstaande hun schriftelijke verklaringen wel als bewijs gebruikt kunnen 

worden.
2064

 

                                                                                                                                                  
Strafprozessordnung, 2005, § 250; G. PFEIFFER, Karlsruher Kommentar, 2008, § 250. 

2057
  Het verhoor van de getuige kan wel steeds worden aangevuld met het voorlezen van de stukken in kwestie 

(zie U. EISENBERG, Beweisrecht, 2008,  791 e.v.; L. MEYER-GOßNER, Strafprozessordnung, 2005, § 

250, nr. 12; G. PFEIFFER, Karlsruher Kommentar, 2008, § 250, nr. 2). Lees in dat verband ook § 253 

StPO. 
2058

  Enkel in de mate de schriftelijke stukken (Urkunden) de neerslag vormen van een getuigenverklaring moet 

rekening gehouden worden met het uitgangspunt van § 250 StPO. 
2059

  Infra, XIX.4.2.2.5. 
2060

  U. EISENBERG, Beweisrecht, 2008, 325 e.v.; L. MEYER-GOßNER, Strafprozessordnung, 2010, § 250, 

nr. 3 en 4. Zie eerder ook al XIX.2.1.  
2061

  § 251 I, 3° StPO. Zie hierover U. EISENBERG, Beweisrecht, 2008,  782-783; C. ROXIN en B. 

SCHÜNEMANN, Strafverfahrensrecht, 2009, 361 e.v.; L. MEYER-GOßNER, Strafprozessordnung, 2010, 

§ 251, nr. 3 e.v. 
2062

  § 251 I, 1° en II, 3° StPO. Zie U. EISENBERG, Beweisrecht, 2008, 781 en 787. 
2063

  § 251 I, 2° StPO. In de mate het eerdere verhoor van de getuige door een rechter werd afgenomen, geldt 

overigens een enigszins soepelere regeling voor het voorlezen van een schriftelijke getuigenverklaring. In 

dat geval volstaat het wanneer het verschijnen van de getuige omwille van ziekte of een andere 

onvermijdelijke oorzaak wordt bemoeilijkt. Hetzelfde geldt wanneer het verschijnen van de getuige niet 

wenselijk zou zijn omdat het belang van zijn getuigenis niet in verhouding staat met de afstand die hij moet 

overbruggen om ter terechtzitting te verschijnen (§ 251 II, 1° en 2° StPO. Zie hierover U. EISENBERG, 

Beweisrecht, 2008, 781 en 783 e.v.; L. MEYER-GOßNER, Strafprozessordnung, 2010, § 251, nr. 19 e.v.) . 
2064

  Zie U. EISENBERG, Beweisrecht, 2008,  782 en 786; L. MEYER-GOßNER, Strafprozessordnung, 2010, § 

251, nr. 9. 
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Bovendien bestaat eveneens een algemene uitzondering op het voorleesverbod ten 

voordele van de verklaringen van bepaalde personen of overheidsinstanties. Te denken 

valt onder meer aan de verklaringen van overheidsinstanties of van bepaalde door het 

gerecht aangestelde deskundigen of artsen; aan doktersattesten over lichte verwondingen 

of in verband met bloedproeven; alsook aan de verklaringen van de bij de strafvordering 

betrokken instanties over bepaalde onderzoeksdaden.
2065

 Aldus kunnen ook de 

verklaringen die uitgaan van een inlichtingendienst – als overheidsinstantie – worden 

voorgelezen.
2066

 Het begrip verklaring wordt daarbij ruim begrepen en omvat zowel 

persoonlijke waarnemingen als meer zakelijke verslagen of rapporten.
2067

 Belangrijk is 

evenwel dat de verklaringen betrekking moeten hebben op feiten die in de 

ambtsuitoefening werden vastgesteld. Daarbij kunnen ook de verklaringen die stricto 

sensu gebaseerd zijn op de vaststellingen van een derde – bijvoorbeeld een informant – 

beschouwd worden als vaststellingen gedaan in de uitoefening van het ambt. Wel moeten 

de vaststellingen steeds uitgaan van de overheidsinstantie als geheel. De verklarende 

medewerker moet met andere woorden de inlichtingendienst kunnen vertegenwoordigen. 

De verklaringen ondertekend door het diensthoofd van de inlichtingendienst of zijn 

vervanger, voldoen uiteraard aan die voorwaarde.
2068

 

Ten slotte moet hier ook melding worden gemaakt van de mogelijkheid die in het 

vooronderzoek bestaat om op grond van § 58a StPO van een verhoor een video-opname 

te maken. In een aantal gevallen is het maken van een dergelijke video-opname zelfs 

verplicht. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer te verwachten valt dat een getuige ter 

terechtzitting niet (meer) verhoord zal kunnen worden terwijl zijn verklaring noodzakelijk 

is voor de waarheidsvinding.
2069

 Deze opnames kunnen dan ter terechtziting worden 

getoond onder dezelfde voorwaarden die gelden voor het voorlezen van een traditioneel 

schriftelijk verslag van het verhoor in kwestie.
2070

 

Het is evenwel belangrijk om te benadrukken dat elk van deze uitzonderingen 

slechts te beschouwen zijn als een mogelijkheid om van het uitgangspunt van de ter 

terechtzitting gehoorde getuige af te wijken. Bij de beoordeling van deze uitzonderingen 

moet immers steeds rekening gehouden worden met de in § 244 StPO geëxpliciteerde 

Aufklärungspflicht van de rechter. Het is aldus het gerecht dat moet beslissen of gebruik 

gemaakt kan worden van de mogelijkheid om zich tot het voorlezen van een schriftelijke 

verklaring te beperken, dan wel of het onderzoek in concreto vereist dat de getuige in 

kwestie ter terechtzitting moet worden gehoord.
2071

 Ook de partijen kunnen hierin 

overigens een belangrijke rol spelen door van hun Beweisantragsrecht gebruik te maken. 

                                                 
2065

  § 256 I StPO. Zie hierover U. EISENBERG, Beweisrecht, 2008, 793 e.v.; L. MEYER-GOßNER, 

Strafprozessordnung, 2010, § 256, nr. 3 e.v.  
2066

  § 256 I, 1°, a) StPO. Zie ook L. MEYER-GOßNER, Strafprozessordnung, 2010, § 256, nr. 12.  

Belangrijk is dat de verklaring moet uitgaan van de overheidsinstantie als geheel. Zij moet met andere 

woorden worden afgelegd door een persoon die de betrokken overheidsinstantie alsdusdanig kan 

vertegenwoordigen (zie L. MEYER-GOßNER, Strafprozessordnung, 2010, § 256, nr. 15). Deze regeling 

geldt dus niet per definitie voor de verklaringen van elke individuele medewerker van de betrokken 

overheidsdienst. 
2067

  Zie L. MEYER-GOßNER, Strafprozessordnung, 2010, § 256, nr. 4 e.v. 
2068

  Zie U. EISENBERG, Beweisrecht, 2008, 794-795; L. MEYER-GOßNER, Strafprozessordnung, 2010, § 

256, nr. 5 en 15. 
2069

  § 58a I, 2. StPO. Zie L. MEYER-GOßNER, Strafprozessordnung, 2010, § 58a, nr. 1a e.v. Zie ook U. 

EISENBERG, Beweisrecht, 2008, 412-414. 
2070

  Zie § 255a StPO. Zie U. EISENBERG, Beweisrecht, 2008,  413; L. MEYER-GOßNER, 

Strafprozessordnung, 2010, § 255a, nr. 5; C. ROXIN en B. SCHÜNEMANN, Strafverfahrensrecht, 2009, 

363. 
2071

  Zie U. EISENBERG, Beweisrecht, 2008,  788-789; L. MEYER-GOßNER, Strafprozessordnung, 2010, § 

255, nr. 8 en § 256, nr. 2. 
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Dat alles maakt het moeilijk om in het algemeen uitspraken te doen over de vorm 

waarin de inlichtingen uiteindelijk ter terechtzitting kunnen of moeten aangedragen 

worden. Maar op zijn minst kunnen we vaststellen dat er in het kader van de specifieke 

situatie van het gebruik van inlichtingen verscheidene mogelijkheden bestaan om een 

strikte toepassing van het onmiddelijkheidsbeginsel te vermijden. Het gebruik van 

schriftelijke stukken of Augenscheinbeweis neemt daardoor in deze context een meer 

prominente positie in dan men op het eerste gezicht zou kunnen denken. Zo is het 

bijvoorbeeld mogelijk dat het verslag van een door de inlichtingendiensten uitgevoerde 

observatie of telefoontap ter terechtzitting wordt voorgelezen, al dan niet vergezeld van 

foto’s of video- of audio-opnames. In de mate het voorlezen of tonen van dergelijke 

stukken echter in het licht van de Aufklärungspflicht onvoldoende wordt geacht
2072

, kan 

geëist worden dat de rechtstreeks betrokken medewerker of informant van de 

inlichtingendienst ter terechtzitting komt getuigen.  

XIX.4. DE MEDEWERKERS VAN HET BfV ALS GETUIGE 

Zoals we in de vorige titel bespraken, is het mogelijk dat het in het licht van de 

Aufklärungspflicht noodzakelijk wordt geacht om een medewerker of informant van een 

inlichtingendienst ter terechtzitting te laten getuigen. In Duitsland bestaat echter geen 

specifieke regeling voor de getuigenis in rechte van een medewerker van een 

inlichtingendienst. Ook in de rechtsleer wordt deze mogelijkheid zelden of nooit 

uitdrukkelijk besproken, zodat we moeten terugvallen op de gemeenrechtelijke regels die 

gelden ten aanzien van getuigen.  

Op het eerste gezicht lijkt het getuigenbewijs nochtans moeilijk verzoenbaar met 

de legitieme bezorgdheid van een inlichtingendienst om zijn werking en bronnen van het 

publiek af te schermen. Aldus zijn er aan het gebruik van inlichtingen als bewijs door 

middel van een getuigenverklaring ook in Duitsland een aantal praktische bezwaren 

verbonden (XIX.4.1). Anderzijds biedt het Duitse strafprocesrecht verscheidene 

mogelijkheden om minstens ten dele aan deze bezorgdheden tegemoet kunnen komen 

(XIX.4.2). 

XIX.4.1. De praktische bezwaren 

Met betrekking tot de mogelijkheden voor medewerkers van de inlichtingendiensten om 

als getuige verklaringen af te leggen, moet in de eerste plaats uiteraard rekening gehouden 

worden met de beperkingen die met het gebruik van geclassificeerde informatie gepaard 

gaan. Het spreekt voor zich dat deze zogenaamde Verschlussachen enkel kunnen worden 

meegedeeld aan personen die het voorwerp hebben uitgemaakt van een 

Sicherheitsüberprüfung van het overeenstemmende niveau.
2073

  

Belangrijker is evenwel de problematiek die verband houdt met het 

beroepsgeheim. Noch in het Bundesverfassungsschutzgesetz, noch in het 

Bundesnachrichtendienstgesetz zijn daarover uitdrukkelijke bepalingen opgenomen, maar 

de medewerkers van de federale inlichtingendiensten blijven als ambtenaren wel 

onderworpen aan het Bundesbeamtengesetz (BBG).
2074  

                                                 
2072

  Bijvoorbeeld omdat zij onvoldoende toelaten om de juistheid, betrouwbaarheid of rechtmatigheid van de er 

in vervatte informatie te beoordelen. 
2073

  Zie supra, IX.2.2. 
2074

  Zie § 1 Bundesbeamtengesetz (BBG) van 14 juli 1953, BGBl I 1953, 551. Voor de medewerkers van de 

inlichtingendiensten in de Länder (LfV) geldt een quasi identieke regeling op basis van § 37 Gesetz zur 

Regelung des Statusrechts der Beamtinnen und Beamten in den Ländern (BeamtStG) van 17 juni 2008, 

BGBl I, 1010. 
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In de §§ 67-69 BBG wordt een algemene regeling uitgewerkt met betrekking tot 

het beroepsgeheim. Een ambtenaar is tot geheimhouding verplicht met betrekking tot alle 

zaken die hij in de uitoefening van zijn ambt heeft vernomen en die geheim dienen te 

blijven. Op de schending van het beroepsgeheim worden straffen gesteld.
2075

 Of bepaalde 

zaken onder het beroepsgeheim vallen, wordt in de eerste plaats beoordeeld door de 

ambtenaar in kwestie, maar in twijfelgevallen moet hij er van uitgaan dat zijn 

geheimhoudingsplicht geldt.
2076

 De geheimhoudingsverplichting blijft overigens ook 

bestaan indien de ambtenaar uit dienst treedt.
2077

 Het is voor een ambtenaar in principe 

dan ook niet mogelijk om een verklaring af te leggen die betrekking heeft op zaken die 

onder het beroepsgeheim vallen. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het geven 

van een interview maar ook aan het afleggen van verklaringen in het kader van een 

strafprocedure.
2078

 Dergelijke verklaringen zijn enkel mogelijk met de uitdrukkelijke 

toestemming (Genehmigung) van zijn diensthoofd.
2079

 

Ten slotte moet men er rekening mee houden dat de inlichtingendiensten in vele 

gevallen niet geneigd zullen zijn om hun medewerkers of hun informanten ter 

terechtzitting te laten optreden als getuige, zelfs niet in de gevallen waarin er tegen een 

dergelijk optreden geen rechtstreekse wettelijke bezwaren bestaan. Dat hangt uiteraard 

nauw samen met de voor een inlichtingendienst legitieme wens om zijn werking en zijn 

bronnen geheim te houden. Aldus stelt zich vanuit het perspectief van een 

inlichtingendienst de vraag naar de mogelijkheden om zowel de inhoud van een 

getuigenverklaring als de identiteit van de getuige voor de procespartijen af te schermen. 

XIX.4.2. De wettelijke afschermingsmogelijkheden 

XIX.4.2.1. HET AFSCHERMEN VAN DE INHOUD VAN DE 

GETUIGENVERKLARING 

XIX.4.2.1.1. De toestemming om te getuigen 

Een eerste mogelijkheid ter afscherming van de inhoud van de getuigenverklaring van een 

medewerker van de inlichtingendiensten zit vervat in de reeds aangehaalde regeling van 

het beroepsgeheim. Op grond daarvan kan een ambtenaar zonder toestemming 

(Genehmigung) van zijn diensthoofd geen verklaringen in rechte afleggen als die 

betrekking hebbben op zaken die onder zijn beroepsgeheim vallen.
2080

 Ten aanzien van 

medewerkers van de inlichtingendiensten zal de toestemming dus door de präsident van 

hetzij het BfV, hetzij de BND moeten worden gegeven. Het zijn in principe de 

vervolgingsinstanties die de Genehmigung aan het diensthoofd moeten vragen
2081

 maar 

niets sluit uit dat de vraag uitgaat van de partijen.
2082

  

                                                 
2075

  Zie § 353b StGB. 
2076

  Zie L. MEYER-GOßNER, Strafprozessordnung, 2005, § 54, nr. 15; G. PFEIFFER, Karlsruher Kommentar, 

2008, § 54, nr. 12. 
2077

  § 67 I BBG. 
2078

  Daarop bestaan twee algemene uitzonderingen die in het kader van dit onderzoek evenwel minder 

belangrijk zijn. In de eerste plaats staat de zwijgplicht er niet aan in de weg dat een ambtenaar zijn 

diensthoofd of de vervolgingsinstanties op de hoogte brengt van een op feiten gebaseerde verdenking van 

strafbare corruptie (§ 67 II, eerste zin BBG). Ten tweede doet de zwijgplicht ook geen afbreuk aan de reeds 

eerder besproken bijzondere aangifteverplichting om geplande strafbare feiten aan te geven (§ 67 II, tweede 

zin BGB zie ook XIV.1.2.2). 
2079

  Infra, XIX.4.2.1.1 
2080

  § 67 III juncto § 68 III BBG. Zie ook § 54 I StPO. 
2081

  Zij moeten daarbij ook aangeven waarover zij de ambtenaar in kwestie willen verhoren. Zie L. MEYER-

GOßNER, Strafprozessordnung, 2005, § 54, nr. 17 e.v. 
2082

  Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn indien de partijen om het verhoor verzoeken in het kader van een een 
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Het verlenen van de toestemming vormt daarbij in principe de regel. De 

Genehmigung kan slechts geweigerd worden indien de getuigenis het welzijn van de 

Bund of van één van de deelstaten schade zou berokkenen of indien zij de vervulling van 

de openbare taakstelling ernstig in gevaar zou brengen c.q. aanzienlijk zou 

bemoeilijken.
2083

 Die voorwaarden worden evenwel ruim ingevuld. Zo wordt 

bijvoorbeeld aanvaard dat het welzijn van de Bund ook in het gedrang kan komen 

wanneer de getuigenis het leven of de fysieke integriteit van een informant in het gevaar 

kan brengen.
2084

 Bij de afweging om de toestemming al dan niet te weigeren, moet 

anderzijds wel ook rekening worden gehouden met het belang van de gerechtelijke 

waarheidsvinding en mogen niet enkel de belangen van de betrokken inlichtingendienst in 

rekening worden gebracht.
2085

 Maar ook dan blijven de mogelijkheden om een 

Genehmigung te weigeren al bij al vrij ruim. In dat verband moet er overigens ook op 

gewezen worden dat de toestemming moduleerbaar is en bijvoorbeeld beperkt kan 

worden tot het afleggen van een verklaring over welbepaalde gebeurtenissen of 

bijvoorbeeld kan bepalen dat de identiteit van bepaalde personen niet onthuld mag 

worden.
2086

  

Indien de toestemming aldus wordt geweigerd, kan de ambtenaar geen getuigenis 

afleggen. Het ontbreken van een Genehmigung resulteert immers in een 

Beweiserhebungsverbot.
2087

 Ook verklaringen van de ambtenaar die eventueel zijn 

afgelegd vóór de weigering kunnen dan niet langer als bewijs gebruikt worden.
2088

 De 

rechter ten gronde moet zich daarbij neerleggen
2089

, al moet dit enigszins genuanceerd 

worden. Ten eerste kan een weigering die overduidelijk flagrante fouten of gebreken 

bevat, door het gerecht steeds ambtshalve nietig worden verklaard.
2090

 Bovendien 

beschikt de beklaagde over de mogelijkheid om tegen de weigering – die in essentie een 

administratie beslissing is – een beroep in te stellen bij de administratieve rechter.
2091

  

Belangrijker is evenwel dat de Aufklärungspflicht van § 244 StPO een rechter er 

toe kan verplichten om tegen de weigering bezwaar te maken bij de uitvaardigende 

overheidsinstantie. Dat zal bijvoorbeeld het geval zijn indien de toestemming werd 

geweigerd op gronden die overduidelijk ontoereikend of niet dienstig zijn.
2092

 Deze 

                                                                                                                                                  
Beweisantrag.  

2083
  § 68 I BBG. In het geval de ambtenaar zelf betrokken partij is in het geding waar hij tot getuigenis wordt 

geroepen gelden andere regels (zie § 68 III BBG).  
2084

  Zie U. EISENBERG, Beweisrecht, 2008, 397-398; L. MEYER-GOßNER, Strafprozessordnung, 2005, § 54, 

nr. 20. 
2085

  Zie L. MEYER-GOßNER, Strafprozessordnung, 2005, § 54, nr. 20; G. PFEIFFER, Karlsruher Kommentar, 

2008, § 54, nr. 16. 
2086

  Zie U. EISENBERG, Beweisrecht, 2008, 397; L. MEYER-GOßNER, Strafprozessordnung, 2005, § 54, nr. 

22; G. PFEIFFER, Karlsruher Kommentar, 2008, § 54, nr. 17. Zie ook L. MEYER-GOßNER, 

Strafprozessordnung, 2010, § 244, nr. 66. 
2087

  U. EISENBERG, Beweisrecht, 2008, 395; L. MEYER-GOßNER, Strafprozessordnung, 2010, § 54, nr. 2. In 

dat verband moet overigens worden opgemerkt dat de getuigenis van een ambtenaar die geen toestemming 

heeft gekregen om te getuigen, beschouwd moet worden als ontoelaatbaar. Het ontbreken van een 

Genehmigung is in die zin voldoende om een Beweisantrag (supra, XIX.2.1) te verwerpen (zie L. MEYER-

GOßNER, Strafprozessordnung, 2010, § 54, nr. 25 en § 244; C. ROXIN en B. SCHÜNEMANN, 

Strafverfahrensrecht, 2009, 340). 
2088

  Zie L. MEYER-GOßNER, Strafprozessordnung, 2005, § 54, nr. 25. 
2089

  Zie L. MEYER-GOßNER, Strafprozessordnung, 2005, § 54, nr. 25. 
2090

  Deze mogelijkheid is gestoeld op § 44 II juncto V Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) dat voorziet in 

deze mogelijkheid ten aanzien van elke overheidsbeslissing die overduidelijk gebrekkig is. Deze eerder 

theoretische mogelijkheid werd ook al aangehaald bij de bespreking van de Sperrerklärung (XIX.3.1). 
2091

  Zie U. EISENBERG, Beweisrecht, 2008, 398; L. MEYER-GOßNER, Strafprozessordnung, 2010, § 54, nr. 

28. 
2092

  Zie U. EISENBERG, Beweisrecht, 2008, 396 en 398; L. MEYER-GOßNER, Strafprozessordnung, 2005, § 
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controlemogelijkheid van de rechter ten gronde beperkt zich evenwel tot een soort 

bemiddelingspoging waarbij er op zijn aangeven gezocht wordt naar een alternatieve 

oplossing voor het verhoren van de ambtenaar. Maar de definitieve beslissing over het al 

dan niet verlenen van de toestemming blijft steeds liggen bij de overheidsinstantie die 

voor de Genehmigung verantwoordelijk is.
2093

  

Ten slotte moet er nog op gewezen worden dat de vereiste van een Genehmigung 

enkel geldt ten aanzien van ambtenaren. De informanten of bronnen van een 

inlichtingendienst die niet daadwerkelijk als een medewerker van die inlichtingendienst 

beschouwd kunnen worden, behoeven geen Genehmigung om als getuige te kunnen 

optreden. Ten aanzien van hen kan deze regeling dus niet gebruikt worden om te 

verhinderen dat zij over bepaalde zaken verklaringen zouden afleggen.
2094

 

XIX.4.2.1.2. De Sperrerklärung 

Een tweede mogelijkheid om de inhoud van de getuigenverklaring van een medewerker 

van de inlichtingendiensten af te schermen, zit vervat in de reeds aan bod gekomen 

mogelijkheid van een Sperrerklärung. Op grond van § 96 StPO kan elke overheidsdienst 

weigeren om de schriftelijke stukken die zich in ambtelijke bewaring bevinden, voor te 

leggen of mee te delen wanneer het bekend worden ervan de Bund of van één van de 

deelstaten een nadeel zou toebrengen.
2095

 Het toepassingsgebied van deze bepaling blijft 

echter niet beperkt tot de schriftelijke stukken sensu stricto maar strekt zich uit tot elke 

informatie waarover een overheidsdienst beschikt. Zodoende kunnen ook getuigen het 

voorwerp uitmaken van een Sperrerklärung.
2096

 Hiervoor gelden dan mutatis mutandis 

dezelfde voorwaarden en procedures als hierboven reeds werden besproken.
2097

 

Aldus kan de getuigenis van een medewerker van een inlichtingendienst door een 

Sperrerklärung onmogelijk worden gemaakt of aan bepaalde voorwaarden worden 

onderworpen. Zo kan de Sperrerklärung bijvoorbeeld preciseren dat bepaalde stukken of 

informatie niet gebruikt mogen worden; dat bepaalde onderwerpen niet aan bod mogen 

komen; maar desgevallend ook dat het verhoor enkel kan plaatsvinden mits bepaalde 

maatregelen worden genomen ter afscherming van de identiteit van de getuige.
2098

 

Bovendien kan de Sperrerklärung ook gebruikt worden om de getuigenis van een 

informant van de inlichtingendienst te verhinderen of te clausuleren. Zo kunnen de 

inlichtingendiensten op grond van een Sperrerklärung beslissen om de identiteit of 

verblijfplaats van de als getuige opgeroepen informant niet (of slechts onder 

voorwaarden) vrij te geven. In de mate voor het meedelen van de identiteit van een 

getuige een Sperrerklärung werd afgegeven, is dat overigens een voldoende reden om een 

Beweisantrag wegens onbereikbaarheid van de getuige af te wijzen.
2099

 

                                                                                                                                                  
54, nr. 27; G. PFEIFFER, Karlsruher Kommentar, 2008, § 54, nr. 19. Deze op de Aufklärungspflicht 

gestoelde mogelijkheid bestaat overigens ook in het kader van de Sperrerklärung (supra, XIX.3.1) 
2093

  Zie U. EISENBERG, Beweisrecht, 2008, 398; L. MEYER-GOßNER, Strafprozessordnung, 2005,  § 54, nr. 

24; C. ROXIN en B. SCHÜNEMANN, Strafverfahrensrecht, 2009, 344. 
2094

  Zie U. EISENBERG, Beweisrecht, 2008, 396; L. MEYER-GOßNER, Strafprozessordnung, 2010, § 54, nr. 

11. 
2095

  § 96 I StPO. 
2096

  Zie L. MEYER-GOßNER, Strafprozessordnung, 2010, § 96, nr. 12-12a. 
2097

  Zie supra, XIX.3.1. 
2098

  Zie bijvoorbeeld L. MEYER-GOßNER, Strafprozessordnung, 2010, § 96, nr. 12. 
2099

  Zie L. MEYER-GOßNER, Strafprozessordnung, 2010, § 244, nr. 66; C. ROXIN en B. SCHÜNEMANN, 

Strafverfahrensrecht, 2009, 343-344. 



 410 

XIX.4.2.2. HET AFSCHERMEN VAN DE IDENTITEIT VAN DE GETUIGE 

XIX.4.2.2.1. Het geheimhouden van de identificerende persoonsgegevens van de getuige 

In principe moet elke getuige bij het begin van zijn getuigenis zijn volledige naam, 

woonplaats, beroep en verdere identificerende gegevens vermelden. Daarop bestaan 

echter een aantal uitzonderingen. 

In de eerste plaats kunnen ambtenaren die getuigen over de vaststellingen die zij 

in de uitoefening van hun ambt hebben gedaan, er steeds voor opteren om het adres van 

de instantie die hen tewerkstelt op te geven in plaats van hun persoonlijke woonplaats. 

Daarvoor gelden geen bijkomende voorwaarden.
2100

 Ook elke andere getuige kan 

overigens toestemming krijgen om een ander adres op te geven dan zijn eigenlijke 

woonplaats, maar dan enkel in de mate er een gegronde vrees bestaat dat de vermelding 

van zijn woonplaats een gevaar kan opleveren voor zijn rechtsgoederen of die van een 

ander persoon, dan wel dat dit kan leiden tot een ongeoorloofde beïnvloeding van de 

getuige.
2101

  

Uitzonderlijk kan een getuige ook de toestemming krijgen om zijn eigenlijke 

identiteit geheim te houden of om onder een vroegere identiteit te getuigen.
2102

 Bij die 

tweede mogelijkheid moet bijvoorbeeld gedacht worden aan de medewerkers van een 

inlichtingendienst die ten aanzien van de verdachte informatie hebben ingezameld onder 

de dekmantel van valse identiteit en die identiteit ook gebruiken om te getuigen.
2103

 In de 

rechtsleer bestond wel lange tijd discussie over de mogelijkheid om een getuige wiens 

identiteit op grond van § 68 III StPO geheim kan blijven, ook fysiek onherkenbaar te 

maken, bijvoorbeeld door hem van een vermomming te voorzien. Tegenwoordig lijkt die 

mogelijkheid echter vrij algemeen aanvaard te worden.
2104

  

Het feit dat de getuige anoniem kan getuigen, neemt evenwel niet weg dat hij ter 

terechtzitting moet aangeven in welke hoedanigheid hij de zaken waarover hij getuigenis 

aflegt, heeft vernomen. In de mate hij desgevallend voor een inlichtingendienst actief was 

op het moment van zijn waarnemingen, moet dat dus worden meegedeeld aan de 

partijen.
2105

 Bovendien wordt voor de toepassing van deze regeling vereist dat er door het 

afleggen van de getuigenis een gevaar dreigt voor het leven, de fysieke integriteit of de 

vrijheid van de getuige of van een andere persoon. Het loutere feit dat de afscherming van 

de identiteit wenselijk of noodzakelijk is in het kader van de goede werking van de 

inlichtingendienst kan in principe dus niet volstaan. Het is daarbij evenwel niet nodig dat 

het gevaar voor de getuige ook concreet kan worden aangetoond, waardoor de 

mogelijkheden al bij al vrij ruim blijven.
2106

 

                                                 
2100

  Zie § 68 I StPO. Zie hierover U. EISENBERG, Beweisrecht, 2008, 347 e.v.; L. MEYER-GOßNER, 

Strafprozessordnung, 2005, § 68, nr. 1-9; G. PFEIFFER, Karlsruher Kommentar, 2008, § 68, nr. 1-7; C. 

ROXIN en B. SCHÜNEMANN, Strafverfahrensrecht, 2009, 195. 
2101

  § 68 II StPO. Zie L. MEYER-GOßNER, Strafprozessordnung, 2010, § 68, nr. 10-13. 
2102

  Zie § 68 III StPO. Zie U. EISENBERG, Beweisrecht, 2008, 346 e.v.; L. MEYER-GOßNER, 

Strafprozessordnung, 2010, § 68, nr. 15-17; C. ROXIN en B. SCHÜNEMANN, Strafverfahrensrecht, 2009, 

195. 
2103

  Specifiek voor het geheim houden van de identiteit van de zogenaamde verdeckte Ermitlers (infiltranten) 

van de politie moet evenwel rekening gehouden worden met de bijzondere regeling van § 110b III StPO. 

Zie L. MEYER-GOßNER, Strafprozessordnung, 2010, § 110b, nr. 8 e.v. 
2104

  Zie L. MEYER-GOßNER, Strafprozessordnung, 2010, § 68, nr. 17; C. ROXIN en B. SCHÜNEMANN, 

Strafverfahrensrecht, 2009, 344 contra G. PFEIFFER, Karlsruher Kommentar, 2008, § 68, nr. 8. 
2105

  Zie L. MEYER-GOßNER, Strafprozessordnung, 2010, § 68, nr. 16. 
2106

  Zie L. MEYER-GOßNER, Strafprozessordnung, 2010, § 68, nr. 15. 
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XIX.4.2.2.2. Het verhoor in afwezigheid van de beklaagde 

Naast de mogelijkheden om de identiteit van een getuige af te schermen en eventueel in 

combinatie ermee, kan het verhoor ter terechtzitting in een aantal gevallen ook doorgaan 

in afwezigheid van de beklaagde. 

Zo kan het gerecht op grond van § 247 StPO bepalen dat de beklaagde
 
de 

zittingszaal moet verlaten voor de duur van het verhoor, indien de vrees bestaat dat de 

getuige anders niet de waarheid zou spreken of zou zwijgen.
2107

 Daarvoor is een besluit 

van het gerecht als geheel vereist. Een beslissing van de voorzittende rechter alleen kan 

niet volstaan.
2108

 Bovendien moet er een concreet gevaar bestaan voor de 

waarheidsvinding. De loutere bereidheid of wens van de getuige om in aanwezigheid van 

de beklaagde te verklaren, volstaat niet. Maar het bestaan van een Sperrerklärung waarin 

de afwezigheid van de beklaagde als voorwaarde wordt gesteld, is wel voldoende om zijn 

verwijdering uit de zittingszaal te rechtvaardigen.
2109

 Deze regeling kan er echter in geen 

geval toe leiden dat de inhoud van een getuigenis voor de beklaagde verborgen blijft. Na 

zijn terugkeer in de zittingszaal moet hij door de voorzitter over het verloop en de 

wezenlijke inhoud van het verhoor worden gebrieft.
2110

  

XIX.4.2.2.3. Het videoverhoor in realtime 

Een andere mogelijkheid om de fysieke confrontatie tussen de beklaagde en een getuige 

te vermijden, bestaat er in om in te grijpen in de fysieke aanwezigheid van de getuige. Zo 

kan het verhoor van een getuige op grond van § 247a StPO ook plaatsvinden door middel 

van een realtime videoverbinding met de terechtzitting terwijl de getuige zich fysiek op 

een andere plaats bevindt.
2111

 Ook hiervoor is een besluit nodig van het gerecht als 

geheel.
2112

  

Van deze mogelijkheid kan echter slechts in twee gevallen gebruik gemaakt 

worden: ofwel moet er sprake zijn van een ernstig gevaar voor het welzijn van de getuige, 

ofwel moet men zich bevinden in een situatie als omschreven in § 251 II StPO.
2113

 Door 

de verwijzing naar § 251 StPO is het gebruik van een realtime videoverbinding mogelijk 

onder dezelfde voorwaarden als deze die gelden voor het voorlezen van het proces-

verbaal van een eerder verhoor door een rechter
2114

, zij het onder de bijkomende 

voorwaarde dat dit noodzakelijk is voor de waarheidsvinding.
2115

 Aldus kan van § 247a 

                                                 
2107

  § 247 StPO. Zie U. EISENBERG, Beweisrecht, 2008, 256; L. MEYER-GOßNER, Strafprozessordnung, 

2005, § 247, nr. 1 e.v.; G. PFEIFFER, Karlsruher Kommentar, 2008, § 247, nr.1 e.v. 

Vergelijk ook met § 168e StPO dat voorziet in een gelijkaardige mogelijkheid in het kader van het verhoor 

door de Ermittlungsrichter. 
2108

  U. EISENBERG, Beweisrecht, 2008, 259; L. MEYER-GOßNER, Strafprozessordnung, 2010, § 247, nr. 14. 
2109

  Zie U. EISENBERG, Beweisrecht, 2008, 256; L. MEYER-GOßNER, Strafprozessordnung, 2010, § 247, nr. 

3-5. 
2110

  § 247 in fine StPO. L. MEYER-GOßNER, Strafprozessordnung, 2010, § 247, nr. 15 e.v. Tegen die 

achtergrond bestaat overigens ook de mogelijkheid om het verhoor door de beklaagde te laten volgen door 

middel van een videoverbinding in realtime (in die zin U. EISENBERG, Beweisrecht, 2008, 409 e.v.; L. 

MEYER-GOßNER, Strafprozessordnung, 2010, § 247, nr. 14a). 
2111

  Deze regeling kan overigens gecombineerd worden met de regeling van § 247 StPO waardoor het mogelijk 

is om de beklaagde de toegang tot de zittingszaal te verbieden voor de duur van de video-overbrenging van 

het verhoor (zie U. EISENBERG, Beweisrecht, 2008, 409 e.v.; L. MEYER-GOßNER, 

Strafprozessordnung, 2010, § 247a, nr. 10). 
2112

  U. EISENBERG, Beweisrecht, 2008, 411; L. MEYER-GOßNER, Strafprozessordnung, 2010, § 247a, nr. 7-

8. 
2113

  Zie U. EISENBERG, Beweisrecht, 2008, 409-410; L. MEYER-GOßNER, Strafprozessordnung, 2010, § 

247a, nr. 3 e.v. 
2114

  Supra, XIX.3.3. 
2115

  U. EISENBERG, Beweisrecht, 2008, 410; L. MEYER-GOßNER, Strafprozessordnung, 2010, § 247a, nr. 6. 
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StPO gebruik gemaakt worden indien er een Sperrerklärung voorligt waarin als 

voorwaarde wordt gesteld dat de getuige niet fysiek ter terechtzitting kan verschijnen 

terwijl het louter voorlezen van zijn verklaring in het licht van de waarheidsvinding niet 

kan volstaan.
2116

  

XIX.4.2.2.4. De kommissarische Vernehmung 

Wanneer het onwenselijk wordt geacht om de getuige op een openbare terechtzitting te 

laten optreden, bestaat bovendien de mogelijkheid om hem vóór – of eventueel in de loop 

van – de eigenlijke terechtzitting te laten verhoren door een andere rechter.
2117

 Een 

dergelijke zogenaamde kommissarische Vernehmung kan door het gerecht
2118

 worden 

bevolen wanneer er voor een getuige gedurende een langere of niet te voorspellen periode 

onoverkoombare hindernissen bestaan om ter terechtzitting te verschijnen.
2119

 Daarbij kan 

gedacht worden aan een getuige die ziek of mindervalide is of die op een grote afstand 

van het gerecht woont, maar ook aan de getuige ten aanzien waarvan een Sperrerklärung 

in de zin van § 96 StPO werd afgeleverd.
2120

 

Tijdens de kommissarische Vernehmung wordt de getuige dus – op vraag van het 

gerecht ten gronde – verhoord door een andere rechter in een niet-openbare zitting. Het is 

deze laatste die in principe verantwoordelijk is voor het verhoor en beslist over de te 

stellen vragen,
2121

 al moet dat enigszins genuanceerd worden. Het gerecht dat de 

kommissarische Vernehmung beveelt, kan immers ook een lijst van vragen opstellen die 

aan de te verhoren persoon gesteld moeten worden.
2122

 Voor het overige geldt mutatis 

mutandis dezelfde regeling als bij een verhoor ter terechtzitting. Het openbaar ministerie, 

de beklaagde en zijn advocaat zijn in principe aanwezig bij de kommissarische 

Vernehmung, maar zij kunnen op grond van § 247 StPO ook worden uitgesloten; de 

identiteit van de getuige kan in meer of mindere mate worden afgeschermd op grond van 

§ 68 StPO; en er kan op grond van § 247a StPO voor geopteerd worden om het verhoor te 

laten plaatsvinden aan de hand van een videoverbinding in realtime.
2123

 

                                                 
2116

  Zie L. MEYER-GOßNER, Strafprozessordnung, 2010, § 247a, nr. 1a en 6. 
2117

  Het verschil met de in de vorige titel besproken mogelijkheden is dus dat het verhoor hier niet tijdens de 

terechtzitting doorgaat en niet door de zittingsrechter wordt afgenomen. 
2118

  Een individuele beslissing van de voorzitter volstaat dus niet (U. EISENBERG, Beweisrecht, 2008, 28; L. 

MEYER-GOßNER, Strafprozessordnung, 2010, § 223, nr. 12). 
2119

  Zie § 223 StPO. Zie hierover in het algemeen L. MEYER-GOßNER, Strafprozessordnung, 2005, § 223, nr. 

2 e.v.; G. PFEIFFER, Karlsruher Kommentar, 2008, § 223, nr. 3 e.v. 
2120

  Zie G. PFEIFFER, Karlsruher Kommentar, 2008, § 223, nr. 9; L. MEYER-GOßNER, Strafprozessordnung, 

2010, § 223, nr. 6. 
2121

  In het Duitse recht kunnen de partijen zelf een getuige niet rechtstreeks bevragen. Zij moeten hun vragen 

melden aan de voorzitter van het gerecht die ze vervolgens aan de getuige voorlegt (§ 240 StPO. Zie 

hierover L. MEYER-GOßNER, Strafprozessordnung, 2010, § 240, nr. 5 e.v.). De voorzitter – en bij twijfel 

het gerecht in zijn geheel – beschikt daarbij evenwel over de mogelijkheid om ongepaste of irrelevante 

vragen te weigeren (§ 241 II en § 242 StPO. Zie U. EISENBERG, Beweisrecht, 2008, 264-265; L. 

MEYER-GOßNER, Strafprozessordnung, 2010, § 241, nr. 5 e.v.). Deze bepalingen gelden onverkort ten 

aanzien van de rechter die het verhoor afneemt in het kader van een kommissarische Vernehmung (L. 

MEYER-GOßNER, Strafprozessordnung, 2010, § 224, nr. 22). 
2122

  Zie L. MEYER-GOßNER, Strafprozessordnung, 2010, § 223, nr. 13. 
2123

  Zie U. EISENBERG, Beweisrecht, 2008, 13 e.v., 346 en 414; L. MEYER-GOßNER, Strafprozessordnung, 

2010, § 223, nr. 15 e.v.  

Indien de beklaagde of zijn verdediger niet kunnen aanwezig zijn bij de kommissarische Vernehmung 

hebben zij niettemin de mogelijkheid om vragen te stellen via de rechter die het verhoor uitvoert (G. 

PFEIFFER, Karlsruher Kommentar, 2008, § 223, nr. 20. Lees ook L. MEYER-GOßNER, 

Strafprozessordnung, 2005, § 223, nr. 22). 
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Het evidente voordeel van een kommissarische Vernehmung ligt in het feit dat het 

proces-verbaal
2124

 van het verhoor op grond van § 251 II StPO ter terechtzitting kan 

worden voorgelezen
2125

 waardoor een direkte confrontatie tussen de getuige en de 

beklaagde op dat moment kan worden vermeden. De kommissarische Vernehmung laat 

bovendien toe om de strikte grenzen van de terechtzitting te doorbreken zowel met 

betrekking tot het ogenblik van het verhoor als met betrekking tot de plaats ervan en 

vormt aldus een doorbreking van het onmiddelijkheidsbeginsel. Zodoende ontstaat een 

relatieve soepelheid die gebruikt kan worden om – rekening houdend met de 

bezorgdheden van een inlichtingendienst in verband met de afscherming van hun 

werkwijze en bronnen – een verhoor te organiseren in de best mogelijke omstandigheden. 

XIX.4.2.2.5. Het gebruik van Zeugen vom Hörensagen 

Ten slotte moet hier ook nog kort iets gezegd worden over het gebruik van zogenaamde 

Zeugen vom Hörensagen of de auditu-getuigen. De techniek van de de auditu-getuige kan 

voor de inlichtingendiensten nuttig zijn om te vermijden dat hun agenten of informanten 

zelf ter terechtzitting moeten verschijnen. Hun getuigenis kan dan vervangen worden door 

de getuigenverklaring van bijvoorbeeld het diensthoofd van de dienst die verklaart over 

de waarnemingen waarover zijn medewerkers hem hebben verteld. Te denken valt 

bijvoorbeeld ook aan de politieambtenaar die getuigt over de informatie die hij van een 

medewerker van een inlichtingendienst heeft ontvangen. 

Wij wezen er al op dat het gebruik van Zeugen vom Hörensagen in Duitsland op 

zich geen principiele bezwaren oproept. Niettemin moet het gebruik tegen de achtergrond 

van de Aufklärungspflicht steeds in concreto beoordeeld worden. Zo wordt bijvoorbeeld 

aanvaard dat een politieambtenaar als getuige kan optreden met betrekking tot de 

waarnemingen van zijn informant, zij het met een belangrijke beperking. Het BGH eist in 

dergelijke gevallen immers dat de verklaringen van de politieambtenaar worden bevestigd 

door andere bewijsmiddelen.
2126

 Deze techniek wordt wel eens omschreven als de 

beweiswürdigungslösung omdat zij in essentie neerkomt op een aanvaarding van de de 

auditu-getuige zij het slechts met een verminderde bewijswaarde.
2127

 Het spreekt voor 

zich dat een gelijkaardige voorwaarde gesteld zal worden ten aanzien van een de auditu-

getuige afkomstig van een inlichtingendienst. 

XIX.5. BESLUIT 

Op het einde van dit hoofdstuk kunnen we stellen dat het gebruik van inlichtingen als 

strafrechteliijk bewijs in Duitsland principiëel mogelijk is. Niettegenstaande er – omwille 

van het na te volgen Strengbeweis – sprake is van een negatief-wettelijk bewijsstelsel, 

blijven de mogelijkheden om inlichtingen te gebruiken ruim. De wettelijk bepaalde 

categorieën van bewijsmiddelen hebben immers een erg open karakter. Zo kan er 

bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van de verklaringen van getuigen of deskundigen, 

                                                 
2124

  Rekening houdend met § 58a StPO lijkt het niet ondenkbaar dat van de kommissarische Vernehmung een 

video-opname moet worden gemaakt, die dan naderhand ter terechtzitting kan worden getoond (zie ook 

supra, XIX.3.3). 
2125

  Supra, XIX.3.3. 
2126

  BVerfG 20 december 2000, NJW 2001, 245. Zie ook U. EISENBERG, Beweisrecht, 2008, 329; G. 

PFEIFFER, Karlsruher Kommentar, 2008, § 250, nr. 13; L. MEYER-GOßNER, Strafprozessordnung, 

2005, § 250, nr. 3-5; C. ROXIN en B. SCHÜNEMANN, Strafverfahrensrecht, 2009, 368 e.v. en de aldaar 

aangehaalde rechtspraak.  
2127

  Zie G. PFEIFFER, Karlsruher Kommentar, 2008, § 250, nr. 11; L. MEYER-GOßNER, 

Strafprozessordnung, 2010, § 250, nr. 5; C. ROXIN en B. SCHÜNEMANN, Strafverfahrensrecht, 2009, 

351-352 en 368-369. 
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van schriftelijke stukken allerhande of van het zogenaamde Augenscheinbeweis. Vooral 

die laatste categorie – die alle bewijsmiddelen omvat die vatbaar zijn voor zintuiglijke 

waarneming – kan beschouwd worden als een open restcategorie. Aldus lijkt de wettelijke 

opsomming van de toegelaten bewijsmiddelen vooral bedoeld om het gebruik van alle 

nuttige bewijsmiddelen mogelijk maken. Het gebruik van inlichtingen wordt in die zin 

geenszins a priori uitgesloten.  

Het belang van het Strengbeweis ligt evenwel veeleer in de vertaling van een 

aantal grondbeginselen van het Duitse strafprocesrecht, te weten het mondelinge karakter 

van de terechtzitting en het onmiddelijkheidsbeginsel. Dat resulteert in een voorkeur voor 

bewijs door – mondelinge, ter terechtzitting afgelegde – getuigenverklaringen wat in het 

Strengbeweis onder meer blijkt uit het voorleesverbod van § 250 StPO, i.e. een verbod 

om dergelijke getuigenissen te vervangen door het voorlezen van een schriftelijke 

verklaring. De wettelijke verankering van dit op het eerste gezicht erg strenge 

uitgangspunt kent evenwel verscheidene uitzonderingen en nuances. Aldus toont het 

Strengbeweis zich – in het bijzonder ten aanzien van het gebruik van inlichtingen – ook 

op dit punt veel soepeler dan men aanvankelijk zou kunnen denken. 

Zo kan uit het voorleesverbod van § 250 StPO geen algemeen geldend 

onmiddelijkheidsbeginsel worden afgeleid op grond waarvan het getuigenbewijs per 

definitie voorrang zou hebben boven het bewijs door andere bewijsmiddelen. Er bestaat 

in die zin dus geen bezwaar tegen het inbrengen van inlichtingen in de vorm van 

schriftelijke stukken of Augenschein-objecten. Bovendien bestaan er op het 

voorleesverbod verscheidene uitzonderingen die in het bijzonder voor de 

inlichtingendiensten van belang kunnen zijn. Zo kunnen de schriftelijke verklaringen van 

een getuige toch worden voorgelezen wanneer het verhoor ter terechtzitting onmogelijk 

is, bijvoorbeeld omdat de betrokken overheid middels een Sperrerklärung weigert om de 

identiteit van de getuige prijs te geven. Een inlichtingendienst kan aldus verhinderen dat 

haar medewerkers of informanten fysiek ter terechtzitting moeten verschijnen, 

niettegenstaande hun schriftelijke verklaringen wel als bewijs gebruikt kunnen worden. 

Overigens kunnen ook de verklaringen die betrekking hebben op vaststellingen gedaan in 

de uitoefening van het ambt en die uitgaan van een inlichtingendienst als geheel op grond 

van § 256 StPO steeds worden voorgelezen. 

Zodoende kunnen inlichtingen dus ook als schriftelijke stukken of in de vorm van 

technische registraties zoals foto’s, video- of audio-opnames etc… in het strafproces 

worden ingebracht, al moet daar wel meteen een belangrijke kanttekening worden 

bijgeplaatst. De net aangehaalde uitzonderingen op het voorleesverbod zijn immers allen 

te beschouwen als mogelijkheden die door het gerecht beoordeeld moeten worden in het 

kader van de Aufklärungspflicht. Of volstaan kan worden met het voorlezen van een 

verklaring of het tonen van een foto, wordt met andere woorden beoordeeld door het 

gerecht, rekening houdend met de concrete omstandigheden van de zaak zoals het belang 

van het bewijsmiddel, de betrouwbaarheid van de informatie, het standpunt van de 

partijen, etc… In bepaalde omstandigheden kan het dus toch noodzakelijk zijn om een 

getuige ter terechtzitting te verhoren. 

Wanneer echter een medewerker van een inlichtingendienst ter terechtzitting moet 

worden gehoord, brengt dat een aantal bijzondere problemen met zich mee. Het 

afschermen van de werkwijzen en bronnen van de inlichtingendiensten wordt daardoor 

immers aanzienlijk bemoeilijkt. Maar ook in die situatie biedt het Duitse Strafprocesrecht 

een aantal mogelijkheden om aan deze bezorgdheden tegemoet te komen.  

Enerzijds kunnen de inlichtingendiensten de inhoud van de getuigenverklaring 

relatief eenvoudig afschermen. Een medewerker van een inlichtingendienst kan immers 

alleen een verklaring afleggen in de mate zijn diensthoofd hem daarvoor de toestemming 
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(Genehmigung) geeft. Die toestemming kan evenwel geweigerd worden omdat dit het 

welzijn van de Bund of de deelstaten zou schaden of de openbare taakstelling in gevaar 

zou brengen. Om dezelfde redenen kan een inlichtingendienst door middel van een 

Sperrerklärung ook verbieden dat over bepaalde informatie verklaringen worden afgelegd 

of dat bepaalde stukken worden meegedeeld. 

Anderzijds biedt het strafprocesrecht ook verscheidene mogelijkheden om de 

identiteit van de getuige af te schermen. In de eerste plaats wordt het gebruik van Zeugen 

vom Hörensagen aanvaard waardoor tot op zekere hoogte vermeden kan worden dat 

bepaalde agenten of bronnen zelf ter terechtzitting moeten getuigen. De verklaringen van 

een dergelijke getuige kunnen dan wel slechts als steunbewijs worden gebruikt. 

Belangrijker is dan ook dat de identiteit van een getuige geheim gehouden kan worden en 

dat hij desgevallend zelfs vermomd kan worden ter terechtzitting. Deze mogelijkheid 

bestaat enkel indien er een gevaar bestaat voor zijn fysieke integriteit of vrijheid, maar het 

gevaar moet daarbij niet nader geconcretiseerd worden waardoor deze voorwaarde vrij 

soepel kan worden ingevuld. Eventueel kan het verhoor zelfs in afwezigheid van de 

verdachte plaatsvinden – desgevallend door middel van een realtime videolink. Ten slotte 

kan ook een kommissarische Vernehmung georganiseerd worden waarbij de getuige 

buiten – eventueel zelfs voorafgaand aan – de terechtzitting wordt verhoord door een 

andere rechter. 

Ten slotte moet ook nog rekening gehouden worden met de invloed van het 

Trennungsgebot, ook al levert dat geen eenduidig beeld op. Enerzijds wordt het 

Trennungsgebot nog regelmatig aangehaald als argument om elk gebruik van inlichtingen 

als strafrechtelijk bewijs te verbieden. Anderzijds komt uit een louter juridische analyse 

van het Duitse recht een veel milder beeld naar voor. Meer zelfs, § 161 StPO – dat het 

principe van de hypothetischer Ersatzeingriff poneert – lijkt minstens impliciet te 

bevestigen dat het gebruik van inlichtingen als strafrechtelijk bewijs is toegestaan. Wel 

duidelijk is dat er op basis van het Trennungsgebot een aantal minimumregels gesteld 

worden aan het gebruik van inlichtingen als strafrechtelijk bewijs. Wanneer een 

inlichtingendienst politionele bevoegdheden heeft uitgeoefend, zullen de aldus 

ingezamelde gegevens wegens schending van § 8 III BVerfSchG onrechtmatig zijn en niet 

gebruikt kunnen worden. Hetzelfde geldt in de mate een inlichtingendienst zijn 

bevoegdheden met schending van § 19 I BVerfSchG heeft misbruikt voor het doelbewust 

verkrijgen van zogenaamde Zufallsfunden. En ook het reeds genoemde principe van de 

hypothetischer Ersatzeingriff houdt een zekere ondergrens in voor het gebruik van 

inlichtingen: in de mate een bepaald dwangmiddel op grond van de StPO slechts gebruikt 

mag worden bij het voorliggen van welbepaalde misdrijven, dan mogen de 

persoonsgegevens die met een inhoudelijk vergelijkbaar dwangmiddel werden 

ingezameld door een inlichtingendienst, slechts als bewijs gebruikt worden voor zover dit 

dwangmiddel ook op grond van de StPO bevolen had kunnen worden. 

Aldus kunnen we besluiten dat er in Duitsland vele mogelijkheden zijn om 

inlichtingen als strafrechtelijk bewijs te gebruiken. Welke mogelijkheden daarbij het 

meest voor de hand liggen laat zich evenwel moeilijk in abstracto voorspellen omdat de 

bewijslevering en de bewijswaardering in Duitsland wat dat betreft wat door elkaar lopen. 

De vorm waarin en de wijze waarop de inlichtingen in het strafproces (kunnen) worden 

ingebracht en de waarde die er vervolgens aan gehecht kan worden, maakt tot op zekere 

hoogte immers het voorwerp uit van een onderhandeling tussen het gerecht en de 

inlichtingendienst waarbij de ene tegen de achtergrond van de Aufklärungspflicht zal 

streven naar een zo ruim mogelijke invulling van het onmiddelijkheidsbeginsel, terwijl de 

andere zal trachten om zijn werking zo maximaal mogelijk af te schermen. In die zin is de 

uiteindelijke Sperrerklärung dikwijls eerder te beschouwen als een uitdrukking van 
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gemaakte afspraken, dan wel als een eenzijdige rechtshandeling van de inlichtingendienst 

in kwestie. Zowel de vorm die het inlichtingenbewijs zal aannemen als de uiteindelijke 

bewijswaarde ervan zijn het resultaat van een complexe oefening om uit de verschillende 

bestaande mogelijkheden en modaliteiten de combinatie te kiezen die voor alle partijen 

aanvaardbaar is. 
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HOOFDSTUK XX.  BESLUIT BIJ DEEL V 

XX.1. HET GEBRUIK VAN INLICHTINGEN IN DE FASE VAN HET 

VOORONDERZOEK 

Het gebruik van inlichtingen in de fase van het vooronderzoek is in elk van de besproken 

landen mogelijk. Telkens beschikken de opsporingsinstanties in meer of mindere mate 

over de mogelijkheid om inlichtingen te gebruiken als start- of sturingsinformatie, dan 

wel als grond voor het aanwenden van dwangmiddelen. Die vaststelling kan gelet op onze 

conclusies uit deel IV ook niet verwonderen. De ruime mogelijkheden die voor de 

inlichtingendiensten bestaan om informatie met de politiediensten en het openbaar 

ministerie uit te wisselen, zouden immers elke relevantie verliezen wanneer deze 

informatie door deze laatsten vervolgens op geen enkele manier gebruikt zou kunnen 

worden. En waar bij het gebruik van inlichtingen als strafrechtelijk bewijs in de 

vonnisfase nog de nodige bedenkingen geformuleerd kunnen worden, lijkt het gebruik als 

start- of sturingsinformatie, dan wel als grondslag voor het aanwenden van een 

dwangmiddel  als minst ingrijpende variant  als het ware logisch. 

Mogelijk ligt daarin ook de verklaring voor het feit dat geen van de besproken 

landen in deze beschikt over een expliciet wettelijke regeling. In Nederland is er met de 

brief van voormalig minister van Justitie Hirsch-Ballin uit 1992 weliswaar een officiëel 

beleidsdocument voorhanden, maar van een regelgevende tekst is ook daar geen sprake. 

De verantwoording voor het gebruik van inlichtingen in de fase van het vooronderzoek 

moet gezocht worden in de rechtspraak en de rechtsleer. De achterliggende argumentatie 

is daarbij telkens gelijkaardig en komt in essentie neer op een analoge toepassing van het 

leerstuk van de anonieme aangifte of informatie. Het loutere feit dat de precieze 

oorsprong van een bepaalde informatie niet volledig achterhaald kan worden, kan het 

opstarten van een onderzoek of het uitvoeren van een dwangmaatregel niet onmogelijk 

maken, zo wordt gesteld. Het aannemen van het tegendeel zou inderdaad nefast kunnen 

zijn voor de effectiviteit van de strafonderzoeken. 

Het feit dat het gebruik van inlichtingen in het vooronderzoek niet a priori moet 

worden uitgesloten, betekent evenwel niet dat elke inlichting ook steeds gebruikt kán 

worden. Telkens moet in concreto worden afgewogen of de in de inlichtingen vervatte 

feitelijke aanwijzingen ‘voldoende’ zijn voor het opstarten van een onderzoek of het 

uitvoeren van een bepaald dwangmiddel. Dit uitgangspunt is in elk van de besproken 

landen terug te vinden, al verschilt de concrete invulling van wat als ‘voldoende’ 

beschouwd kan worden, op het eerste gezicht aanzienlijk. 

Zo is in Duitsland rondom de draagwijdte van de verschillende gradaties van 

verdenking een vrij omvangrijk leerstuk gegroeid. Dat kan grotendeels verklaard worden 

door het bestaan van het legaliteitsbeginsel, dat het openbaar ministerie in principe 

verplicht om de vervolging in te stellen bij het bestaan van een zogenaamde 

Anfangsverdacht. Het al dan niet bereiken van de drempel van de Anfangsverdacht krijgt 

in die context uiteraard een bijzondere betekenis die ook afstraalt op de verschillende 

andere vormen van verdenking [Verdacht] die gelden bij de inzet van dwangmiddelen. 

Ook in Nederland – waar weliswaar geen legaliteitsbeginsel wordt gehanteerd – werd het 

overheidsoptreden in het kader van een strafonderzoek lange tijd verbonden aan het 

bestaan van een expliciete verdenkingsgraad. Het opstarten van een strafrechtelijk 

vooronderzoek en dus ook het aanwenden van dwangmiddelen was slechts mogelijk bij 

het voorhanden zijn van een redelijk vermoeden van gepleegde strafbare feiten. 

Weliswaar werd die vereiste sinds 2000 in het kader van de strijd tegen de georganiseerde 

criminaliteit en het terrorisme geleidelijk aan afgezwakt tot het bestaan van een redelijk 
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vermoeden van beraamde strafbare feiten of  inzake terrorisme  zelfs tot het bestaan 

van aanwijzingen. In België tenslotte bestaat een vergelijkbare theorievorming over de 

vereiste drempel voor het opstarten van een strafrechtelijk vooronderzoek niet, maar 

impliciet wordt uiteraard ook hier een minimale graad van verdenking vereist. 

In de praktijk echter blijken deze verschillen eerder oppervlakkig te zijn en staan 

zij het gebruik van inlichtingen geenszins in de weg. In elk van de besproken landen 

beschikken de gerechtelijke instanties bij het inschatten van de vereiste graad van 

verdenking immers over een grote appreciatievrijheid. In België volgt die vrijheid 

grotendeels uit het ontbreken van een expliciete theorievorming, terwijl in Nederland 

vooral met de verruiming van het opsporingsbegrip rekening gehouden moet worden. 

Maar ook in Duitsland – waar op het eerste gezicht een erg rigide systeem geldt – blijkt 

de appreciatievrijheid van het openbaar ministerie vrij groot. In elk van de drie landen 

worden die vaststellingen bovendien in de hand gewerkt door de beperkte bereidheid van 

de rechtspraak om de beoordeling van de minimaal vereiste verdenkingsgraad te 

controleren. Zeker wat betreft het opstarten van een strafrechtelijk vooronderzoek, maar 

ook wat betreft het aanwenden van dwangmiddelen wordt de feitelijke inschatting van het 

openbaar ministerie of de politiediensten slechts aan een, in het beste geval, marginale 

controle onderworpen. In die context lijkt niets te verhinderen dat ook inlichtingen aan 

het bereiken van de vereiste verdenkingsgraad kunnen bijdragen.  

Of bepaalde inlichtingen ‘voldoende’ zijn om een strafonderzoek op te starten dan 

wel om bepaalde dwangmiddelen aan te wenden, omvat naast een inhoudelijke 

appreciatie van de feiten ten slotte ook een meer kwalitatieve appreciatie van de 

inlichtingen. In dat verband moet gedacht worden aan de beoordeling van de 

betrouwbaarheid – en in mindere mate de rechtmatigheid – van de voorliggende 

inlichtingen. Hoewel deze kwesties vooral van belang zijn bij de bewijswaardering in de 

vonnisfase (infra) spelen zij uiteraard ook een rol in het kader van het strafrechtelijk 

vooronderzoek.  

In de brief van Hirsch-Ballin wordt overigens uitdrukkelijk bevestigd dat de 

betrouwbaarheid van de inlichtingen mee in rekening gebracht moet worden bij de 

beoordeling van de vereiste graad van verdenking. De Nederlandse rechter wordt aldus 

aangespoord om de oorsprong of totstandkoming van de voorliggende inlichtingen te 

toetsen. Impliciet speelt de inschatting van de betrouwbaarheid uiteraard ook in de 

Belgische en Duitse context een rol. Inlichtingen waarvan de betrouwbaarheid ab initio in 

vraag kan worden gesteld, zullen om voor de hand liggende redenen minder zwaar 

doorwegen. 

XX.2. HET GEBRUIK VAN INLICHTINGEN ALS BEWIJS IN HET ALGEMEEN 

Waar men, wat betreft het gebruik van inlichtingen in het vooronderzoek, in zekere zin 

kan profiteren van de relatieve ruimte die de (afwezigheid van een) wettelijke regeling in 

elk van de besproken landen laat, is dat voor het gebruik van inlichtingen als 

strafrechtelijk bewijs veel minder het geval. Het strafrechtelijk bewijsrecht maakt zowel 

in België, Nederland als Duitsland immers het voorwerp uit van een omvattende 

wettelijke regeling. Niettegenstaande de bewijsstelsels van de drie besproken landen 

aanzienlijk van elkaar verschillen, kan in de eerste plaats toch worden vastgesteld dat er 

geen principiëel bezwaar lijkt te bestaan tegen het gebruik van inlichtingen als 

strafrechtelijk bewijs. Op het niveau van de bewijslevering is het loutere feit dat het 

aangedragen bewijsmiddel van een inlichtingendienst afkomstig is, in ieder geval geen 

reden om het gebruik ervan in het algemeen uit te sluiten.  

Wat België betreft, is die conclusie weinig verrassend. De strafrechtelijke 

bewijslevering is er immers vrij waardoor in principe elk bewijsmiddel als bewijs 
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aanvaard kan worden, ongeacht zijn aard, vorm of oorsprong. We kunnen voor België dan 

ook spreken van een principieel open bewijsstelsel met een aantal bescheiden 

beperkingen. In Nederland en Duitsland daarentegen geldt een radicaal ander 

uitgangspunt. In beide landen bestaat in strafzaken een negatief-wettelijk bewijsstelsel 

waarbij het bewijs van de feiten enkel kan steunen op de limitatief in de wet bepaalde 

bewijsmiddelen. Niettemin heeft zowel het Nederlandse bewijsstelsel als het Duitse 

Strengbeweis omwille van de ruime omschrijving van de wettelijke bewijsmiddelen en de 

aanwezigheid van een open restcategorie – de eigen waarneming van de rechter in 

Nederland en het Augenscheinbeweis in Duitsland – een open karakter. Specifiek voor 

Nederland moet bovendien herinnerd worden aan de erkenning van het ambtsbericht als 

ambtelijk geschrift. Aldus kan ook voor deze landen gesteld worden dat er op het niveau 

van de bewijslevering in de praktijk geen principiële bezwaren bestaan tegen het gebruik 

van inlichtingen als strafrechtelijk bewijs en dit ongeacht de vorm waarin deze 

inlichtingen worden gepresenteerd.  

Met betrekking tot Duitsland moet echter wel rekening gehouden worden met de 

invloed van het Trenungsgebot. De samenwerking tussen inlichtingendiensten en 

politiediensten blijft in Duitsland immers een erg beladen thema en dat heeft ook op het 

gebruik van inlichtingenbewijs zijn repercuties. Zo kan het Trennungsgebot worden 

herkend in het verbod voor de inlichtingendiensten om politionele bevoegdheden uit te 

oefenen (§ 8 BVerfSchG) of in het doelbindingsbeginsel van § 19 I BVerfSchG. 

Bovendien kan in dit verband ook gewezen worden op het in § 161 II StPO 

geformuleerde principe van de hypothetischer Ersatzeingriff. Deze kwesties sluiten nauw 

aan bij de beoordeling van de rechtmatigheid van het bewijs (infra) maar hebben net 

daardoor ook een invloed op de bewijslevering. Hier is het echter vooral belangrijk om te 

benadrukken dat uit het Trenungsgebot strikt juridisch gezien geen algemeen verbod op 

het gebruik van inlichtingen als bewijs kan worden afgeleid. Wel lijkt de – morele en 

emotionele – drempel om dergelijk bewijs te gebruiken bij een deel van de Duitse 

rechtsleer niettemin erg hoog.  

Het spreekt ten slotte voor zich dat een beoordeling of vergelijking van de 

mogelijkheden om inlichtingen als strafrechtelijk bewijs te gebruiken zich niet tot een 

analyse van de bewijslevering kan beperken. Hieronder wordt daarom ingegaan op een 

aantal kwesties uit het bewijsrecht die een duidelijke impact hebben op de vraagstelling 

van dit proefschrift, hetzij omdat er voorzien werd in een bijzondere regeling ten aanzien 

van het gebruik van inlichtingen, hetzij omdat de toepassing van de algemene regeling op 

het gebruik van inlichtingen een aantal bijzondere vragen oproept.  

XX.3. HET TOETSEN VAN DE RECHTMATIGHEID VAN HET 

INLICHTINGENBEWIJS 

XX.3.1. De mogelijkheden om de rechtmatigheid te toetsen 

Wat betreft de mogelijkheden om de rechtmatigheid van het inlichtingenbewijs te toetsen, 

bestaan er tussen de verschillende landen vrij grote verschillen. In België wordt aan deze 

kwestie opvallend veel aandacht besteed, terwijl het onderzoek naar de rechtmatige 

inzameling van het inlichtingenbewijs in Nederland net zoveel als mogelijk wordt 

vermeden. In Duitsland krijgt het debat over de rechtmatigheid tegen de achtergrond van 

het Trennungsgebot dan weer een bijzondere invulling.  

Met de inwerkingtreding van de BIM-Wet in 2010 werd in België voorzien in een 

bijzondere adviesprocedure voor het toetsen van de rechtmatigheid. Wanneer een rechter 

geconfronteerd wordt met een door de BIM-Commissie opgesteld niet-geclassificeerd 

proces-verbaal, kan hij het advies van het Vast Comité I vragen over de wettigheid van de 
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bijzondere inlichtingenmethode die aan de basis ligt van de daarin vervatte inlichtingen. 

De uiteindelijke beslissing over de rechtmatigheid blijft weliswaar bij de rechter liggen, 

maar deze procedure zal het onderzoek naar de rechtmatigheid in de toekomst zonder 

enige twijfel vergemakkelijken en stimuleren. Zij biedt immers een – ons inziens zeer 

geslaagd – antwoord op de gebrekkige mogelijkheden waarover de rechter ten gronde en 

de partijen beschikken om zicht te krijgen op het optreden van de inlichtingendiensten. 

Evenwel moet daar meteen aan worden toegevoegd dat het beperkte toepassingsgebied 

van artikel 19/1 W.I&V ons verhindert om deze adviesprocedure als een algemene 

regeling te beschouwen. In de mate het inlichtingenbewijs niet vervat zit in een niet-

geclassificeerd proces-verbaal – bijvoorbeeld omdat het niet met een specifieke of 

uitzonderlijke methode werd ingezameld –, geldt de net geschetste adviesprocedure 

immers niet. In die gevallen blijft een onderzoek naar de rechtmatigheid van het 

inlichtingenbewijs dus zeer moeilijk.  

Ook in Nederland worden de beperkte mogelijkheden om zicht te krijgen op het 

optreden van de inlichtingendiensten, ervaren als een belemmering voor het onderzoek 

naar de rechtmatigheid van het inlichtingenbewijs. Dezelfde probleemstelling heeft daar 

echter tot een radicaal andere oplossing geleid. Bij gebrek aan een expliciete wettelijke 

regeling wordt in de rechtspraak het vertrouwensbeginsel gehanteerd, op grond waarvan 

een rechtmatige verkrijging door de inlichtingendiensten wordt vermoed. Een 

rechtmatigheidstoets is enkel nog aan de orde in de mate er sterke aanwijzingen bestaan 

dat de inlichtingen werden bekomen met een grove schending van de fundamentele 

rechten. Daardoor lijkt het uitvoeren van een onderzoek naar de rechtmatigheid van het 

inlichtingenbewijs in Nederland herleid te worden tot een eerder theoretische 

mogelijkheid. 

In Duitsland ten slotte krijgt de discussie over de rechtmatigheid van het 

inlichtingenbewijs een enigszins andere invulling. Men lijkt daar immers vooral aandacht 

te besteden aan de rechtmatigheid van het gebruik en minder aan de rechtmatigheid van 

de inzameling van het inlichtingenbewijs. Daar kunnen ons inziens twee redenen voor 

worden aangehaald. In de eerste plaats zijn de bevoegdheden van de inlichtingendiensten 

in Duitsland – met uitzondering van de zogenaamde G10-bevoegdheden – vrij summier 

geregeld onder de algemene noemer van de nachrichtendienstlichen Mitteln. De 

afwezigheid van een gedetailleerde regeling verkleint de kans op (de vaststelling van) 

onrechtmatigheden. Ten tweede speelt hier uiteraard ook de discussie over de draagwijdte 

van het Trennungsgebot een belangrijke rol. Wij haalden reeds meerdere malen aan dat 

daaruit geen verbod op het gebruik van inlichtingenbewijs kan worden afgeleid. Meer 

zelfs, uit § 161 StPO blijkt – minstens impliciet – dat de Duitse wetgever het gebruik van 

inlichtingen als bewijs in bepaalde gevallen aanvaardbaar heeft geacht. Niettemin kan het 

Trennungsgebot wel degelijk een invloed hebben op de rechtmatigheid van de inzameling 

van het inlichtingenbewijs. Te denken valt aan het verbod voor de inlichtingendiensten 

om politionele bevoegdheden uit te oefenen (§ 8 BVerfSchG) of aan het 

doelbindingsbeginsel van § 19 I BVerfSchG dat het bewust aanwenden van bevoegdheden 

met het oog op zogenaamde Zufallsfunden onmogelijk maakt. Ook het in § 161 II StPO 

geformuleerde principe van de hypothetischer Ersatzeingriff moet in dat verband worden 

vermeld. Het inlichtingenbewijs dat met schending van deze regels werd ingezameld of 

doorgegeven aan de politiediensten is onrechtmatig en komt voor bewijsuitsluiting in 

aanmerking. 
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XX.3.2. De gevolgen van het toetsen van de rechtmatigheid voor het gebruik als 

bewijs 

Het toetsen van de rechtmatigheid van het bewijs hing – omwille van de sanctie van de 

bewijsuitsluiting – traditioneel nauw samen met de bewijslevering. De jongste decennia 

heeft zich in elk van de drie besproken landen evenwel een duidelijke relativering van dit 

leerstuk voorgedaan. Waar de vaststelling van een onrechtmatigheid aanvankelijk quasi 

per definitie leidde tot de uitsluiting van het kwestieuze bewijs, is de bewijsuitsluiting als 

sanctie tegenwoordig eerder uitzonderlijk. Het spreekt voor zich dat daardoor ook de 

zonet besproken rechtmatigheidstoets aan belang heeft ingeboet.  

In België werd weliswaar een bijzondere adviesprocedure ontworpen met het oog 

op het toetsen van de wettigheid van het inlichtingenbewijs, maar zoals gezien blijft het 

uiteindelijke oordeel over de rechtmatigheid van het inlichtingenbewijs in handen van de 

rechter ten gronde. Besluit deze (op basis van het advies van het Vast Comité I) tot het 

bestaan van een onrechtmatigheid, dan moet hij op het niet-geclassificeerde proces-

verbaal de algemene regels inzake bewijsuitsluiting toepassen. Datzelfde geldt zelfs 

indien het Vast Comité I in het kader van zijn a posteriori controle op de specifieke en 

uitzonderlijke inlichtingenmethoden zou beslissen tot de vernietiging bij de 

inlichtingendiensten van onwettig ingezamelde, maar al aan de gerechtelijke instanties 

verstrekte, gegevens. De kans dat een onwettigheid bij de inzameling aldus resulteert in 

een uitsluiting van het inlichtingenbewijs lijkt daardoor eerder klein. Van een 

uitdrukkelijke nietigheidssanctie is immers geen sprake en ook de hypothese dat de 

onrechtmatigheid de betrouwbaarheid van het bewijs heeft aangetast, laat zich moeilijk 

vertalen naar een inlichtingencontext. Ten aanzien van het inlichtingenbewijs lijkt aldus 

enkel een schending van het recht op een eerlijk proces tot de uitsluiting te kunnen leiden. 

Maar aangezien het recht op een eerlijk proces steeds in globo beoordeeld moet worden, 

lijkt de bewijsuitsluiting louter op grond van een vastgestelde onrechtmatigheid eerder 

uitzonderlijk zijn. De effectiviteit en het belang van de bijzondere adviesprocedure dreigt 

daardoor onderuit gehaald te worden. 

In Duitsland bestaat geen bijzondere procedure voor het toetsen van de 

rechtmatigheid van het inlichtingenbewijs. De rechtmatigheidstoets verloopt er ten 

aanzien van het inlichtingenbewijs niet anders dan ten aanzien van de andere 

bewijsmiddelen, zij het dat de afscherming van de werking en de bronnen van de 

inlichtingendiensten uiteraard ook daar voor de nodige moeilijkheden zorgt. Wanneer 

niettemin een onrechtmatigheid kan worden vastgesteld, moet dat ook in Duitsland niet 

per definitie leidden tot de uitsluiting van het bewijs. Slechts omtrent enkele 

Beweiserhebungsverbote lijkt een consensus te bestaan dat zij steeds tot bewijsuitsluiting 

moeten leiden. Te denken valt bijvoorbeeld aan de situatie waarbij de 

onderzoeksinstanties bij het inzamelen zelf strafbare feiten hebben begaan of aan de 

situatie waarbij informatie werd ingezameld die raakt aan de meest intieme kring van het 

privéleven. Wij kunnen daar waarschijnlijk nog de situatie aan toevoegen waarbij het 

inlichtingenbewijs tot stand is gekomen met schending van de in § 8 III of § 19 I 

BVerfSchG vervatte aspecten van het Trennungsgebot. Voor het overige echter bestaat er 

een duidelijke tendens om de eigenlijke bewijsuitsluiting zoveel als mogelijk te 

vermijden, al is het Duitse leerstuk van de bewijsuitsluiting erg casuïstisch en laat het 

zich moeilijk in algemene regels vatten. Meestal wordt een afweging gemaakt tussen de 

verschillende belangen van zowel de verdediging als de strafvordering. In die zin lijkt 

uiteindelijk ook hier het recht op een eerlijk proces het doorslaggevende criterium te zijn. 

In Nederland ten slotte is de situatie enigszins anders. Het leerstuk van de 

bewijsuitsluiting kende ook daar een duidelijke relativering en werd in artikel 359a NSv 

zelfs wettelijk verankerd. Het toepassingsgebied van de regeling blijft echter beperkt tot 
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de vormvereisten (normschendingen) die werden begaan in het kader van het 

strafrechtelijk vooronderzoek tegen de verdachte. Om die reden achtte de Hoge Raad 

deze regeling dan ook niet van toepassing op het inlichtingenbewijs dat immers per 

definitie buiten het kader van het strafrechtelijk vooronderzoek wordt ingezameld. 

Niettemin benadrukte de Hoge Raad in de Eik-zaak dat ook het inlichtingenbewijs onder 

omstandigheden van het bewijs kan worden uitgesloten, zij het slechts in zeer ernstige 

gevallen. Dat zou onder meer het geval zijn in de mate de opsporingsinstanties 

doelbewust hun eigen opsporingsbevoegdheden achterwege laten om vervolgens gebruik 

te kunnen maken van de door een inlichtingendienst ingezamelde inlichtingen; of 

wanneer het optreden van de betrokken inlichtingendienst – bijvoorbeeld door het niet-

naleven van het Tallon-criterium – een schending heeft opgeleverd van het recht op een 

eerlijk proces uit artikel 6 EVRM. Daardoor en door het gehanteerde vertrouwensbeginsel 

lijkt een bewijsrechtelijke sanctionering van de door een inlichtingendienst begane 

onrechtmatigheden ook in Nederland slechts zeer uitzonderlijk te zullen voorkomen.  

XX.3.3. Conclusie 

Aldus kunnen we besluiten dat de verschillen die bestaan inzake de mogelijkheden om de 

rechtmatigheid te toetsen, als het ware worden uitgevlakt door relativering van de 

bewijsuitsluiting als mogelijke sanctie. De uitgebreide adviesregeling zoals die in België 

werd ontworpen, dreigt een papieren tijger te blijven omdat de sanctionering van een 

eventuele onrechtmatigheid op grond van artikel 32 V.T.Sv en de daarin vervatte 

Antigooncriteria eerder uitzonderlijk is geworden. En ook voor Duitsland en Nederland 

kan een gelijkaardige conclusie gelden. Wat Nederland betreft moet bovendien ook 

rekening worden gehouden met de beperkte bereidheid van de rechtspraak om de 

rechtmatigheid van het inlichtingenbewijs te toetsen. Dat hangt zoals gezien samen met 

de beperkte mogelijkheden voor de rechter om zicht te krijgen op de wijze waarop het 

inlichtingenbewijs werd ingezameld. Maar men zou met een boutade ook kunnen stellen 

dat het hanteren van het vertrouwensbeginsel in Nederland getuigt van een meer 

realistische kijk op de resultaten die van een rechtmatigheidstoets kunnen worden 

verwacht. 

De relativering van de bewijsuitsluiting als mogelijke sanctie voor een eventuele 

onrechtmatigheid heeft zodoende voor een subtiele verschuiving gezorgd. De kern van 

het rechtmatigheidsonderzoek bevindt zich in zekere zin niet langer op het niveau van de 

al dan niet rechtmatige inzameling van het (inlichtingen)bewijs. De essentie van de 

rechtmatigheidstoets lijkt tegenwoordig veeleer te liggen in het onderzoek naar de 

rechtmatigheid van het gebruik van het (inlichtingen)bewijs. Het criterium om al dan niet 

tot de uitsluiting van het bewijs te besluiten, is immers niet langer de onrechtmatige 

inzameling an sich, maar wel de impact van het gebruik (van het inlichtingenbewijs) op 

het eerlijke verloop van het concrete strafproces.  

In elk van de drie besproken landen lijkt daarbij vooral het in artikel 6 EVRM 

geformuleerde recht op een eerlijk proces als criterium naar voor geschoven te worden. In 

België en Nederland wordt daar zelfs uitdrukkelijk naar verwezen, maar in de praktijk 

vormt artikel 6 EVRM ook in Duitsland de achtergrond waartegen de bewijsuitsluiting 

wordt beoordeeld. Bijgevolg verloopt de beoordeling van een eventuele uitsluiting van 

het inlichtingenbewijs in essentie niet anders dan voor elk ander bewijsmiddel. Het 

onderzoek naar de rechtmatigheid van het inlichtingenbewijs dreigt daardoor echter in 

zijn geheel overbodig te worden. In de mate de bewijsuitsluiting enkel mogelijk is bij de 

vaststelling van een schending van het recht op een eerlijk proces, is het immers 

irrelevant of die schending het gevolg is van een onrechtmatig dan wel een rechtmatig 
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ingezameld inlichtingenbewijs. De onrechtmatigheid van de inzameling is in die zin 

hooguit een aanwijzing voor een eventuele schending van het recht op een eerlijk proces. 

Ten slotte is het nog belangrijk om er op te wijzen dat het recht op een eerlijk 

proces in een aantal gevallen  specifiek met betrekking tot het inlichtingenbewijs  nog 

wordt aangevuld of verduidelijkt. Zo wordt in Nederland en Duitsland uitdrukkelijk 

verwezen naar de situatie waarin het inlichtingenbewijs bewust gebruikt zou worden om 

bepaalde strafrechtelijke waarborgen te omzeilen. In Nederland wordt dit door de 

rechtspraak in verband gebracht met de figuur van de machtsafwending door de 

opsporingsinstanties, in Duitsland lijkt dit tegen de achtergrond van het Trennungsgebot – 

§ 8 III en § 19 I BVerfSchG in het bijzonder – veeleer beschouwd te worden als een 

onrechtmatigheid in hoofde van de inlichtingendiensten. In essentie echter wordt daarmee 

in beide landen dezelfde situatie aan de kaak gesteld: het bestaan van een ongeoorloofde 

combine tussen de inlichtingendiensten en de politie die leidt tot het uithollen of omzeilen 

van de in de strafvordering vervatte procedures en waarborgen.  

In Nederland wordt het criterium van artikel 6 EVRM ten aanzien van de 

inlichtingendiensten bovendien nog op een andere manier gespecifieerd. Door de 

uitdrukkelijke verwijzing van de Hoge Raad naar het Tallon-criterium wordt immers 

terecht bevestigd dat uitlokking ook in hoofde van de inlichtingendiensten kan raken aan 

het recht op een eerlijk proces. Een gelijkaardige bezorgdheid werd in België tijdens de 

parlementaire bespreking van de BIM-Wet nochtans afgedaan als een begripsverwarring. 

Van provocatie kon in het kader van de inlichtingendiensten geen sprake zijn aldus de 

Belgische regering omdat dit enkel speelt binnen een politioneel optreden.  

XX.4. HET TOETSEN VAN DE BETROUWBAARHEID VAN HET 

INLICHTINGENBEWIJS 

XX.4.1. De mogelijkheden om de betrouwbaarheid te toetsen 

In tegenstelling tot het onderzoek naar de rechtmatigheid  dat eerder bij de 

bewijslevering aanleunt , sluit het onderzoek naar de betrouwbaarheid van het 

(inlichtingen)bewijs nauw aan bij de bewijswaardering. Het belangrijkste struikelblok 

blijft in beide gevallen evenwel gelijk. De door de inlichtingendiensten gehandhaafde 

afscherming van hun werking maakt het moeilijk om zicht te krijgen op de bronnen of de 

oorsprong van de inlichtingen in kwestie. Wat betreft de mogelijkheden om de 

betrouwbaarheid van het inlichtingenbewijs te toetsen, bestaan er tussen de drie 

bestudeerde landen echter aanzienlijke verschillen. Daarbij moet in de eerste plaats 

rekening worden gehouden met de verschillen die voortvloeien uit de onderscheiden 

bewijsstelsels van de besproken landen.  

Op het niveau van het bewijsrecht is het vooral in België moeilijk om zicht te 

krijgen op de draagwijdte van het onderzoek naar de betrouwbaarheid. In het kader van 

het vrije bewijsstelsel is immers niet enkel de bewijslevering, maar ook de 

bewijswaardering principiëel vrij. Zij is volledig in handen van de rechter die in dat 

verband oordeelt op basis van zijn conviction intime. Die innerlijke overtuiging van de 

rechter wordt algemeen beschouwd als een subjectieve inschatting die weliswaar blijkt uit 

het eindoordeel, maar voor het overige in de motivering niet tot uitdrukking gebracht 

moet (of zelfs maar kan) worden. Daardoor blijft ook de aard en draagwijdte van het 

onderzoek naar de betrouwbaarheid van een bepaald bewijsmiddel grotendeels versluierd. 

Nochtans vormt dit een belangrijk element bij de bepaling van de bewijswaarde. 

Uiteraard zal de rechter tot op zekere hoogte moeten antwoorden op de argumenten van 

de verdediging, waardoor hij door deze laatste als het ware gedwongen kan worden om 

een zeker inzicht te verschaffen in zijn denkproces. Maar omwille van de weinig 
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ambitieuze, formele invulling van de motiveringsplicht moet het belang van die 

mogelijkheid in België ons inziens sterk genuanceerd worden.  

Een gelijkaardige analyse kan ook gemaakt worden voor Nederland en Duitsland, 

al is de situatie in deze landen toch enigszins anders omwille van het bestaan van een 

negatief-wettelijk bewijsstelsel. In deze stelsels is de bewijslevering niet vrij, maar 

gebonden aan een aantal wettelijke voorwaarden in verband met hun vorm en hun 

onderlinge verhouding. Het spreekt voor zich dat dit ook een duidelijke impact heeft op 

het denkproces van de rechter en dus op de motivering van zijn uitspraak. Deze krijtlijnen 

dwingen hem immers om wat meer inzage te geven in de gehanteerde bewijsconstructie, 

al was het maar om een latere (cassatie)controle op de wettelijkheid van zijn vonnis 

mogelijk te maken. Daardoor lijken er in Nederland en Duitsland voor de betrokken 

partijen meer mogelijkheden te bestaan om het debat over de betrouwbaarheid te 

ontsluieren en in deze te wegen op de besluitvorming van de rechter.  

Tegen die achtergrond worden er in Nederland en Duitsland overigens ook 

strengere eisen gesteld aan de motivering van de rechter en zo onrechtstreeks ook aan de 

doortastendheid van zijn onderzoek naar de betrouwbaarheid van het (inlichtingen)bewijs. 

Zo kan voor Duitsland verwezen worden naar het feit dat het gerecht zich op grond van 

zijn Aufklärungspflicht niet zonder meer kan neerleggen bij een Sperrerklärung of bij het 

weigeren van een Genehmigung, maar daarentegen verplicht is te zoeken naar een 

mogelijkheid om het geblokkeerde bewijsmiddel toch nog te kunnen gebruiken. Voor 

Nederland kan verwezen worden naar de uitspraak in de Eik-zaak waarin geoordeeld 

werd dat het weigeren van het verhoor van een medewerker van een inlichtingendienst 

niet wettelijk gemotiveerd was omdat de rechter onvoldoende had aangetoond waarom 

het verhoor als afgeschermde getuige niet mogelijk was.  

Naast deze uit het reguliere bewijsrecht voorvloeiende verschillen, moet er in 

voorkomend geval echter ook rekening gehouden worden met de specifiek op het gebruik 

van inlichtingen gerichte procedures en mogelijkheden. Wat België betreft, is er van 

dergelijke bijzondere procedures geen sprake. De bijzondere adviesprocedure bij het 

gebruik van een niet-geclassificeerd proces-verbaal, blijft immers beperkt tot een advies 

over de wettigheid van de aangewende methoden en geeft aan het Vast Comité I strikt 

genomen niet de mogelijkheid om zich uit te spreken over de betrouwbaarheid van de 

ingewonnen inlichtingen. Daardoor gelden de algemene regels van de vrije 

bewijswaardering onverkort, ook ten aanzien van het inlichtingenbewijs. Een 

gelijkaardige conclusie kan ook gelden voor Duitsland, al moet hier wel nogmaals 

gewezen worden op de veeleisende invulling die onder impuls van de rechtspraak wordt 

gegeven aan de Aufklärungspflicht. Het feit dat de naleving van deze Aufklärungspflicht 

uit de motivering moet blijken, vormt een duidelijke stimulans voor een doorgedreven en 

geëxpliciteerd (betrouwbaarheids)onderzoek ter terechtzitting.  

In Nederland daarentegen werd met de Wet afgeschermde getuige wel een 

bijzondere procedure gecreëerd die het onderzoek naar de betrouwbaarheid kan 

vereenvoudigen en stimuleren. Onder het statuut van de afgeschermde getuige (zie ook 

infra) kan een medewerker van de inlichtingendiensten als getuige verklaringen afleggen, 

waarbij er verregaande mogelijkheden bestaan om in het belang van de staatsveiligheid 

zowel zijn identiteit als de inhoud van zijn verklaringen af te schermen. Deze regeling 

komt aldus in belangrijke mate tegemoet aan de nood aan afscherming in hoofde van de 

inlichtingendiensten. Belangrijk is bovendien dat een afgeschermde getuige niet enkel 

rechtstreeks aan het bewijs kan bijdragen, maar ook een belangrijke bijdrage kan leveren 

aan het toetsen van de betrouwbaarheid. Men zou zelfs kunnen stellen dat de meerwaarde 

van de regeling waarschijnlijk vooral op het terrein van het betrouwbaarheidsonderzoek 

gezocht moet worden. 
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XX.4.2. De gevolgen van het toetsen van de betrouwbaarheid voor het gebruik als 

bewijs 

Over de gevolgen van het onderzoek naar de betrouwbaarheid van het inlichtingenbewijs 

kunnen we relatief kort zijn. In de mate de rechter ten gronde oordeelt dat een bepaald – 

van de inlichtingendiensten afkomstig – bewijsmiddel niet (voldoende) betrouwbaar is, 

zal dit resulteren in een proportionele inperking van de bewijswaarde. Hoe deze afweging 

concreet verloopt en welke inperking in welke situatie verwacht kan worden, valt niet in 

abstracto in te schatten. De afweging is een functie van de concrete omstandigheden van 

de zaak en de persoonlijke (intieme) overtuiging van de rechter en blijft daardoor 

grotendeels verborgen achter de vrije bewijswaardering zoals die in essentie in elk van de 

drie besproken landen geldt. 

Nietemin lijkt er – in vergelijking met de andere twee landen – in Nederland toch 

sprake te zijn van een strengere beoordeling. Onder andere in de Eik-zaak werd door het 

Gerechtshof uitdrukkelijk gesteld dat de gewone ambtsberichten niet aan het bewijs 

kunnen bijdragen wanneer het onderzoek naar hun betrouwbaarheid niet (voldoende) kan 

worden uitgevoerd. Waar in Nederland inzake de rechtmatigheidstoets dus wordt 

uitgegaan van een vertrouwensbeginsel, lijkt hier het omgekeerde te gelden: de 

betrouwbaarheid moet schijnbaar steeds uitdrukkelijk onderzocht en vastgesteld worden. 

Is de rechter na zijn onderzoek niet ten volle overtuigd van de betrouwbaarheid van het 

inlichtingenbewijs, dan kan hij dit compenseren door een vermindering van de 

bewijswaarde. Maar wordt de onbetrouwbaarheid vastgesteld of blijkt het onderzoek naar 

de betrouwbaarheid onmogelijk, dan mogen de bewuste inlichtingen in het geheel niet 

aan het bewijs bijdragen.  

Op het eerste gezicht gelden dezelfde uitgangspunten impliciet ook in België en 

Duitsland. Het bewijsmiddel dat onbetrouwbaar wordt bevonden zal aan het bewijs niet 

kunnen bijdragen, terwijl een loutere twijfel over de betrouwbaarheid gecompenseerd kan 

worden door een beperking van de bewijswaarde. Het verschil met Nederland bestaat er 

ons inziens echter in dat niet uitdrukkelijk vereist wordt dat de betrouwbaarheid wordt 

onderzocht waardoor men zich kan beperken tot de vaststelling dat er geen redenen zijn 

om aan de betrouwbaarheid van het bewijs te twijfelen. Aldus lijkt er in België en 

Duitsland als het ware een weerlegbaar vermoeden van betrouwbaarheid te bestaan, 

waarbij een betwisting van de betrouwbaarheid beslecht wordt door een algemene 

compenserende beperking van de bewijswaarde en slechts in flagrante gevallen kan 

leiden tot het weren van het inlichtingenbewijs. Die interpretatie vindt ons inziens ook 

steun in de Belgische GICM-zaak waar schijnbaar wordt vooropgesteld dat de 

inlichtingen waarvan de oorsprong niet volledig duidelijk is, steeds gebruikt kunnen 

worden mits een compensatie in de vorm van een vermindering van de bewijswaarde. 

XX.4.3. Conclusie 

De aard en inhoud van het onderzoek naar de betrouwbaarheid van het 

(inlichtingen)bewijs laat zich in vergelijking met de rechtmatigheidstoets moeilijker 

analyseren omwille van het principe van de vrije bewijswaardering en het daaraan 

gekoppelde uitgangspunt van de intieme overtuiging van de rechter. Niettemin kunnen we 

op basis van het bovenstaande enkele interessante vaststellingen doen. Sterk 

vereenvoudigd zou men kunnen stellen dat men in Nederland het onderzoek naar de 

rechtmatigheid tracht te mijden maar wel veel aandacht besteedt aan de essentiëel geachte 

betrouwbaarheidstoets, terwijl in België eigenlijk net het omgekeerde gebeurt. Daar wordt 

immers zwaar ingezet op het faciliteren van de rechtmatigheidstoets, terwijl het 

onderzoek naar de betrouwbaarheid enigszins stiefmoederlijk wordt behandeld.  
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Zo bestaat er in België geen bijzondere procedure voor het onderzoek naar de 

betrouwbaarheid en lijken er weinig stimulansen te bestaan voor een doorgedreven 

onderzoek door de rechter ten gronde. De betrouwbaarheidstoets blijft omwille van het 

principe van de intieme overtuiging en de daarmee samenhangende formele invulling van 

de motiveringsverplichting immers grotendeels ongrijpbaar, waardoor de aard en 

draagwijdte van het betrouwbaarheidsonderzoek zich moeilijk laten controleren of 

stimuleren. Tegen die achtergrond moet ook de algemene beperking van de bewijswaarde 

van het inlichtingenbewijs  of althans van het inlichtingenbewijs waarvan de oorsprong 

niet volledig duidelijk is  worden begrepen. Wij wezen er al op dat dit ons inziens in 

neerkomt op het hanteren van een impliciet vertrouwensbeginsel.  

Daarentegen werd in Nederland met het oog op het toetsen van de 

betrouwbaarheid wel in een bijzondere procedure voorzien. Het statuut van de 

afgeschermde getuige biedt immers de mogelijkheid voor een medewerker van de 

inlichtingendiensten om – onder de nodige afscherming – de oorsprong en inzameling van 

het inlichtingenbewijs te komen toelichten. Overigens wordt ook in de rechtspraak veel 

aandacht besteed aan het onderzoek naar de betrouwbaarheid. Zo moet de motivering 

onder impuls van de Hoge Raad in hoge mate inzage bieden in het 

betrouwbaarheidsonderzoek en schrikt deze laatste er ook niet voor terug om te casseren 

wanneer uit de motivering onvoldoende blijkt dat daarbij alle mogelijkheden werden 

uitgeput. Indien betwist, moet de betrouwbaarheid immers uitdrukkelijk kunnen worden 

vastgesteld. Bovendien lijkt het beperken van de bewijswaarde van het inlichtingenbewijs 

in Nederland veel meer gebruikt te worden als een geïndividualiseerd gevolg van een in 

concreto vastgestelde gebrekkige betrouwbaarheid en niet als een generale compensatie 

voor de moeilijke betrouwbaarheidstoets van het inlichtingenbewijs in het algemeen. 

Tegen die achtergrond kan het vaststellen van de onbetrouwbaarheid of de 

onmogelijkheid om de betrouwbaarheid te onderzoeken, er toe leiden dat het 

inlichtingenbewijs in concreto moet worden uitgesloten.  

Duitsland ten slotte lijkt met betrekking tot het betrouwbaarheidsonderzoek 

veeleer een middenpositie in te nemen. Op grond van de zogenaamde Aufklärungspflicht 

van de rechter bestaat een met Nederland vergelijkbare veeleisendheid met betrekking tot 

de motivering. Het spreekt voor zich dat dit ook doorweegt op het onderzoek ter 

terechtzitting. Anderzijds is deze veeleisendheid schijnbaar vooral gericht op de 

bewijsgaring en minder op de bewijswaardering.  

XX.5. HET BEPERKEN VAN DE BEWIJSWAARDE VAN HET 

INLICHTINGENBEWIJS 

Zoals gezien wordt het onderzoek naar de rechtmatigheid en betrouwbaarheid van het 

inlichtingenbewijs aanzienlijk bemoeilijkt door de op zich legitieme wens van de 

inlichtingendiensten om hun werking en bronnen af te schermen. In de besproken landen 

bestaan – al naargelang de concrete omstandigheden van de voorliggende strafzaak – 

uiteenlopende mogelijkheden om deze moeilijkheden op te lossen, te vermijden of te 

compenseren. Daarnaast kan echter ook gebruik gemaakt worden van algemene – lees, 

van de concrete omstandigheden onafhankelijke – compenserende maatregelen. Zo wordt 

in elk van de besproken landen in meer of mindere mate gebruik gemaakt van het 

beperken van de bewijswaarde van het inlichtingenbewijs als dusdanig. Hoe die 

beperking wordt geregeld en voor welke vormen van inlichtingenbewijs zij geldt, 

verschilt aanzienlijk in de drie landen. 

Van de besproken landen lijkt Duitsland deze techniek het minst frequent te 

hanteren. Uiteraard beschikt de Duitse rechter ten gronde over een grote vrijheid om de 

bewijswaarde in functie van de concrete omstandigheden van de zaak te beperken, maar 
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daarnaast bestaat er schijnbaar maar in enkele gevallen een meer algemene verplichting 

om de bewijswaarde te beperken. Te denken valt bijvoorbeeld aan het gebruik van 

volledig anonieme getuigen of aan de zogenaamde Zeugen von Hörensagen ten aanzien 

waarvan in de rechtspraak gesteld wordt dat zij steeds door andere bewijsmiddelen 

moeten worden bevestigd. Dit houdt de facto een beperking in van hun bewijswaarde tot 

die van steunbewijs. Geen van deze maatregelen heeft evenwel specifiek betrekking op de 

inlichtingendiensten. Hun toepassingsgebied is enerzijds ruimer – omdat ze ook van 

toepassing kunnen zijn op bewijsmateriaal dat niet van de inlichtingendiensten afkomstig 

is – en anderzijds beperkter – omdat zij slechts op bepaalde vormen van 

inlichtingenbewijs moeten worden toegepast. 

In Nederland kunnen op basis van de aldaar wettelijk bepaalde bewijsminima een 

aantal vergelijkbare algemene beperkingen van de bewijswaarde worden afgeleid. Zo 

kunnen de schriftelijke verklaringen van personen wiens identiteit niet blijkt, nooit het 

enige of doorslaggevende bewijsmiddel zijn. En ook de verklaring van één getuige zal op 

zich nooit kunnen leiden tot een bewezenverklaring. Meer in het algemeen wordt in de 

Nederlandse rechtspraak overigens aangenomen dat een bewezenverklaring steeds moet 

steunen op minstens twee uiteenlopende bronnen. Net als in Duitsland gelden deze 

beperkingen in voorkomend geval ook voor het van een inlichtingendienst afkomstig 

bewijs, maar heeft geen enkele specifiek op het inlichtingenbewijs betrekking.  

Evenwel moet in Nederland ook rekening gehouden worden met de Wet 

afgeschermde getuige die een aantal meer specifieke beperkingen oplegt aan het 

inlichtingenbewijs. Zo kan een medewerker van een inlichtingendienst als afgeschermde 

getuige enkel bijdragen aan het bewijs van bepaalde zeer ernstige feiten. Er moet dan 

meer bepaald sprake zijn van een misdrijf dat vatbaar is voor voorlopige hechtenis én 

resulteert in een ernstige inbreuk op de rechtsorde. Bovendien zal de afgeschermde 

getuige meestal anoniem blijven en niet ter terechtzitting verschijnen waardoor er ook 

rekening gehouden moet worden met het algemene bewijsminimum op grond waarvan de 

schriftelijke verklaring van een persoon wiens identiteit niet blijkt, nooit het enige of 

doorslaggevende bewijsmiddel kan zijn waarop een veroordeling steunt.  

Daarmee beschikt Nederland dus wel over een specifiek op het inlichtingenbewijs 

van toepassing zijnde beperking van de bewijswaarde, al moet dit op twee punten 

genuanceerd worden. In de eerste plaats zal het inlichtingenbewijs niet steeds worden 

ingebracht in de vorm van een verklaring van een afgeschermde getuige. Omwille van het 

open karakter van het Nederlandse bewijsrecht, kunnen inlichtingen ook onder een andere 

vorm als bewijs dienen in welk geval de beperkingen verbonden aan het gebruik van een 

afgeschermde getuige uiteraard niet gelden. We denken dan in het bijzonder aan het 

inbrengen van een ambtsbericht als ambtelijk geschrift. Ten tweede haalden we ook al 

aan dat de figuur van de afgeschermde getuige waarschijnlijk vooral gebruikt zal worden 

in het kader van het onderzoek naar de betrouwbaarheid van het inlichtingenbewijs. In dat 

geval is de afgeschermde getuige een betrouwbaarheidsgetuige en draagt hij niet 

rechtstreeks bij aan het bewijs van de strafbare feiten. Ook dan is een beperking van zijn 

bewijswaarde uiteraard zonder voorwerp. 

In België tenslotte werd de techniek van de beperking van de bewijswaarde van 

het inlichtingenbewijs het meest omvattend uitgewerkt. Specifiek met het oog op het 

gebruik van inlichtingen in het kader van een strafproces is voorzien in de mogelijkheid 

om een door de BIM-Commissie opgesteld, niet-geclassificeerd proces-verbaal door te 

geven aan het openbaar ministerie. Een dergelijk niet-geclassificeerd proces-verbaal kan 

op grond van de W.I&V nooit de exclusieve grond, noch de overheersende maatregel 

vormen voor de veroordeling van een persoon. Bovendien moeten de in het niet-

geclassificeerd proces-verbaal vervatte elementen steeds in overheersende mate steun 
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vinden in andere bewijsmiddelen. Het kan met andere woorden slechts als steunbewijs 

worden gebruikt.  

Toch kunnen we ook in België niet spreken van een algemeen geldende beperking 

van de bewijswaarde van het inlichtingenbewijs. Artikel 19/1 W.I&V – waarin bepaald 

wordt in welke gevallen een niet-geclassificeerd proces-verbaal moet worden opgesteld – 

heeft daarvoor een te beperkt toepassingsgebied. In de mate bepaalde inlichtingen werden 

verkregen met een gewone methode, is het opstellen van een niet-geclassificeerd proces-

verbaal bijvoorbeeld niet verplicht – en waarschijnlijk zelfs niet mogelijk – waardoor het 

inlichtingenbewijs een andere vorm zal moeten aannemen. De aan het bestaan van een 

niet-geclassificeerd proces-verbaal gehechte beperking van de bewijswaarde, geldt dan 

uiteraard niet. Die lacune wordt weliswaar tot op zekere hoogte ondervangen door de 

GICM-rechtspraak en de aldaar voorgestelde analoge toepassing van het leerstuk van de 

anonieme verklaringen. Aldus kunnen inlichtingen – ongeacht hun vorm – door de 

grondrechter enkel gebruikt worden als steunbewijs, te weten om de samenhang te 

beoordelen van de overige bewijsmiddelen waarop hij zijn overtuiging stoelt. Maar ook 

deze rechtspraak kent een beperkt toepassingsgebied. De analoge toepassing geldt 

schijnbaar enkel ten aanzien van het inlichtingenbewijs waarvan de bron of de herkomst 

niet volledig duidelijk is. In de mate de oorsprong van het inlichtingenbewijs wel volledig 

duidelijk is – zoals bijvoorbeeld in het geval van foto’s genomen tijdens de uitvoering van 

een gewone observatie –, lijkt er van een beperking van de bewijswaarde dus geen sprake 

te zijn. 

Samenvattend moeten we dus vaststellen dat de techniek van de beperking van de 

bewijswaarde van het inlichtingenbewijs in geen enkel van de besproken landen op een 

algemene wijze werd geïmplementeerd. Telkens geldt de beperking slechts voor een 

bepaalde vorm van inlichtingenbewijs terwijl andere vormen buiten schot blijven. Gelet 

op het open karakter van het bewijsstelsel in elk van de drie besproken landen, dreigt dit 

de effectiviteit van deze techniek te ondermijnen.  

Overigens kan nog om een andere reden worden getwijfeld aan de effectiviteit van 

het beperken van de bewijswaarde. De naleving van een regel is immers onlosmakelijk 

verbonden met zijn afdwingbaarheid of meer precies met de mogelijkheden om zijn 

naleving te controleren en indien nodig te sanctioneren. Met betrekking tot de beperking 

van de bewijswaarde stellen zich wat dat betreft echter een aantal bijzondere 

moeilijkheden. De naleving kan immers enkel gecontroleerd worden in de mate de 

motivering van de uitspraak inzage biedt in de gehanteerde bewijsconstructie en de 

onderlinge verhouding tussen de bewijsmiddelen. Enkel dan kan men inschatten of het 

gehanteerde (inlichtingen)bewijs in de beraadslaging al dan niet doorslaggevend is 

geweest. Nochtans lijkt aan deze kwestie in geen van de drie landen veel aandacht 

besteed te worden. 

XX.6. DE VORM VAN HET INLICHTINGENBEWIJS 

Zoals we al zagen heeft de vorm waarin het inlichtingenbewijs wordt gepresenteerd op 

het niveau van de bewijslevering nauwelijks een invloed. In elk van de drie landen heeft 

het bewijsrecht de facto een open karakter waardoor in principe elk bewijsmiddel aan het 

bewijs kan bijdragen ongeacht zijn vorm. Wel werden in België en Nederland met het 

oog op het inlichtingenbewijs een aantal bijzondere bewijsvormen ontwikkeld. Voor 

België moet daarbij uiteraard gedacht worden aan het niet-geclassificeerd proces-verbaal. 

In Nederland moet in het bijzonder rekening gehouden worden met de afgeschermde 

getuige en de erkenning van het ambtsbericht als ambtelijk geschrift. Telkens gaat het om 

bewijsvormen die specifiek met het oog op het faciliteren van het inlichtingenbewijs 

werden ontworpen. In geen enkel geval echter kunnen zij aanspraak maken op enige 
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exclusiviteit in die zin dat het inlichtingenbewijs enkel nog door middel van deze 

bewijsvormen zou kunnen bijdragen aan het bewijs. Hun meerwaarde is daarentegen 

vooral te vinden in de bijzondere procedures waarmee zij worden omgeven en de 

daarmee gepaard gaande mogelijkheden om een aantal typische  met het gebruik van 

inlichtingen verbonden  moeilijkheden te vermijden of te beperken.  

Daarentegen heeft de vorm van het inlichtingenbewijs – via het onderzoek naar de 

betrouwbaarheid – een veel grotere invloed op de bewijswaardering. Het lijkt inderdaad 

vanzelfsprekend dat de betrouwbaarheid van bepaalde bewijsmiddelen gelieerd is aan hun 

verschijningsvorm. Zo zal het plaatsvinden van een ontmoeting tussen twee personen 

moeilijker betwist kunnen worden wanneer van die ontmoeting foto’s bestaan dan 

wanneer deze enkel kan worden afgeleid uit de verklaring van een getuige. Zo ook zal een 

audio-opname in principe een meer betrouwbare weergave vormen van een gesprek dan 

een schriftelijk verslag van een van de deelnemers. Het is in die zin dan ook niet 

onlogisch dat dit evidente aanvoelen ook doorsijpelt in het leerstuk van het 

inlichtingenbewijs. Dat blijkt vooral uit een analyse van de Belgische en Nederlandse 

rechtspraak. 

Wat België betreft wezen wij eerder al op het onderscheid dat in de GICM-

rechtspraak wordt gemaakt al naargelang de oorsprong van het inlichtingenbewijs. Het 

beperken van de bewijswaarde van het inlichtingenbewijs tot steunbewijs, is volgens deze 

rechtspraak immers slechts aan de orde in de mate de bron of de oorsprong niet volledig 

duidelijk is. Daarmee wordt weliswaar niet rechtstreeks verwezen naar de vorm van het 

inlichtingenbewijs, maar het ligt voor de hand dat de duidelijkheid over de oorsprong van 

het inlichtingenbewijs bij bepaalde bewijsmiddelen inherent volgt uit hun vorm. Zo 

preciseerde het Hof van Beroep in de GICM-zaak zelf bijvoorbeeld al dat de oorsprong 

van inlichtingen die in de vorm van een observatieverslag of een opname van 

(tele)communicatie aan de opsporingsinstanties werden meegedeeld, in principe 

voldoende duidelijk is. Op de inlichtingen met een onduidelijke oorsprong lijkt een 

beperking van de bewijswaarde a contrario wel van toepassing.  

Op basis van deze wat algemeen geformuleerde voorbeelden blijft het weliswaar 

moeilijk om de precieze draagwijdte van het onderscheid in te schatten. Maar het lijkt 

verdedigbaar om het criterium van de volledige duidelijkheid over de bron of de 

oorsprong te interpreteren als een wat onhandige omschrijving van de betrouwbaarheid 

van het inlichtingenbewijs. De betrouwbaarheid van een bewijsmiddel hangt immers vaak 

samen met het bestaan van een duidelijk zicht op de oorsprong van dat bewijsmiddel. De 

onduidelijke oorsprong van een bewijsmiddel moet in die zin waarschijnlijk eerder 

beschouwd worden als een tegenindicatie voor de betrouwbaarheid ervan – of correcter, 

als een drempel die de beoordeling van de betrouwbaarheid aanzienlijk kan bemoeilijken 

–, maar niet als het eigenlijke criterium. Het valt immers niet uit te sluiten dat een op zich 

betrouwbaar inlichtingenbewijs niettemin een onduidelijke oorsprong heeft.
2128

 

Ook in Nederland kan een gelijkaardig onderscheid herkend worden in de 

uitspraken van de Hoge Raad in onder andere de Eik-zaak, zij het dat de vorm van het 

inlichtingenbewijs daar nadrukkelijker in verband wordt gebracht met de 

betrouwbaarheidstoets. Zo stelde de Hoge Raad expliciet dat de aard van het materiaal 

van belang kan zijn voor de beantwoording van de vraag of de betrouwbaarheid 

voldoende kan worden getoetst. Dat is opvallend aangezien het zowel in de Eik-zaak als 

in de overige zaken waarin AIVD-materiaal voor het bewijs werd gebruikt, steeds ging 
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  Denk bijvoorbeeld aan de situatie waarbij een enveloppe anoniem aan een inlichtingendienst wordt bezorgd 

met daarin de foto-negatieven van een ontmoeting of een USB-stick met een kopie van de mailbox van een 

target. 
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om door de AIVD opgenomen telefoongesprekken. De Hoge Raad lijkt aldus impliciet 

aan te geven dat zij in haar beoordeling met die omstandigheid rekening heeft gehouden. 

Overigens leek in de Eik-zaak ook het gerechtshof te ’s-Gravenhage al rekening te 

houden met het feit dat gewone ambtsberichten niet voor het bewijs gebruikt kunnen 

worden omdat de betrouwbaarheid van de in deze ambtsberichten neergelegde informatie 

(in concreto) niet getoetst kon worden.
 
Die visie werd nadien overigens ook gevolgd in de 

zaak omtrent de Hofstadgroep. 

Aldus lijkt de vorm waarin het inlichtingenbewijs wordt gepresenteerd zowel in 

België als in Nederland een belangrijke indicatie te zijn voor (het onderzoek naar) de 

betrouwbaarheid ervan. De betrouwbaarheid van het inlichtingenbewijs dat gesteund is op 

een technische registratie – zoals foto’s of beeld- en audio-opnames – zal in die zin 

eenvoudiger kunnen worden vastgesteld. Evenwel moet hier opnieuw gewezen worden op 

een belangrijk verschil tussen beide landen met betrekking tot de consequenties die 

verbonden worden aan het betrouwbaarheidsonderzoek. In Nederland lijkt het gebruik 

van algemene ambtsberichten zo goed als uitgesloten omdat het in de meeste gevallen 

praktisch onmogelijk zal zijn om hun betrouwbaarheid te toetsen. In België daarentegen – 

evenals in Duitsland overigens – lijkt men zoals gezegd impliciet uit te gaan van een soort 

vertrouwensbeginsel. Het bemoeilijkte onderzoek naar de betrouwbaarheid wordt in 

belangrijke mate geacht gecompenseerd te worden door een algemene beperking van de 

bewijswaarde van het inlichtingenbewijs. Aldus worden – tegen de achtergrond van het 

betrouwbaarheidsonderzoek – bepaalde vormen van inlichtingenbewijs in Nederland de 

facto van het bewijs uitgesloten, terwijl de vorm van het inlichtingenbewijs in Duitsland 

en België in de meeste gevallen slechts aanleiding zal geven tot een beperking van de 

bewijswaarde. 

XX.7. HET GEBRUIK VAN GETUIGENVERKLARINGEN 

Ten slotte is het noodzakelijk om uitdrukkelijk stil te staan bij het belang van een 

specifieke vorm van inlichtingenbewijs: de getuigenverklaring. De afscherming van de 

bronnen en de werkwijzen van de inlichtingendiensten creëert bij het gebruik van 

getuigen immers een aantal specifieke moeilijkheden. Tegen die achtergrond is het 

noodzakelijk om te kijken naar de mogelijkheden waarover de inlichtingendiensten 

beschikken om de identiteit van hun medewerkers die als getuige optreden en de inhoud 

van hun verklaringen af te schermen. Alvorens hierop in te gaan, moeten er echter een 

aantal opmerkingen worden gemaakt over de aard en het belang van de 

getuigenverklaring in het kader van het inlichtingenbewijs. 

XX.7.1. De aard en het belang van de getuigenverklaring 

In de eerste plaats moet er rekening gehouden worden met het feit dat het bewijs door 

getuigen in het bewijsrecht van elk van de besproken landen een andere plaats inneemt. 

De waarde en het belang van het getuigenbewijs verschillen immers aanzienlijk al 

naargelang de aard van het bewijsstelsel. Zo worden getuigen in België nog slechts zelden 

gehoord ter terechtzitting. Behalve voor het hof van assisen wordt aan het mondelinge 

karakter van de terechtzitting immers nog maar weinig gewicht toegekend, waardoor de 

procedure in het absolute merendeel van de gevallen volledig schriftelijk verloopt. 

Getuigenverklaringen worden meestal ingebracht in de vorm van een proces-verbaal van 

een voorafgaand verhoor.  

In Duitsland daarentegen vormen het onmiddelijkheidsbeginsel en het mondelinge 

karakter van de terechtzitting nog steeds de basisprincipes van het bewijsrecht. Daardoor 

heeft het ter terechtzitting horen van getuigen in principe voorrang op het voorlezen van 
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de schriftelijke verklaring van die getuige. Zeer vaak zal het gerecht – mede in het licht 

van zijn Aufklärungspflicht – dus min of meer verplicht zijn om een getuige (opnieuw) te 

verhoren tijdens de openbare terechtzitting.  

Nederland tenslotte neemt als het ware een tussenpositie in. In vergelijking met 

België wordt er meer belang gehecht aan het onmiddelijkheidsbeginsel en het mondelinge 

karakter van de terechtzitting, maar de doorwerking van deze uitgangspunten op het 

bewijsrecht is minder verregaand dan in Duitsland. Het verhoren van getuigen ter 

terechtzitting komt alleszins vaker voor dan in België. Maar aangezien het gebruik van 

schriftelijke verklaringen in vergelijking met Duitsland aanzienlijk eenvoudiger is, 

worden in principe enkel de meest cruciale getuigen ter terechtzitting gehoord. Wel moet 

in Nederland ook rekening worden gehouden met de regeling van de afgeschermde 

getuige, die specifiek wat betreft het inlichtingenbewijs een stimulans kan vormen voor 

het gebruik van getuigenverklaringen. 

Ten tweede is het belangrijk om te beseffen dat het moeilijk is om in het algemeen 

te spreken over dé getuigenverklaring. Afhankelijk van de persoon van de getuige en de 

inhoud van zijn getuigenis gaat achter dit begrip immers een relatief diverse realiteit 

schuil. Specifiek wat betreft de persoon van de getuige moet in het kader van het 

inlichtingenbewijs bijvoorbeeld een onderscheid worden gemaakt tussen de verklaringen 

van een medewerker van een inlichtingendienst en de verklaringen van een derde. Die 

derde kan bijvoorbeeld een bron zijn of een persoon die occasioneel aan de 

inlichtingendiensten zijn (technische) medewerking heeft verleend. En hoewel het weinig 

waarschijnlijk lijkt dat een inlichtingendienst de identiteit van een bron zou prijsgeven om 

zijn verhoor mogelijk te maken, moet men zich niettemin bewust zijn van het 

onderscheid. Bepaalde afschermingsmogelijkheden zijn immers enkel van toepassing op 

de medewerkers van een inlichtingendienst in hun hoedanigheid van 

overheidsambtenaren. Bovendien haalden wij reeds aan dat ook het doel waarvoor de 

getuigenverklaring wordt gebruikt een impact kan hebben op het gebruik. Zo zal in 

voorkomend geval een beperking van de bewijswaarde slechts werkzaam zijn in de mate 

de getuigenverklaring rechtstreeks bijdraagt aan het bewijs van de feiten en niet wanneer 

zij enkel wordt gebruikt in het kader van het onderzoek naar de rechtmatigheid of 

betrouwbaarheid van een ander bewijsmiddel. 

XX.7.2. Het afschermen van de inhoud van de verklaring 

Met betrekking tot het afleggen van getuigenverklaringen moet in elk van de drie landen 

rekening worden gehouden met een aantal bijzondere moeilijkheden die in essentie allen 

herleidbaar zijn tot de noodzakelijke afscherming van de werking en de bronnen van een 

inlichtingendienst. Daarbij moet gedacht worden aan de algemene bepalingen inzake het 

beroepsgeheim, maar ook aan de meer specifieke regelingen met betrekking tot de 

geheimhoudingsverplichting voor de medewerkers van de inlichtingendiensten, de 

bronbescherming of de classificatie van gevoelige informatie. Hoewel deze regelingen 

zonder twijfel voorzien in de nodige afscherming, dreigen zij het meedelen van 

informatie in het kader van een getuigenverklaring op het eerste gezicht zo goed als 

onmogelijk te maken. Het is dus nodig om na te gaan in welke mate werd voorzien in 

bijzondere mogelijkheden of procedures om het afleggen van een getuigenverklaring te 

verzoenen met de nood aan afscherming. 

Voor België kunnen wij in dit verband kort zijn. Het in artikel 458 Sw geregelde 

beroepsgeheim vormt geen belemmering voor het afleggen van een verklaring in rechte 

en hetzelfde wordt geacht te gelden voor de specifieke geheimhoudingsverplichting uit de 

W.I&V. Het feit dat het spreekverbod komt te vervallen, levert uiteraard geen 

spreekplicht op, maar voor het overige zijn er geen nadere regels uitgewerkt. Het is de 
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getuige die zelf beslist of en waarover hij verklaringen aflegt, zonder dat – abstractie 

makend van de classificatieregeling en de plicht tot bronbescherming – voorzien werd in 

een expliciete mogelijkheid om te verhinderen dat daarbij bepaalde informatie wordt 

vrijgegeven. In België blijft het gebruik van getuigenverklaringen daardoor een – in 

hoofde van de inlichtingendiensten – riskante onderneming.  

In Nederland is het uitgangspunt inzake geheimhouding enigszins anders. De 

geheimhoudingsverplichting van artikel 85 Wiv 2002 wordt naar aanleiding van een 

verklaring in rechte immers niet automatisch opgeheven, maar vereist het uitdrukkelijke 

ontslag van deze verplichting door een schriftelijke beslissing van de ministers van BZK 

en Justitie. Met de inwerkingtreding van de Wet afgeschermde getuige werd in Nederland 

bovendien voorzien in een aantal bijzondere maatregelen die aan de nood aan 

afscherming trachten tegemoet te komen, zonder het afleggen van een getuigenverklaring 

onmogelijk te maken. Zo beschikt de rechter-commissaris over de mogelijkheid om in het 

kader van zijn verhoor van een getuige te beletten dat bepaalde antwoorden die het belang 

van de staatsveiligheid schaden, ter kennis komen van de partijen. Daardoor wordt het 

mogelijk dat de rechter-commissaris, bijvoorbeeld in het kader van het onderzoek naar de 

betrouwbaarheid van het inlichtingenbewijs, een getuige hoort en daarvan verslag doet, 

zonder dat hij daarbij alle elementen van de verklaring moet vastleggen en dus openbaar 

moet maken.  

Belangrijker is echter de creatie van het statuut van de afgeschermde getuige. Als 

afgeschermde getuige kan een medewerker van een inlichtingendienst buiten de 

eigenlijke terechtzitting worden gehoord door de rechter-commissaris indien dat in het 

belang is van de staatsveiligheid. Essentieel daarbij is dat de afgeschermde getuige zelf 

kan beslissen of het proces-verbaal van zijn verhoor bij de processtukken kan worden 

gevoegd. Zodoende wordt een zekere onderhandelingsruimte gecreëerd om in alle rust, 

buiten de terechtzitting en zonder de partijen, te kijken welke informatie gebruikt mag 

worden, zij het dat het finaal de afgeschermde getuige is – en niet de rechter-commissaris 

– die daarover beslist. De regeling van de afgeschermde getuige komt in die zin dus 

tegemoet aan de wens van de inlichtingendiensten om hun werking naar eigen inzicht af 

te schermen. Tot hier toe werd deze regeling echter – mede omwille van de relatief zware 

procedure – nog niet gebruikt, al zal dat onder impuls van de Hoge Raad in de toekomst 

mogelijk veranderen. 

De meest verregaande afschermingsmogelijkheden bestaan in Duitsland. Met de 

Genehmigung en de Sperrerklärung beschikt elke Duitse overheidsdienst – en dus ook de 

inlichtingendiensten – over twee onderling vergelijkbare mechanismen om te verhinderen 

dat bepaalde informatie het voorwerp uitmaakt van een getuigenverklaring. In de eerste 

plaats is het voor een ambtenaar op grond van zijn beroepsgeheim onmogelijk om in 

rechte verklaringen af te leggen zonder de uitdrukkelijke toestemming (Genehmigung) 

van zijn diensthoofd. Die toestemming kan geweigerd worden wanneer de getuigenis het 

welzijn van de Bund of of een van de deelstaten zou schaden dan wel wanneer zij de 

vervulling van de openbare taakstelling ernstig in gevaar zou brengen. Deze algemene 

omschrijving biedt de inlichtingendiensten ruime mogelijkheden om de Genehmigung te 

weigeren en dus de getuigenis van zijn medewerkers te verhinderen. Ten tweede kan elke 

overheidsdienst onder dezelfde voorwaarden ook verbieden dat bepaalde informatie 

waarover hij beschikt aan derden wordt meegedeeld. Een dergelijke Sperrerklärung kan 

door de inlichtingendiensten gebruikt worden om te verhinderen dat bepaalde gevoelige 

informatie naar aanleiding van een getuigenis zou worden meegedeeld. 

Daarbij is het bovendien belangrijk om te benadrukken dat de weigering of het 

verbod dat uit deze mechanismen volgt ook geclausuleerd kan zijn. Aldus beschikken de 

inlichtingendiensten over de mogelijkheid om het toestaan van een getuigenis of het 
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meedelen van bepaalde informatie te koppelen aan bepaalde voorwaarden, bijvoorbeeld 

over de afscherming van de identiteit van de getuige. In dat verband moet overigens ook 

herinnerd worden aan het feit dat de Aufklärungspflicht er toe kan leiden dat het gerecht 

het ontbreken van een Genehmigung of het voorhanden zijn van een Sperrerklärung niet 

zonder meer mag aanvaarden, maar in overleg met de betrokken overheidsdienst moet 

zoeken naar een manier om de geblokkeerde getuige of informatie toch beschikbaar te 

maken. In die zin zal de uiteindelijke Genehmigung of Sperrerklärung veeleer het 

resultaat zijn van een onderhandeling tussen het gerecht en de betrokken 

inlichtingendienst, dan een eenzijdige beslissing, al is het wel steeds de inlichtingendienst 

die finaal over de Genehmigung of Sperrerklärung beslist. 

Zo bekeken is de Duitse regeling dan ook vergelijkbaar met de Nederlandse 

regeling van de afgeschermde getuige. Ook daar immers bestaat een zekere 

onderhandelingsmarge waarbij (de medewerker van) de inlichtingendienst finaal beslist 

over de inhoud van het proces-verbaal van zijn verhoor. Niettemin lijkt de regeling in 

Duitsland zowel ruimer – want niet beperkt tot de getuigenverklaringen – als soepeler te 

zijn. De onderhandelingsfase tussen het gerecht en de inlichtingendiensten situeert zich 

hier immers voór het verhoor en niet tijdens, waardoor ook de omstandigheden van dat 

verhoor er deel van kunnen uitmaken. Anderzijds wordt het verhoor in Nederland wel 

afgenomen door een rechter-commisaris en niet door de zittingsrechter waardoor het ons 

inziens voor de inlichtingendiensten dan weer eenvoudiger is om hun houding te 

verantwoorden. De rechter-commissaris kan immers van bepaalde informatie kennis 

nemen zonder dat deze daarover ter terechtzitting moet rapporteren. In hoofde van de 

zittingsrechter ligt dit omwille van de wapengelijkheid veel gevoeliger. 

XX.7.3. Het afschermen van de identiteit van de getuige 

Naast het afschermen van de inhoud van de getuigenis, zal het voor de 

inlichtingendiensten vaak ook belangrijk zijn om de identiteit van hun medewerkers (of 

informanten) die als getuige verhoord worden, te kunnen afschermen.  

Ook hier kunnen we wat België betreft echter vrij kort zijn. Het afleggen van een 

getuigenverklaring onder volledige anonimiteit is slechts mogelijk wanneer de fysieke 

integriteit van de getuige wordt bedreigd. Is de getuige een politieambtenaar – of zoals 

wij betoogden een medewerker van een inlichtingendienst – dan moeten er daarvoor zelfs 

precieze en ernstige aanwijzingen voorhanden zijn. Het loutere feit dat de afscherming 

van de identiteit van een getuige wenselijk is met het oog op de goede werking van de 

inlichtingendiensten of de staatsveiligheid, is dus niet voldoende. Daardoor blijven de 

mogelijkheden voor de inlichtingendiensten in deze dus erg beperkt. 

Op het eerste gezicht geldt voor Duitsland een gelijkaardige conclusie. Ook daar 

is de mogelijkheid om de identiteit van een getuige af te schermen immers gekoppeld aan 

het bestaan van een gevaar voor zijn fysieke integriteit, waardoor het loutere feit dat de 

afscherming noodzakelijk is ter bescherming van de staatsveiligheid onvoldoende is. 

Anderzijds wordt hier niet verwacht dat dit gevaar concreet wordt aangetoond waardoor 

de regeling in vergelijking met België toch meer mogelijkheden lijkt te bieden voor de 

inlichtingendiensten. Bovendien bestaan er in Duitsland een aantal procedures om de 

rechtstreekse confrontatie tussen de getuige en de beklaagde te vermijden. Deze 

mogelijkheden kunnen gebruikt worden ter ondersteuning van de geheimhouding van de 

identiteit van de getuige. Te denken valt aan de mogelijkheid dat de verdachte de 

zittingszaal moet verlaten tijdens het verhoor, aan het gebruik van een real-time 

videoverbinding of aan de zogenaamde kommissarische Vernehmung. Belangrijk daarbij 

is dat het bestaan van een Sperrerklärung op zich voldoende wordt geacht om een van 

deze mogelijkheden toe te staan. Aldus lijkt men in Duitsland te beschikken over een 
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breed spectrum van mogelijke maatregelen die weliswaar niet specifiek op de 

inlichtingendiensten gericht zijn, maar hen – in bepaalde gevallen – niettemin de 

mogelijkheid bieden om de identiteit van ‘hun’ getuigen af te schermen. 

Nederland ten slotte is het enige land dat beschikt over een specifieke wettelijke 

regeling voor de afscherming van de identiteit van een inlichtingengetuige. Wanneer het 

belang van de staatsveiligheid de afscherming van een bepaalde getuige vereist, kan de 

rechter-commissaris hem het statuut van afgeschermde getuige toekennen. En hoewel wij 

al argumenteerden dat de afscherming van de identiteit van die getuige niet de essentie 

van deze regeling vormt, bestaan er daartoe binnen het statuut van de afgeschermde 

getuige niettemin verscheidene mogelijkheden. Daarbij moet in de eerste plaats gedacht 

worden aan het feit dat de afgeschermde getuige wordt verhoord door de rechter-

commissaris en dus – in principe – niet meer ter terechtzitting moet verschijnen. 

Bovendien kan de rechter-commissaris beslissen om de identiteit van de afgeschermde 

getuige verborgen te houden en kan hij daartoe alle redelijkerwijs noodzakelijke 

maatregelen nemen. In dat verband kan hij zelfs bepalen dat de partijen niet bij het 

verhoor aanwezig kunnen zijn. De Nederlandse regeling voorziet aldus als enige in een 

verregaande afschermingsregeling op maat van de inlichtingendiensten waarbij enkel het 

belang van de staatsveiligheid maatgevend is en niet de bedreiging van de fysieke 

integriteit van de getuige. 

XX.8. NAWOORD BIJ DEEL V 

Aldus kunnen we op het einde van deel V een antwoord formuleren op de tweede 

deelvraag van ons onderzoek: over welke mogelijkheden beschikken de politiediensten 

om de inlichtingen die zij van een inlichtingendienst hebben ontvangen te gebruiken? Wij 

splitsten deze deelvraag aanvankelijk op in 3 subvragen: 

a. Over welke mogelijkheden beschikken de politiediensten om de inlichtingen die 

zij van een inlichtingendienst hebben ontvangen te gebruiken als start- of 

sturingsinformatie? 

b. Over welke mogelijkheden beschikken de politiediensten om de inlichtingen die 

zij van een inlichtingendienst hebben ontvangen te gebruiken als grond voor een 

dwangmiddel? 

c. Over welke mogelijkheden beschikken de politiediensten om de inlichtingen die 

zij van een inlichtingendienst hebben ontvangen te gebruiken als strafrechtelijk 

bewijs? 

Gelet op hun verwantschap en hun relatieve belang ten aanzien van de laatste subvraag, 

werden de eerste twee subvragen uiteindelijk samengetrokken en geherformuleerd als de 

vraag naar de mogelijkheden om inlichtingen te gebruiken in de fase van het 

vooronderzoek. Op basis van het gevoerde onderzoek kan in dat verband gesteld worden 

dat het gebruik van inlichtingen in de fase van het vooronderzoek, in elk van de 

onderzochte landen zonder meer mogelijk is en  wat interessanter is  eigenlijk 

nauwelijks wordt geproblematiseerd. De enige beperking op het gebruik van inlichtingen 

in het vooronderzoek lijkt voort te vloeien uit de vereiste om bij het opstarten van een 

onderzoek of bij het aanwenden van bepaalde dwangmiddelen over een zekere graad van 

verdenking te beschikken. Dit wordt evenwel nergens specifiek aan het gebruik van 

inlichtingen verbonden. De vereiste graad van verdenking geldt met andere woorden 

steeds op dezelfde manier en dit onafhankelijk van de aard of de oorsprong van de 

informatie waarop wordt gesteund. Bovendien wordt deze verdenkingsgraad in de meeste 

gevallen primair beoordeelt door de politiediensten of het openbaar ministerie. Een 
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daadwerkelijke rechterlijke controle van de betrouwbaarheid van de informatie of 

inlichtingen die de verdenking onderbouwen, is enkel voorzien bij de meest ingrijpende 

dwangmiddelen.  

Deze vaststelling hoeft gelet op de aard van het vooronderzoek niet te verbazen. 

Het is immers eigen aan deze fase van de strafprocedure dat er gewerkt moet worden op 

basis van informatie waarvan de waarde en de betrouwbaarheid nog moet worden 

bevestigd. Op basis van vermoedens of soms vage aanwijzingen wordt gezocht naar 

elementen die in staat zijn om de gebeurtenissen met een zo hoog mogelijke graad van 

zekerheid te kunnen reconstrueren. Daarin ligt nu net het doel van het strafrechtelijk 

vooronderzoek. Aldus kan het gebruik van inlichtingen in het vooronderzoek inderdaad 

worden geënt op de vrij soepele manier waarop in deze fase wordt omgegaan met het 

gebruik van (al dan niet anonieme) informatie tout court. Het feit dat onduidelijkheid kan 

bestaan over de oorsprong of de betrouwbaarheid van de gebruikte inlichtingen, creëert in 

vergelijking met het gebruik van andere informatie in het vooronderzoek geen bijzondere 

problematiek. 

Bovendien verschilt het gebruik van inlichtingen in de fase van het vooronderzoek 

op een voor dit onderzoek essentiëel punt van het gebruik in de vonnisfase. In de loop van 

een strafrechtelijk vooronderzoek vormen inlichtingen immers slechts de aanleiding om 

het onderzoek in een bepaalde richting te duwen of om bepaalde dwangmiddelen aan te 

wenden. Het verzamelen van het eigenlijke bewijsmateriaal blijft zich in die hypothese 

dus volledig afspelen binnen de grenzen van het strafprocesrecht, waardoor de 

bewijsgaring in essentie niet verschilt van de situatie waarin er andere informatie in het 

vooronderzoek werd gebruikt. In beide gevallen immers wordt het bewijs door de in de 

strafprocedure aangeduide instanties en volgens de aldaar voorziene procedures 

ingezameld. In de mate inlichtingen daarentegen in de vonnisfase worden gebruikt  

hetzij rechtstreeks als bewijs, hetzij ter ondersteuning van de betrouwbaarheid of 

rechtmatigheid van andere bewijsmiddelen  is de situatie duidelijk anders. In dat geval 

kan niet worden volgehouden dat alle elementen op basis waarvan de rechter een oordeel 

moet vormen, werden ingezameld binnen de grenzen van de strafprocedure. Zonder 

daarmee gezegd te willen hebben dat dit per definitie een probleem is, ligt het ons inziens 

voor de hand dat dit verschil in belangrijke mate kan verklaren waarom het gebruik van 

inlichtingen in de fase van het vooronderzoek nauwelijks wordt geproblematiseerd en dit 

in tegenstelling tot het gebruik in de vonnisfase. Het kan dan ook niet verbazen dat ons 

onderzoek in het kader van de derde subvraag meer tijd in beslag heeft genomen en dat 

het gebruik van inlichtingen in de vonnisfase in de besproken landen voor meer commotie 

heeft gezorgd en blijft zorgen. 

Nochtans hebben we kunnen vaststellen dat een specifiek en omvattend leerstuk 

over het gebruik van inlichtingen in de vonnisfase eigenlijk meestal ontbreekt, laat staan 

dat er overal een omvattende wettelijke of jurisprudentiële regeling voorhanden zou zijn. 

De gevonden regelingen zijn nog te vaak fragmentarisch, in die zin dat ze slechts gericht 

zijn op een bepaald aspect of een bepaalde vorm van het gebruik van inlichtingen. 

Daardoor moet er regelmatig worden teruggegrepen naar algemeen geldende regelingen 

uit het bewijsrecht, die soms onvoldoende tegemoetkomen aan de specifieke 

bezorgdheden die aan het gebruik van inlichtingen zijn verbonden.  

Dat komt het duidelijkst naar voor in Duitsland waar eigenlijk nauwelijks 

aandacht wordt besteed aan het gebruik van inlichtingen als bewijs en men op een 

zeldzame uitzondering na  denk bijvoorbeeld aan de consequenties van het in § 19 I 

BVerfSchG vervatte finaliteitsbeginsel  moet terugvallen op bestaande regelingen die 

weliswaar ook op het inlichtingenbewijs kunnen worden toegepast. Maar hetzelfde geldt 

ook voor België waar op het eerste gezicht nochtans wel voorzien is in een uitgebreide 
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regeling. We denken dan uiteraard aan de regeling van het zogenaamde niet-

geclassificeerd proces-verbaal; de daaraan gekoppelde inperking van de bewijswaarde 

van dergelijke processen-verbaal en de bijzondere mogelijkheden inzake het toetsen van 

de rechtmatigheid. In de loop van dit onderzoek is echter duidelijk geworden dat het 

toepassingsgebied van deze regelingen beperkt is zodat zij geenszins beschouwd kunnen 

worden als een omvattende regeling van het gebruik van inlichtingen als bewijs. In 

tweede orde kan uit de rechtspraak nog wel een inperking van de bewijswaarde van het 

inlichtingenbewijs worden afgeleid, maar zoals gezien is de draagwijdte van deze 

rechtspraak evenzeer beperkt  of op zijn minst onvoldoende duidelijk. 

De situatie in Nederland sluit nog het dichtst aan bij wat we een omvattende 

regeling zouden kunnen noemen en dat lijkt de verdienste te zijn van twee elkaar 

versterkende evoluties: de aanpassingen van het bewijsrecht  de regeling van de 

afgeschermde getuige in het bijzonder  enerzijds en de strenge houding die de 

Nederlandse rechtspraak heeft aangenomen ten aanzien van het toetsen van de 

betrouwbaarheid van het inlichtingenbewijs  en dan vooral het feit dat de Hoge Raad 

deze betrouwbaarheidstoets in bepaalde gevallen uitdrukkelijk heeft gekoppeld aan de 

figuur van de afgeschermde getuige  anderzijds. Daardoor lijkt er in Nederland wel een 

regeling te zijn ontstaan die specifiek bedoeld is voor het gebruik van inlichtingen en een 

algemene gelding heeft  i.e. onafhankelijk van de vorm of wijze van inzameling van de 

betreffende inlichtingen. Althans dat is zo wat betreft het toetsen van de betrouwbaarheid 

van inlichtingenbewijs, maar niet of veel minder wat betreft (de ander aspecten van) het 

eigenlijke gebruik van inlichtingen als bewijs. Zo is er ook in Nederland geen algemeen 

geldende inperking van de bewijswaarde, van het inlichtingenbewijs, maar blijft de 

inperking daarentegen steeds afhankelijk van de vorm waarin dit inlichtingenbewijs zich 

aandient.  

Aldus lijkt onze stelling dat de gevonden regelingen eerder fragmentarisch zijn 

ook, zij het in mindere mate, voor Nederland stand te houden. Daardoor dreigt de 

effectiviteit van deze regelingen nog al te vaak ondermijnd te worden door hun beperkte 

 of in ieder geval gebrekkige  toepassingsgebied. Ook het feit dat deze regelingen vaak 

los van elkaar tot stand gekomen zijn, initiëel vaak niet eens bedoeld waren om op het 

inlichtingenbewijs te worden toegepast en zelden deel uitmaken van een doordachte visie 

op het gebruik van inlichtingen, draagt daar uiteraard toe bij. Daarom kan ons inziens 

gesteld worden dat de mogelijkheden om inlichtingen als bewijs te gebruiken in zijn 

geheel genomen vrij ruim blijven. Van een verbod op het gebruik van (bepaalde) 

inlichtingen als bewijs is er hoegenaamd geen sprake en zelden zullen de beperkingen die 

aan het gebruik van (bepaalde) inlichtingen verbonden worden, er toe leiden dat deze 

inlichtingen niet (in een andere vorm) als bewijs kunnen worden ingebracht.  

Het antwoord op de derde onderzoeksvraag is in die zin tweeslachtig: de 

mogelijkheden waarover de politiediensten beschikken om de inlichtingen die zij van een 

inlichtingendienst hebben ontvangen, te gebruiken als strafrechtelijk bewijs worden op 

verschillende manieren geclausuleerd, maar het gebrek aan samenhang tussen deze 

clausuleringen en hun soms beperkte of gebrekkige toepassingsgebied, maakt dat de 

mogelijkheden al bij al als vrij ruim omschreven moeten worden. De kritische lezer zou 

hier kunnen tegen opwerpen dat er in bepaalde gevallen toch substantiële beperkende 

voorwaarden verbonden zijn aan het gebruik van inlichtingen als bewijs. Zo kan het 

inderdaad niet worden ontkend dat bijvoorbeeld de Belgische regeling omtrent het niet-

geclassificeerd proces-verbaal vrij omslachtig is en er alleen al om die reden 

waarschijnlijk een ontradend effect van uit gaat. Anderzijds moeten we deze regelingen 

uiteraard niet beoordelen op basis van hun complexiteit of van de tijd en middelen die 
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nodig zijn om ze na te leven, maar wel op basis van hun verdiensten om bepaalde  uit 

het recht op een eerlijk proces voortvloeiende  keuzes over het mogelijke gebruik van 

inlichtingen op een consequente wijze te handhaven. Het feit dat het gebruik van bepaalde 

inlichtingen  afhankelijk van hun verschijningsvorm en de wijze waarop zij werden 

ingezameld  aan strenge voorwaarden wordt onderworpen, is niet noodzakelijk in 

tegenspraak met de vaststelling dat de mogelijkheden om inlichtingen te gebruiken ruim 

zijn, zeker niet in de mate dezelfde informatie of inlichtingen in een andere 

verschijningsvorm aan deze voorwaarden kan ‘ontsnappen’. 

Aldus kunnen we op dit punt in het onderzoek stellen dat de mogelijkheden voor 

de inlichtingendiensten om informatie in te zamelen die in het kader van de opsporing en 

vervolging van strafbare feiten interessant kan zijn (onderzoeksvraag 1b), zeer ruim zijn 

en dat het bovendien erg waarschijnlijk is dat zij binnen het kader van hun eigen 

doelstellingen ook veelvuldig op dergelijke interessante informatie zullen stuiten; dat de 

mogelijkheden waarover de inlichtingendiensten beschikken om deze informatie aan de 

politiediensten door te geven (onderzoeksvraag 1c) eveneens zeer ruim zijn; en dat 

tenslotte ook de mogelijkheden voor de politiediensten om deze inlichtingen op de een of 

andere manier (als bewijs) te gebruiken (onderzoeksvraag 2) vrij ruim zijn of alleszins  

op enkele uitzonderingen na  weinig effectief worden beperkt. 
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Op basis van het onderzoek in de voorgaande delen kon een antwoord geformuleerd 

worden op de eerste twee onderzoeksvragen. We stelden vast dat de mogelijkheden voor 

de inlichtingendiensten om met de politiediensten samen te werken al bij al  en niet 

tegenstaande de terughoudendheid die over het algemeen ten aanzien van de 

inlictingendiensten bestaat  erg ruim zijn. De inlichtingendiensten beschikken 

ontegensprekelijk over inlichtingen die in het kader van de gerechtelijke finaliteit 

interessant kunnen zijn en die op meerdere manieren relatief eenvoudig aan de 

politiediensten verstrekt kunnen worden. Bovendien zijn ook de mogelijkheden van deze 

laatsten om die inlichtingen in het kader van hun gerechtelijke finaliteit daadwerkelijk te 

gebruiken, vrij ruim. De op het eerste gezicht strenge benadering van het gebruik van 

inlichtingen als strafrechtelijk bewijs, wordt immers al te vaak ondermijnt door de 

afwezigheid van een omvattende of efficiënte regeling.  

Zodoende is dit onderzoek tot hier toe voornamelijk beschrijvend van aard 

geweest. Daar waar het louter beschrijvend karakter werd overstegen en er bij de 

besproken regelingen bedenkingen werden geformuleerd, leidden deze steeds tot een 

beoordeling van de op dat moment voorliggende regeling. Een beoordeling van de impact 

van deze regelingen op het gebruik van inlichtingen as such, ontbrak tot hier toe.  

Aan die bezorgdheid wordt hier tegemoet gekomen. Om een antwoord te zoeken 

op de derde onderzoeksvraag worden de gevonden regelingen nu op een hoger 

abstractieniveau beoordeeld. Zij worden in dit deel geproblematiseerd tegen de 

achtergrond van het recht op een eerlijk proces en beoordeeld op de meerwaarde die in 

dat verband voortvloeit uit hun onderlinge samenhang. De nadruk ligt hier met andere 

woorden eerder op het systeem dan wel op de bouwstenen ervan, wat uiteraard ook 

aansluit bij de in globo beoordeling waartoe het recht op een eerlijk proces ons noopt.  

Daartoe wordt in het eerste hoofdstuk van dit deel getracht om het recht op een 

eerlijk proces te verduidelijken in zijn algemeenheid (XXI.1) en in zijn bijzondere relatie 

ten aanzien van het gebruik van inlichtingen (XXI.2). In de daarnavolgende titels van dit 

hoofdstuk wordt dit criterium dan gebruikt voor de evaluatie van de besproken 

regelingen, al is dat minder vanzelfsprekend dan men zou kunnen denken. In de eerste 

plaats moet het respecteren van het recht op een eerlijk proces immers steeds in concreto 

en in globo worden beoordeeld. Dat maakt het moeilijk om in abstracto uitspraken te 

doen over de concrete regeling van welbepaalde aspecten van het inzamelen, verstrekken 

of gebruiken van inlichtingen. Bovendien is ook de rechtspraak van het EHRM niet van 

die aard dat er vanzelfsprekende concrete aanbevelingen of richtlijnen uit gedistilleerd 

kunnen worden. Dat moet inspireren tot voorzichtigheid bij het formuleren van 

conclusies.  

Daarom wordt in het eerste hoofdstuk van dit afsluitende deel gekozen voor een 

eerder voorzichtige benadering waarbij vooral gewezen wordt op de voordelen of risico’s 

die verbonden zijn aan bepaalde trends of uitgangspunten, zonder daar mee per definitie 

gezegd te willen hebben dat deze op zichzelf geproblematiseerd moeten worden. De 

bespreking wordt daarbij opgesplitst naar de structuur die ook in de rest van dit onderzoek 

werd gebruikt. Er wordt achtereenvolgens stilgestaan bij het clausuleren van de 

mogelijkheden om inlichtingen in te zamelen (XXI.3), om informatie te verstrekken 

(XXI.4), om samen te werken op operationeel niveau (XXI.5.) en om inlichtingen 

daadwerkelijk te gebruiken (XXI.6). De daadwerkelijke in globo beoordeling volgt dan in 

het laatste hoofdstuk (XXII) waarin expliciet wordt teruggekoppeld naar de 

geformuleerde onderzoeksvragen. 
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HOOFDSTUK XXI. EEN EVALUATIE VAN DE BESPROKEN 

REGELINGEN IN HET LICHT VAN HET RECHT OP EEN EERLIJK 

PROCES 

XXI.1. DE KRACHTLIJNEN VAN HET RECHT OP EEN EERLIJK PROCES 

Het recht op een eerlijk proces zit uitdrukkelijk verankerd in de eerste paragraaf van 

artikel 6 EVRM en vormt de kern van de rechten van verdediging.
2129

 Het wordt in de 

tweede en derde paragraaf van artikel 6 EVRM tot op zekere hoogte geconcretiseerd maar 

de volledige draagwijdte van het recht op een eerlijk proces blijkt pas uit de rechtspraak 

van het Hof voor de Rechten van de Mens. Op grond van die rechtspraak kan het recht op 

een eerlijk proces ontleed worden in een aantal meer specifieke waarborgen zoals het 

recht op toegang tot een rechter, het recht op tegenspraak, het principe van de equality of 

arms, het recht op een eerlijke bewijsvoering, de motiveringsplicht bij een veroordeling, 

etc… al mag die indeling niet de indruk wekken dat het om welafgelijnde, onderling 

exclusieve subcategoriën gaat. De verschillende waarborgen overlappen elkaar 

gedeeltelijk en worden zowel door het Hof als in de rechtsleer regelmatig met elkaar in 

verband gebracht. De concrete draagwijdte van elk van deze waarborgen – en tot op 

zekere hoogte ook de draagwijdte van het recht op een eerlijk proces in het algemeen – 

laat zich daardoor soms moeilijk inschatten en is in ieder geval sterk casuïstisch 

opgebouwd. Het zou ons te ver leiden om bij elk van die waarborgen en hun onderlinge 

verhouding uitgebreid stil te staan. Om een goed zicht te krijgen op de probleemstelling 

van het voorliggende onderzoek is het niettemin noodzakelijk om een aantal krachtlijnen 

van het recht op een eerlijk proces in herinnering te brengen alvorens in de volgende titels 

nader stil te staan bij de impact van het gebruik van inlichtingen op die waarborgen.  

Essentieel voor het bestaan van een eerlijk proces is het recht op tegenspraak wat 

inhoudt dat een verdachte als een volwaardige partij aan de bewijsvoering moet kunnen 

deelnemen.
2130

 Een verdachte moet zich kunnen verweren tegen de bewijselementen die 

door de andere procespartijen worden opgeworpen en moet in staat zijn om zelf 

bewijselementen aan te dragen. Dat verweer zal zich meestal richten op hetzij de 

rechtmatigheid van de voorgedragen bewijsmiddelen, hetzij hun betrouwbaarheid. In het 

eerste geval met de bedoeling om bepaalde bewijselementen (à charge) buiten het oordeel 

van de rechter te houden, in het tweede geval met de bedoeling om de waarde ervan te 

ontkrachten of te minimaliseren. Het kunnen toetsen van de rechtmatigheid en 

betrouwbaarheid van het voorgedragen bewijs vormt in die zin dus de kern van het recht 

op tegenspraak.  

Het recht op een gelijke behandeling (equality of arms) sluit daar nauw bij aan en 

ondersteunt het recht op tegenspraak zelfs in zekere zin. Het houdt in dat de verdachte in 

vergelijking met de andere partijen over dezelfde mogelijkheden moet beschikken bij de 
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uitoefening van zijn recht op tegenspraak.
2131

 Hij moet onder vergelijkbare voorwaarden 

in staat zijn om van de processtukken kennis te nemen, om zelf bewijsmateriaal aan te 

leveren of te betwisten, om getuigen op te roepen of te ondervragen, om rechtsmiddelen 

in te stellen, etc… Er mag met andere woorden geen concurrentiëel nadeel bestaan voor 

de verdachte in vergelijking met de andere partijen. Zo’n nadeel zou bijvoorbeeld kunnen 

bestaan in het feit dat de verdachte over minder informatie beschikt dan de andere 

procespartijen – het openbaar ministerie in het bijzonder – al aanvaardt het EHRM wel 

dat bepaalde elementen van een strafrechtelijk onderzoek voor de verdediging geheim 

gehouden worden wanneer dit noodzakelijk is voor het algemeen belang.
2132

 

Ook het recht op een eerlijke bewijsvoering vormt een belangrijk element van 

artikel 6 EVRM. Het EHRM toetst de verkrijging en aanwending van het bewijs slechts 

marginaal omdat het er van uit gaat dat het bewijsrecht – ruim begrepen als de regels over 

de verkrijging en de aanwending van bewijsmiddelen – in de eerste plaats de bevoegdheid 

van de nationale wetgever is.
2133

 Maar niettemin worden deze kwesties wel betrokken bij 

de beoordeling van het eerlijk proces in zijn geheel. Zo gaat het EHRM na of het bewijs 

op een loyale wijze werd verkregen, i.e. zonder onwettige handelingen en zonder gebruik 

te maken van technieken die de rechten van verdediging in het gedrang brengen. Aldus 

kan het ontbreken of het niet-naleven van de wettelijke regeling voor bepaalde 

(ingrijpende of heimelijke) methoden van bewijsverkrijging resulteren in een schending 

van artikel 6 EVRM, al is dit geenszins per definitie het geval.
2134

 Het bestaan en naleven 

van een wettelijke regeling is omgekeerd evenmin een garantie op een eerlijke 

bewijsvoering. Het EHRM zal immers ook steeds nagaan of de voorliggende regeling – in 

het licht van de gehele procedure – geen afbreuk doet aan de rechten van verdediging.
2135

 

Bovendien moet in herinnering gebracht worden dat het recht op een eerlijk 

proces steeds beoordeeld moet worden op basis van de gehele strafprocedure. Die 

vaststelling heeft een dubbele consequentie. Vooreerst zal het EHRM zijn beoordeling 

niet enkel baseren op het verloop van de trial-fase van het proces, maar ook op het 
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verloop van de pre trial-fase.
2136

 Ook in het strafrechtelijk vooronderzoek zal er dus 

rekening gehouden moeten worden met de waarborgen van artikel 6 EVRM. Een 

eventuele schending van één van die waarborgen in het vooronderzoek kan immers tot 

gevolg hebben dat de strafprocedure in zijn geheel niet langer als eerlijk beschouwd kan 

worden. Nochtans zal dat zeker niet altijd het geval zijn. Het EHRM gaat er ten tweede 

immers ook vanuit dat een schending van een van de waarborgen vervat in artikel 6 

EVRM gecompenseerd kan worden door het verloop van de strafprocedure in zijn geheel. 

Aldus zal een probleem in het strafrechtelijk vooronderzoek slechts leiden tot een 

schending van het recht op een eerlijk proces in de mate dat probleem in het vervolg van 

de strafprocedure niet afdoende wordt gecompenseerd.
2137

 Of een dergelijke compensatie 

mogelijk is en welke vorm zij dan moet aannemen zal afhangen van de aard en de ernst 

van de aanvankelijke inbreuk en kan moeilijk in abstracte termen of richtlijnen worden 

gevat. 

We mogen tenslotte ook niet uit het oog verliezen dat de concrete vertaling van 

het recht op een eerlijk proces in de eerste plaats vervat zit in de nationale regelingen van 

de strafprocedure sensu lato. Te denken valt uiteraard aan de regeling van de procedure 

voor de zittingsrechter en aan het bewijsrecht. Maar gelet op de beoordeling in globo van 

het recht op een eerlijk proces, moeten ook de toepassingsvoorwaarden en procedures 

verbonden aan de aanwending van (ingrijpende) onderzoeksbevoegdheden, mee in 

rekening gebracht worden. Het naleven van het nationale strafprocesrecht – en 

desgevallend van het politierecht – vormt in die zin dan ook een belangrijk aspect bij de 

beoordeling van het eerlijk proces. 

XXI.2. DE BIJZONDERE RELATIE TUSSEN HET GEBRUIK VAN 

INLICHTINGEN EN HET RECHT OP EEN EERLIJK PROCES 

XXI.2.1. De paradox tussen afscherming en openheid 

Aan het begin van dit onderzoek stelden wij al dat ook de inlichtingendiensten in het 

kader van de samenwerking met de politiediensten – weliswaar onrechtstreeks – 

geconfronteerd kunnen worden met de waarborgen vervat in artikel 6 EVRM. Nochtans 

zijn de inlichtingendiensten uit hun aard slecht uitgerust om aan de vereisten van het recht 

op een eerlijk proces tegemoet te komen. 

Zo betoogden wij dat het begrip ‘geheime dienst’ omwille van zijn pejoratieve 

bijklank niet geschikt is als aanduiding van een inlichtingendienst, maar voegden daar 

meteen aan toe dat het anderzijds natuurlijk niet ontkend kan worden dat bepaalde 

aspecten van het werk van de inlichtingendiensten voor de burger wel degelijk 

afgeschermd blijven. Die afscherming is inherent aan het werk van de 

inlichtingendiensten. Het inzamelen van informatie over (potentiele) bedreigingen voor 

de veiligheid van de Staat zal om effectief te zijn immers meestal heimelijk – dit is zonder 

medeweten van de targets – moeten plaatsvinden. Alleen al om die reden is de wens van 

de inlichtingendiensten om hun werking – onderzoeken, gehanteerde 

onderzoeksmethoden, bereikte informatiepositie, etc… – voor de buitenwereld af te 

schermen, legitiem.  
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weinig voor te komen (zie J. VANDE LANOTTE en Y. HAECK, Handboek EVRM. Deel 2, 2004, 464). 
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Daarenboven worden zij voortdurend geconfronteerd met geclassificeerde 

documenten, hetzij omdat het onderzoek zich uitdrukkelijk richt op, of gebruik maakt 

van, dergelijke documenten
2138

, hetzij – quod plerumque fit – omdat (het resultaat van) 

het inlichtingenonderzoek zelf geclassificeerd wordt. Een aanzienlijk deel van de 

informatie of inlichtingen waarover de inlichtingendiensten beschikken, maakt dan ook 

het voorwerp uit van een classificatie en kan bijgevolg enkel geraadpleegd worden door 

personen met een machtiging van het gepast niveau. De leden van de inlichtingendiensten 

zullen uiteraard over een dergelijke machtiging beschikken, maar dat geldt niet per 

definitie voor de medewerkers van de andere instanties waar de inlichtingendiensten hun 

inlichtingen aan wensen door te geven – hun klanten zeg maar. 

 In de mate informatie tussen inlichtingendiensten (van verschillende landen) 

wordt doorgegeven, speelt bovendien de zogenaamde third country rule oftewel de regel 

van de derde dienst. Op grond van deze regel moet de inlichtingendienst die de informatie 

in kwestie aan een andere inlichtingendienst heeft verschaft, steeds zijn toestemming 

geven over het verder gebruik ervan. De ontvangende inlichtingendienst kan die 

informatie dus niet doorgeven aan een derde (inlichtingen)dienst zonder de toestemming 

van de eerste inlichtingendienst. 

Al deze elementen hebben een duidelijke invloed op de mogelijkheden en 

modaliteiten om informatie uit te wisselen met andere diensten, in het bijzonder met de 

politiediensten. De inlichtingendiensten zullen immers voorzichtig (moeten) zijn met het 

doorgeven van informatie over de oorsprong van bepaalde inlichtingen om te vermijden 

dat de verdachte of andere onbevoegde derden via het strafdossier zicht zouden krijgen op 

hun bronnen of informatiepositie. Bovendien zal de classificatie van bepaalde 

documenten of de regel van de derde dienst het meedelen van inlichtingen regelmatig nog 

verder bemoeilijken en in bepaalde gevallen zelfs onmogelijk maken. In de mate de 

inlichtingendiensten aan de politiediensten – of aan andere instanties – inlichtingen 

wensen door te geven, zullen zij deze daarom in het merendeel van de gevallen  en los 

van de eventueel wettelijk voorziene restricties  zo beperkt mogelijk willen houden. Het 

lijkt tegen die achtergrond dan ook waarschijnlijk dat zij desgevallend nog wel bereid 

zullen zijn om (de relevant of noodzakelijk geachte aspecten van) de resultaten van hun 

analyses mee te delen maar niet om uitgebreid informatie te verschaffen over de precieze 

oorsprong ervan of over de wijze waarop zij werden ingezameld. 

Het spreekt voor zich dat deze omstandigheden in conflict kunnen komen met de 

waarborgen die aan het recht op een eerlijk proces worden ontleend. In het bijzonder het 

recht op tegenspraak en de wapengelijkheid, maar ook de vereiste van een eerlijke 

bewijsvoering veronderstellen immers een zekere openheid over de wijze waarop 

bepaalde informatie werd ingezameld. Aldus ontstaat er een (schijnbare) tegenstelling 

tussen twee op zichzelf genomen legitieme belangen: het afschermen van de werking van 

de inlichtingendiensten en het recht op een eerlijk proces.  

XXI.2.2. De noodzaak van een in globo benadering 

De gevolgen van de tegenstelling tussen enerzijds het belang van de inlichtingendiensten 

om hun eigen werking te kunnen afschermen en anderzijds het recht op een eerlijk proces, 

zijn op verschillende niveaus waarneembaar.  

Het ligt voor de hand om daarbij in de eerste plaats te denken aan het gebruik van 

inlichtingen als strafrechtelijk bewijs in de vonnisfase. Het uitgangspunt van het recht op 

een eerlijk proces is immers dat er over de gehanteerde bewijsmiddelen een 
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tegensprekelijk debat moet kunnen worden gevoerd waarbij de betrouwbaarheid en de 

rechtmatigheid van die bewijsmiddelen door alle betrokken partijen onderzocht en 

desgevallend betwist moet kunnen worden. Daarbij moet elk van de betrokken partijen 

bovendien over dezelfde onderzoeksmogelijkheden beschikken. Het is in de loop van dit 

onderzoek reeds verscheidene malen aan bod gekomen dat het onverkort toepassen van 

dit uitgangspunt moeilijk is wanneer het gaat om inlichtingenbewijs. Anderzijds mag uit 

deze vaststelling geenszins worden afgeleid dat er bij het gebruik van inlichtingen als 

bewijs per definitie sprake zal zijn van een schending van artikel 6 EVRM. De 

omstandigheid dat het gebruik van een bewijsmiddel afbreuk doet aan bepaalde aspecten 

van het recht op een eerlijk proces, kan immers op uiteenlopende wijzen gecompenseerd 

worden. Vele, zo niet alle, van de bestudeerde voorwaarden en beperkingen verbonden 

aan het gebruik van inlichtingen als bewijs moeten in die zin worden begrepen. In welke 

mate deze regelingen ook een adequate compensatie kunnen bieden, wordt in het 

volgende hoofdstuk besproken. 

Het is evenwel belangrijk dat we de focus van dit onderzoek niet verengen tot de 

(compenserende) regelingen inzake het gebruik van inlichtingen als bewijs in de 

vonnisfase. De in globo beoordeling van het recht op een eerlijk proces zoals die door het 

EHRM wordt vooropgesteld, impliceert immers dat ook de voorafgaande fases van het 

onderzoek mee in rekening gebracht moeten worden. Daarbij wordt doorgaans gedacht 

aan de fase van het vooronderzoek (met inbegrip van de regeling van de 

opsporingsbevoegdheden), maar specifiek ten aanzien van het gebruik van inlichtingen 

moet ons inszien ook rekening gehouden worden met de regeling van het 

inlichtingenonderzoek. In het bijzonder de regeling van de bevoegdheden van de 

inlichtingendiensten om informatie in te zamelen en de mogelijkheden om met de 

opsporingsinstanties samen te werken en inlichtingen aan hen mee te delen, kunnen ons 

inziens een belangrijke impact hebben op de in globo beoordeling van het recht op een 

eerlijk proces.  

Die impact kan in de eerste plaats bestaan in de aanwezigheid van bepaalde 

voorwaarden en maatregelen waarvan een compenserend effect kan uitgaan. Te denken 

valt bijvoorbeeld aan het Duitse finaliteitsbeginsel; of aan het  minstens op het eerste 

gezicht  strenge verstrekkingsregime zoals dat in Nederland en Duitsland maatgevend is 

voor de mogelijkheden om inlichtingen mee te delen; of nog, aan de expliciete regeling 

van het parallelle onderzoek of van het verlenen van technische ondersteuning in België 

en Nederland. Ook het feit dat bepaalde inlichtingenbevoegdheden in de verschillende 

landen enkel aangewend kunnen worden bij welbepaalde  soms zelfs als misdrijf 

omschreven  dreigingen, kan van belang zijn. Al deze maatregelen bepalen immers mee 

welke inlichtingen verkregen en uiteindelijk gebruikt kunnen worden in het strafproces 

alsook in welke vorm en onder welke voorwaarden. Zij vormen als het ware een cascade 

aan drempels en beperkingen op het gebruik van inlichtingen die elk apart of samen 

genomen, kunnen bijdragen aan de compensatie van de aan het uiteindelijke gebruik als 

bewijs verbonden moeilijkheden. 

Daarnaast moet echter ook rekening gehouden worden met het feit dat deze 

regelingen niet enkel een rol kunnen spelen als compenserende maatregelen, maar 

omgekeerd ook zelf rechtstreeks aan het recht op een eerlijk proces kunnen raken. Tegen 

die achtergrond kan bijvoorbeeld gewezen worden op de  enigszins verrassende  keuze 

om in België geen regeling uit te werken inzake provocatie door de inlichtingendiensten. 

Zo ook zou een ondoordachte regeling van het parallelle onderzoek of van het verlenen 

van technische ondersteuning, er toe kunnen leiden dat bepaalde strafrechtelijke 

waarborgen worden uitgehold. In dat verband moet bovendien ook rekening gehouden 

worden met de al dan niet ruime mogelijkheden van het geldende verstrekkingsregime. Al 
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deze kwesties kunnen een impact hebben op de eerlijkheid van de bewijsvoering en dus 

op het recht op een eerlijk proces. 

Van zodra we bijgevolg aanvaarden dat het in 6 EVRM geformuleerde recht op 

een eerlijk proces maatgevend is voor de beoordeling van het gebruik van inlichtingen 

(als bewijs), wordt meteen ook duidelijk dat we ons onderzoek niet kunnen beperken tot 

het strafrechtelijk bewijsrecht in enge zin en eigenlijk zelfs niet tot het strafprocesrecht in 

het algemeen. Omdat de inlichtingendiensten geen gerechtelijke finaliteit hebben, 

ontsnappen zij immers grotendeels aan de regels van de strafvordering. Aldus kunnen we 

voor de beoordeling van het gebruik van inlichtingen moeilijk anders dan ook rekening 

houden met de inzameling en de uitwisseling van inlichtingen en de samenwerking met 

de opsporingsdiensten in de breedste zin. 

XXI.2.3. De noodzaak van de ontwikkeling van een specifiek leerstuk 

Nu duidelijk is geworden dat het recht op een eerlijk proces het belangrijkste criterium is 

om het gebruik van inlichtingen in het kader van de strafvordering te beoordelen; en het 

eveneens duidelijk is dat dit criterium een in globo benadering vereist die ook met de 

werking van de inlichtingendiensten rekening houdt, stelt zich de vraag in welke mate we 

in dit verband kunnen steunen op de bestaande rechtspraak van het EHRM. De vragen die 

het gebruik van inlichtingen oproept, zijn op het eerste gezicht immers niet uniek. Er 

bestaat een gelijkaardige tegenstelling tussen de nood aan afscherming enerzijds en de 

met het recht op een eerlijk proces noodzakelijk verbonden openheid anderzijds in het 

kader van de meer proactieve strafonderzoeken en bij de inzet van bijzondere (vaak 

heimelijke) opsporingsmethoden door de politiediensten. Deze laatste kwestie is reeds 

meerdere malen aan bod gekomen in uiteenlopende zaken voor het EHRM. Zo is uit de 

omvangrijke rechtspraak van het EHRM over de volledigheid van het strafdossier
2139

 en 

vooral over het gebruik van anonieme (politie)getuigen
2140

 bijvoorbeeld een relatief 

stabiel leerstuk gegroeid. Aldus rijst de vraag of het mogelijk is om ons op deze bestaande 

leerstukken te baseren bij de beoordeling van het gebruik van inlichtingen.  

Het is voor een onderzoeker moeilijk om op die vraag een objectief antwoord te 

geven met betrekking tot het voorwerp van zijn eigen onderzoek. De nabijheid en 

vertrouwdheid met het eigen onderzoek leiden immers al snel tot de subjectieve indruk 

dat de onderzochte kwestie dermate bijzonder en specifiek is dat zij niet kan worden 

ingepast in de bestaande theorievorming en bijgevolg een eigen leerstuk verdient. 

Niettemin lijkt het in dit geval wel degelijk verdedigbaar om te stellen dat de bestaande 
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leerstukken niet zonder meer getransponeerd kunnen worden naar de voorliggende 

problematiek. Uiteraard kunnen zij een bron van inspiratie vormen en kunnen zij 

fungeren als toetssteen voor een aantal aspecten van het gebruik van inlichtingen. In die 

zin is het dan ook niet verwonderlijk dat in elk van de drie onderzochte landen onder 

meer houvast wordt gezocht bij het leerstuk van de anonieme getuige. Maar bij nader 

inzien zijn de bestaande leerstukken niet geschikt om zonder meer op het gebruik van 

inlichtingen te worden toegepast.
2141

 

Men mag immers niet uit het oog verliezen dat er tussen het gebruik van 

inlichtingen en de genoemde leerstukken weliswaar raakvlakken kunnen worden 

gevonden, maar dat deze toch ook  en wel op een aantal essentiële punten  gestoeld 

zijn op een fundamenteel andere onderliggende realiteit. 

In de eerste plaats is de nood aan afscherming in hoofde van de 

inlichtingendiensten van een andere orde waardoor ook de paradox tussen afscherming en 

openheid anders beoordeeld moet worden. In hoofde van de politiediensten is de nood aan 

afscherming immers van bij aanvang onlosmakelijk verbonden met hun gerechtelijke 

finaliteit  lees, met het doel van een adequate en efficiënte opsporing en vervolging van 

strafbare feiten.
2142

 In hoofde van de inlichtingendiensten daarentegen is de afscherming 

nauw verbonden met hun eigen doelstellingen, te weten de bescherming van de veiligheid 

van de Staat. Het belang dat de inlichtingendiensten – bij het strafrechtelijk gebruik van 

inlichtingen – hebben bij de afscherming van hun bronnen en werkwijzen, overstijgt aldus 

niet enkel het belang van het voorliggende strafonderzoek, maar in zekere zin zelfs het 

belang van de strafvordering in zijn geheel.
2143

 De specifieke finaliteit van de 

inlichtingendiensten rechtvaardigt zodoende een nader onderzoek van de mate waarin de 

‘oplossingen’ voor de paradox in een zuiver strafrechtelijke context ook kunnen gelden 

bij het gebruik van inlichtingen. Zo zal de openheid die in het kader van de 

wapengelijkheid en de eerlijke bewijsvoering geëist kan worden van de vervolgende 

instantie, mogelijk anders beoordeeld moeten worden ten aanzien van de 

inlichtingendiensten. 

Ten tweede mag niet uit het oog verloren worden dat de inlichtingendiensten 

buiten het kader van de strafvordering opereren en aldus  in tegenstelling tot de politie  

niet beschouwd kunnen worden als een actor van de strafvervolging. Het optreden van de 

inlichtingendiensten moet alleen al om die reden anders worden beoordeeld. Zo is 

bijvoorbeeld een observatie die door een inlichtingenagent wordt uitgevoerd, van een heel 

andere orde dan een inhoudelijk vergelijkbare observatie uitgevoerd door een 

opsporingsambtenaar. In het tweede geval is de observatie immers onderworpen aan een 

aantal voorwaarden die specifiek werden ontworpen met het oog op de naleving van 

(onder meer) het recht op een eerlijk proces en is de uitvoering ervan in handen van een 

overheidsactor wiens rol en verantwoordelijkheden binnen de context van het strafproces 

precies worden afgebakend en gehandhaafd. Terwijl de voorwaarden verbonden aan een 

observatie door een inlichtingendienst en de verantwoordelijkheden van een 

inlichtingenagent eerder vorm gegeven worden op basis van andere bezorgdheden zoals 
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de bescherming van de staatsveiligheid en het recht op privacy. Niettegenstaande 

bepaalde onderzoeksdaden van de inlichtingendiensten en de politie aldus inhoudelijk 

vergelijkbaar of zelfs identiek kunnen zijn en zij aan op het eerste gezicht vergelijkbare 

voorwaarden worden onderworpen, kunnen zij nooit zonder meer gelijkgeschakeld 

worden. We mogen er met andere woorden niet a priori van uitgaan dat de informatie die 

door een inlichtingendienst wordt ingezameld, tegen de achtergrond van het recht op een 

eerlijk proces dezelfde waarborgen biedt als de informatie die binnen de context van het 

strafprocesrecht wordt ingezameld. 

Bovenstaande vaststellingen kunnen ons inziens de stelling rechtvaardigen dat in 

het algemeen het optreden van de politiediensten uit zijn aard meer garanties biedt op een 

eerlijke bewijsvoering. Het eenvoudigweg toepassen van de bestaande leerstukken over 

het heimelijk optreden van politiediensten of over de volledigheid van het strafdossier op 

het optreden van de inlichtingendiensten, zou aan die vaststelling voorbijgaan. Anderzijds 

lijkt de situatie waarin bepaalde informatie door een derde actor, buiten het kader van het 

strafproces wordt ingezameld, wel nauw aan te sluiten bij het leerstuk van de anoniem 

aangedragen informatie. Ten aanzien van dit leerstuk spelen evenwel een aantal andere 

bezwaren. 

Zo kan moeilijk worden ontkend dat de onduidelijkheid die over de oorsprong van 

bepaalde informatie kan bestaan, van een totaal andere orde is wanneer die informatie van 

een inlichtingendienst afkomstig is, dan wel wanneer zij anoniem wordt aangedragen. 

Men zou kunnen stellen dat in de mate bepaalde informatie werkelijk anoniem aan de 

politie wordt bezorgd, de onduidelijkheid over de oorsprong ervan het gevolg is van de 

onmogelijkheid van de politie om de aangever te identificeren en de oorsprong te 

onderzoeken. Wanneer daarentegen bepaalde inlichtingen aan de politie worden bezorgd, 

is de aangever eigenlijk gekend en lijkt er veeleer sprake te zijn van een keuze om de 

oorsprong van de inlichtingen niet nader te onderzoeken. Weliswaar moet worden 

toegegeven dat deze voorstelling van de feiten wat eenzijdig de klemtoon legt op de 

ontvangende rol van de politiediensten. Men zou immers ook kunnen betogen dat het in 

beide gevallen veeleer de aangever is die  soms zelfs in overleg met de politiediensten  

beslist om de oorsprong van de informatie die hij bijbrengt te verhullen.  

Niettemin wordt daarmee wel gewezen op een belangrijk verschil. In het eerste 

geval is de aangever een burger die de oorsprong van de informatie die hij aandraagt 

enkel kan beschermen door zijn identiteit af te schermen. Doet hij dat niet, dan riskeert hij 

immers zelf mede voorwerp van het onderzoek te worden. In het tweede geval 

daarentegen is de aangever een overheidsactor die van zijn rol als aangever  minstens 

ten aanzien van de politie  geen geheim maakt. De afscherming van de meegedeelde 

inlichtingen volgt hier veeleer uit de beperkte bereidheid van de aangever om bijkomende 

achtergrondinformatie te verschaffen en de onmogelijkheid van de politiediensten om 

daar zelf een onderzoek naar in te stellen.
2144

 Het zonder meer gelijkschakelen van het 

gebruik van inlichtingen met het gebruik van anonieme informatie, zou aan deze 

verschillen voorbijgaan en kan ons inziens om die reden niet verdedigd worden. 

Ten slotte kan ook nog gewezen worden op het feit dat het EHRM zich nog nooit 

rechtstreeks heeft uitgesproken over het optreden van een inlichtingendienst in relatie tot 

artikel 6 EVRM. De arresten waarin het bestaan en de werking van de 

inlichtingendiensten uitdrukkelijk aan bod kwamen, bleven zoals gezegd steeds beperkt 

tot een onderzoek in het kader van het recht op een privéleven van artikel 8 EVRM. 

                                                 
2144

  Om de redenering niet nodeloos te compliceren, maken we even abstractie van de bijzondere Belgische 

situatie waarbij de inlichtingendiensten in bepaalde gevallen verplicht zijn om inlichtingen aan de 

opsporingsinstanties mee te delen en dus niet langer alleen kunnen beslissen of en in welke mate de 

oorsprong van bepaalde inlichtingen wordt onthuld. 
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Hoewel dit op zich uiteraard geen overtuigend argument is om te pleiten voor een apart 

leerstuk, blijkt hieruit wel dat het op zijn minst aannemelijk is dat het EHRM zich in 

toekomst expliciet zal moeten uitspreken over de verhouding tussen de 

inlichtingendiensten en het recht op een eerlijk proces, te meer daar een eventuele 

schending van artikel 8 EVRM niet noodzakelijk tot een schending van artikel 6 EVRM 

hoeft te leiden. De bestaande rechtspraak van het EHRM over de inlichtingendiensten 

lijkt aldus niet geschikt om een antwoord te bieden op de eventuele risico’s die  tegen de 

achtergrond van het recht op een eerlijk proces  met het optreden van een 

inlichtingendienst gepaard kunnen gaan, terwijl de bestaande rechtspraak over artikel 6 

EVRM dan weer onvoldoende rekening lijkt te houden met de hierboven genoemde 

specificiteit van een inlichtingendienst. 

Een bijzondere benadering van het probleem lijkt aldus gerechtvaardigd. Op 

welke algemene principes een dergelijke benadering dan wel moet steunen en waarin 

deze zouden afwijken van de bestaande uitgangspunten, laat zich op dit moment moeilijk 

voorspellen. Niettemin kunnen wij op basis van de voorgaande hoofdstukken en rekening 

houdend met de bijzonderheden verbonden aan het optreden van de inlichtingendiensten, 

wel een eerste inschatting maken van de verdiensten van de verschillende besproken 

regelingen. We zullen daarbij in het bijzonder kijken in welke mate deze regelingen in 

staat zijn om een rechtstreekse aantasting van het recht op een eerlijk proces te vermijden, 

dan wel in staat kunnen zijn om een compenserende rol te spelen ten aanzien van de 

mogelijke risico’s op een schending van het recht op een eerlijk proces. Mogelijk kan 

hieruit een aanzet voortvloeien voor het formuleren van een aantal uitgangspunten of 

principes met betrekking tot het gebruik van inlichtingen. 

XXI.3. HET CLAUSULEREN VAN DE MOGELIJKHEDEN OM 

INLICHTINGEN IN TE ZAMELEN 

XXI.3.1. De beperkte meerwaarde van deze techniek in het algemeen 

In de eerste plaats is uit dit onderzoek gebleken dat de mogelijkheden voor de 

inlichtingendiensten om informatie in te zamelen in elk van de besproken landen op 

uiteenlopende wijze worden geclausuleerd en beperkt. Zoals wij in Deel II al aanhaalden 

valt het ontstaan van deze beperkingen grotendeels samen met de gestage legalisering van 

de inlichtingendiensten, waarbij hun organisatie en werking vanaf de tweede helft van de 

20
ste

 eeuw in toenemende mate werden verankerd in reglementaire teksten. Aanvankelijk 

werd daarbij vooral aandacht besteed aan de omschrijving van de doelstellingen en de 

precieze taakomschrijving van de inlichtingendiensten, maar naar het einde van de 20
ste

 

eeuw werd in elk van de onderzochte landen ook voorzien in een steeds meer 

gedetailleerde regeling van hun bevoegdheden om informatie in te zamelen. Bovendien 

werd deze legalisering overal geflankeerd door het ontstaan en versterken van het 

(parlementaire) toezicht op de inlichtingendiensten. De beperkingen die voortvloeiden uit 

de omschrijving van de opdrachten en bevoegdheden van de inlichtingendiensten konden 

daardoor ook beter worden opgevolgd en al dan niet rechtstreeks worden afgedwongen.  

Er kan dan ook gesteld worden dat de voorwaarden die  als gevolg van het 

ontstaan van een wettelijk kader  verbonden werden aan de werking en het optreden van 

de inlichtingendiensten, een reële en afdwingbare beperking vormen van de 

mogelijkheden waarover zij beschikken om informatie in te zamelen. Aldus bepaalt het 

wettelijk kader dat in elk van de besproken landen bestaat in belangrijke mate mee de 

krijtlijnen van de beschikbaarheid en het eventuele gebruik van inlichtingen in de 

strafprocedure. Het lijkt daarom vanzelfsprekend om hier in het kader van dit onderzoek 

nader bij stil te staan.  
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Nochtans zijn er ons inziens twee redenen om een uitgebreide evaluatie van deze 

aspecten niettemin achterwege te laten. In de eerste plaats werd het regelgevend kader 

voor de inlichtingendiensten nergens ontworpen met het oog op het eventuele navolgende 

strafrechtelijke gebruik en de impact daarvan op het recht op een eerlijk proces. De 

drijfveer achter de naoorlogse legaliseringsbeweging was zoals we in Deel II hebben 

aangetoond veeleer politiek-strategisch. Meer zelfs, de achterliggende morele  en soms 

emotionele  argumenten gingen aanvankelijk nagenoeg unisono in de richting van het 

vermijden van elke samenwerking met de politiediensten. Voor zover er in de latere fases 

voor de legalisering toch een grondslag gevonden kan worden in de fundamentele 

mensenrechten, moet die veeleer gezocht worden in het recht op privacy en in het 

waarborgen van de burgerlijke vrijheden. Op geen enkel moment echter werd bewust 

vooruitgegegrepen naar de eventuele implicaties van het gebruik van inlichtingen op het 

recht op een eerlijk proces. En daar waar artikel 6 EVRM recenter wel nadrukkelijk op de 

voorgrond treedt als leidraad voor de legalisering, is dat steeds in het kader van de 

reglementering van de samenwerking met de politiediensten  hetzij door informatie-

uitwisseling, hetzij door meer operationele vormen van samenwerking , maar niet met 

betrekking tot de inzameling van informatie. Voor zover de regelingen inzake de werking 

en het optreden van de inlichtingendiensten aldus een invloed uitoefenen op de 

beoordeling van het recht op een eerlijk proces, is dat geenszins het resultaat van een 

bewuste strategie. 

Bovendien  en dat is in het kader van dit onderzoek belangrijker  mag niet uit 

het oog verloren worden dat het in de fase van het inzamelen en verwerken van 

informatie en het veredelen daarvan tot inlichtingen, uiteraard nog niet valt te voorspellen 

waar deze inlichtingen toe zullen leiden, of zij in aanmerking zullen komen om te worden 

meegedeeld aan een derde, noch wie deze derde dan zal zijn en hoe deze de inlichtingen 

zal (kunnen) gebruiken. Tegen de achtergrond van zoveel onvoorspelbaarheden, is het 

uiteraard moeilijk om doelbewust maatregelen te nemen om de eventuele risico’s 

verbonden aan één mogelijk eindscenario te ondervangen.  

Beide redenen versterken elkaar en moeten ons inziens tot de volgende conclusie 

leiden. Het causuleren van het optreden van de inlichtingendiensten en in het bijzonder 

van hun mogelijkheden om informatie in te zamelen kan ontegensprekelijk een impact 

hebben op de aard van de inlichtingen die uiteindelijk in het kader van het strafproces 

gebruikt kunnen worden. En het valt ook geenszins uit te sluiten dat die impact in een 

concrete zaak een bijdrage kan leveren aan de compensatie van een eventuele aantasting 

van het recht op een eerlijk proces in een latere fase. Maar het lijkt weinig zinvol om het 

clausuleren van de mogelijkheden van de inlichtingendiensten om informatie in te 

zamelen, te willen hanteren als een techniek om doelbewust vooruit te grijpen naar een 

eventuele aantasting van het recht op een eerlijk proces. Deze vaststelling vormt de 

verantwoording voor onze keuze om de regelingen waarbij het inzamelen van informatie 

door de inlichtingendiensten aan bepaalde voorwaarden wordt onderworpen, in het kader 

van dit hoofdstuk niet in detail te bespreken, zij het met uitzondering van twee 

belangrijke hierna te bespreken nuances. 

XXI.3.2. Het belang van een duidelijk omschreven inlichtingenfinaliteit 

Hoewel er van het clausuleren van de inzameling van informatie, dus nauwelijks een 

algemeen compenserende functie verwacht kan worden, neemt dit niet weg dat een en 

ander op zich natuurlijk wel van belang kan zijn om een rechtstreekse aantasting van 

artikel 6 EVRM te vermijden. In dat verband moet in het bijzonder worden gedacht aan 

de figuur van de uitlokking of provocatie en de wijze waarop deze kwesties ten aanzien 
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van de inlichtingendiensten (al dan niet) wettelijk geregeld worden. Wij bespreken deze 

eerste nuance omwille van de verwevenheid met allerlei vormen van operationeel 

samenwerken evenwel pas in titel XXI.4 meer in detail. 

De tweede nuance die het verdiend om hier uitdrukkelijk te worden vernoemd, is 

het afbakenen van de inlichtingenfinaliteit, zeg maar van de opdrachten van de 

inlichtingendiensten. In dat verband moet worden herinnerd aan de functionele definitie 

van een inlichtingendienst zoals wij die in deel I naar voor hebben geschoven. Een 

inlichtingendienst werd daar omschreven als een overheidsdienst die informatie inzamelt 

over de mogelijke bedreigingen van de veiligheid van de Staat en deze analyseert met de 

bedoeling om andere (overheids)instanties in staat te stellen om op een gepaste manier op 

deze bedreigingen te reageren.
2145

 Wij maakten ons sterk dat deze functionele definitie in 

staat is om veel van de mist die het onderscheid tussen inlichtingendiensten en 

politiediensten omringt, te doen verdwijnen. 

Op basis van onze vaststellingen in deel III bleken de verschillende elementen van 

deze definitie ook effectief aanwezig te zijn in de omschrijving van de 

inlichtingenfinaliteit in elk van de onderzochte landen.
2146

 Het inzamelen van informatie 

over mogelijke bedreigingen voor de veiligheid van de Staat wordt zowel in België als in 

Nederland en in Duitsland nagenoeg letterlijk opgenomen in de wettelijke omschrijving 

van de opdrachten van hun inlichtingendiensten. Weliswaar verschillen de bewoordingen 

en de omvang van de omschrijving van het begrip ‘veiligheid van de Staat’ telkens 

aanzienlijk, maar wij toonden aan dat deze verschillen niettemin lijken te resulteren in een 

inhoudelijk sterk vergelijkbare opdracht. De toevoeging dat het doel van deze opdracht is 

om andere (overheids)instanties in staat te stellen om op een gepaste manier op deze 

bedreigingen te reageren, vinden we weliswaar nergens expliciet terug in de regelgeving, 

maar zit er wel ontegensprekelijk in vervat. Telkens immers wordt benadrukt dat de 

inlichtingendienst geen eigen executieve (politie)bevoegdheden heeft, terwijl 

tegelijkertijd wordt voorzien in een uitgebreide en ruime regeling voor het verstrekken 

van inlichtingen aan andere (overheids)instanties. De keuze voor een inlichtingendienst 

zonder eigen executieve bevoegdheden, gaat met andere woorden overal hand in hand 

met relatief ruime mogelijkheden om de nodige informatie te verstrekken aan andere 

instanties. Het inzamelen van informatie zou inderdaad een steriele bezigheid zijn 

wanneer de inlichtingendiensten op basis van die informatie noch zelf konden reageren, 

noch anderen in staat zouden kunnen stellen om te reageren. Aldus lijkt het zo te zijn dat 

de aan het begin van dit onderzoek geformuleerde functionele definitie beschouwd kan 

worden als een algemene, maar niettemin vrij accurate en in ieder geval bruikbare 

omschrijving van de inlichtingenfunctionaliteit in elk van de onderzochte landen. Die 

vaststelling is bijzonder relevant om twee redenen. 

In de eerste plaats biedt deze definitie ons zoals gezegd een goed aangrijpingspunt 

om het onderscheid tussen de inlichtingenfinaliteit en de gerechtelijke finaliteit  en 

daarmee het onderscheid tussen de inlichtingendiensten en de politiediensten
2147

  helder 

te houden. Het identificeren en bewaken van dat onderscheid vormt ons inziens een eerste 

belangrijke waarborg of bescherming tegen een eventuele aantasting van het recht op een 

eerlijk proces. Zij stelt ons immers in staat om een nader onderscheid te maken tussen de 

informatie die haar oorsprong vindt binnen het strafprocesrecht en de informatie die 

buiten dat kader (met een andere finaliteit) werd ingezameld. In de mate bepaalde 

informatie binnen de grenzen van het strafproces (en dus met een gerechtelijke finaliteit) 
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  Zie I.1.2.2. 
2146

  Zie X.3 
2147

  Hier uiteraard gebruikt als pars pro toto in de zin van ‘alle bij de opsporing en vervolging van strafbare 

feiten betrokken actoren’. 
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werd ingezameld, is het risico op een aantasting van het recht op een eerlijk proces in 

principe kleiner. Net omdat het strafprocesrecht er nu eenmaal op gericht is om het recht 

op een eerlijk proces te bewaken, kunnen we er immers van uitgaan dat het navolgen 

ervan ons een eerste garantie zal bieden op het vermijden van een aantasting van dat recht 

of toch op zijn minst een potentiële aantasting ervan proactief zal trachten te 

compenseren. Het zou onjuist zijn om te stellen dat de inlichtingenfinaliteit ons 

nadrukkelijk in de richting duwt van een schending van artikel 6 EVRM, maar het kan 

anderzijds ook niet ontkend worden dat het wettelijke kader van de inlichtingendiensten, 

in vergelijking met het strafprocesrecht, niet dezelfde garanties kan bieden.  

In de tweede plaats lijkt achter de aldus geformuleerde inlichtingendoelstelling 

ook een machtsdeling schuil te gaan die een bescherming vormt tegen de risico’s 

verbonden aan een te verregaande machtsconcentratie. De ruime mogelijkheden van de 

inlichtingendiensten om een informatiepositie uit te bouwen  functie van een al bij al erg 

ruime taakomschrijving en dito inzamelingsmethoden , worden zo als het ware in 

evenwicht gehouden door de onmogelijkheid om op basis van die informatiepositie ook 

zelf te ageren. Terwijl de overheidsinstanties die wel over de mogelijkheden beschikken 

om in naam van het overheidsgezag executieve maatregelen te nemen, over het algemeen 

minder verregaande mogelijkheden hebben om zelf informatie in te zamelen. Men zou 

met een boutade kunnen stellen dat de blinde het zwaard hanteert op voorspraak van de 

ziende. 

Wanneer deze machtsdeling zo zwart wit wordt omschreven, roept zij 

onmiddellijk weerstand op. Het valt inderdaad moeilijk vol te houden dat de andere 

overheidsinstanties  en al zeker niet de politiediensten  blind zouden zijn. Zij 

beschikken in elk van de besproken landen immers over uitgebreide eigen mogelijkheden 

om informatie in te zamelen. Anderzijds mag natuurlijk niet uit het oog worden verloren 

dat deze mogelijkheden wel steeds verbonden blijven aan, en beperkt worden door, de 

finaliteit van deze instanties. De mogelijkheden van de politiediensten om informatie in te 

zamelen in het kader van een strafonderzoek, worden aldus beperkt door hun 

gerechtelijke finaliteit en dus door het strafrecht sensu lato. Zij kunnen hun 

bevoegdheden in de regel enkel aanwenden in het kader van een onderzoek naar een als 

misdrijf omschreven feit en in vele gevallen wordt zelfs het gebruik van bepaalde 

ingrijpende bevoegdheden beperkt tot een limitatieve lijst van ernstige strafbare feiten. 

Een vergelijkbare afdwingbare beperking bestaat niet ten aanzien de inlichtingendiensten. 

Niettegenstaande de omschrijving van wat als een bedreiging voor de veiligheid van de 

Staat beschouwd kan worden, soms erg gedetailleerd en omstandig lijkt, bereikt deze 

nergens het zelfde onderscheidende vermogen als de in het strafwetboek omschreven 

misdrijven. Bovendien ontbreekt ten aanzien van de inlichtingendiensten een 

(rechterlijke) controle op de interpretatie van de draagwijdte van hun doelstellingen of 

opdrachten. De inlichtingendoelstellingen  en daarmee dus ook de grenzen van het 

inzamelen van informatie  blijven daardoor in elk van de onderzochte landen erg ruim 

en in ieder geval aanzienlijk ruimer dan de gerechtelijke doelstellingen. De 

politiediensten zijn met andere woorden misschien niet blind, maar de strikte(re) 

afbakening van hun doelstellingen verhindert hen wel om even veel te kunnen zien als de 

inlichtingendiensten. Tegen die achtergrond heeft de geschetste machtsdeling wél een 

duidelijk meerwaarde. 

Bijgevolg moet ons inziens dan ook gesteld worden dat het bestaan van een 

duidelijk en expliciet omschreven inlichtingenfinaliteit een belangrijke waarborg (of 

compensatie) kan vormen tegen een mogelijke aantasting van het recht op een eerlijk 

proces. Zij stelt ons in staat om het onderscheid met de gerechtelijke finaliteit scherp te 

blijven zien en vormt een waarborg tegen een al te verregaande machtsconcentratie in 
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hoofde van één overheidsinstantie. De vaststelling dat deze definitie kan worden 

teruggevonden in elk van de onderzochte landen moet daarom  tegen de achtergrond van 

het onderwerp van dit onderzoek  positief worden beoordeeld. Toch moeten er ons 

inziens een aantal kanttekeningen geplaatst worden bij de manier waarop de 

inlichtingendoelstelling wordt geformuleerd.  

In de eerste plaats lijkt het gelet op het belang van een welomschreven 

inlichtingenfinaliteit wenselijk om alle elementen ervan expliciet in het wettelijke kader 

te verankeren. Zoals gezien wordt momenteel evenwel in geen van de onderzochte landen 

uitdrukkelijk bepaald dat de inlichtingendiensten gericht zijn op het doorgeven van 

informatie aan andere overheidsinstanties met de bedoeling deze laatsten in staat te stellen 

gepast te reageren op de vastgestelde bedreigingen. Hoewel dit principe zoals gezien 

telkens wel impliciet aanwezig is, verdient het ons inziens  mede gelet op het belang 

ervan in het kader van de reeds besproken machtsdeling  een explicitering.
2148

  

Ten tweede moet worden vastgesteld dat er  althans in België en Duitsland  

bijzonder veel aandacht is gegaan naar het vinden van een zo hermetisch mogelijk 

afgebakende definitie van het begrip veiligheid van de Staat. Nochtans hebben we zonet 

trachten aannemelijk te maken dat een met het strafrecht vergelijkbare welomschreven en 

afdwingbare beperking van de feiten of gedragingen die onderzocht mogen worden, ten 

aanzien de inlichtingendiensten wellicht niet haalbaar is. Bovendien hoeft de vaagheid die 

eigen is aan het begrip veiligheid van de Staat niet noodzakelijk een probleem te zijn. 

Meer zelfs, de daaruit voortvloeiende flexibiliteit is voor de inlichtingendiensten net 

essentieel. Aldus lijkt de Belgische en Duitse keuze voor een omstandige omschrijving 

van het begrip ‘veiligheid van de Staat’ op het eerste gezicht eigenaardig in vergelijking 

met de Nederlandse optie om de omschrijving erg summier te houden.  

De achterliggende redenen om een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving uit te 

werken, zijn op zich uiteraard wel valabel; de strikte afbakening van de doelstellingen en 

opdrachten wordt gezien als een garantie tegen een al te verregaande machtsconcentratie 

in hoofde van de inlichtingendiensten. Zoals we hierboven hebben gezien, wordt aan die 

bezorgdheid echter (beter) tegemoetgekomen door het benadrukken van het tweede aspect 

van de functionele definitie van een inlichtingendienst, te weten; de inzameling van 

informatie moet er op gericht zijn om andere instanties in staat te stellen om te reageren. 

De machtsdeling die achter dit aspect van de functionele definitie schuilgaat, impliceert 

dat de ruime taakomschrijving  en de daaruit volgende ruime mogelijkheden om 

informatie in te zamelen over ‘bedreigingen tegen de veiligheid van de Staat’  wordt 

gecounterd door de beperkte mogelijkheden om zelf op basis van die bedreigingen te 

ageren. Het afbakenen van de inlichtingenfinaliteit en het handhaven daarvan moet ons 

inziens dan ook veeleer gebeuren door het handhaven van de geschetste machtsdeling, 

dan wel door het definiëren van het begrip veiligheid van de Staat. Enkel op die manier 

kan tegemoet gekomen worden aan de terechte bezorgdheid om de macht en spanwijdte 

van een inlichtingendienst binnen de perken te houden, zonder tegelijkertijd hun 

flexibiliteit bij het bepalen van hun targets en onderzoeksdomeinen in te perken.  

In de fase van het optreden van een inlichtingendienst en het inzamelen van 

informatie ligt de belangrijkste waarborg ons inziens aldus in het expliciteren van de 
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  In dat verband moet trouwens ook gewezen worden op een ander effect dat verwacht kan worden van het 

expliciteren van de inlichtingenfinaliteit; te weten, de bevestiging dat de inlichtingenfinaliteit uit zijn aard 

ruimer is dan de gerechtelijke finaliteit. Daaruit volgt op zijn beurt immers een sterk argument om bij een 

mogelijk conflict tussen beiden, voorrang te geven aan de inlichtingenfinaliteit. De primauteit van de 

inlichtingenfinaliteit is immers een onbetwistbaar accessorium van de functionele definitie van een 

inlichtingendienst zoals die door ons naar voor werd geschoven en kan in die zin zelfs beschouwd worden 

als deel uitmakend van deze definitie. Wij bespreken deze kwestie echter meer in detail in titel XXII.3.3. 
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inlichtingendoelstelling in al zijn aspecten. Het streven om daarbij het begrip veiligheid 

van de Staat zo precies mogelijk te definiëren, lijkt met het oog op het onderwerp van dit 

onderzoek weinig meerwaarde te hebben. 

XXI.4. HET CLAUSULEREN VAN DE MOGELIJKHEDEN OM INFORMATIE 

TE VERSTREKKEN 

Uit de voorgaande delen is gebleken dat de mogelijkheden voor de inlichtingendiensten 

om informatie te verstrekken aan de politiediensten, talrijk zijn. De vele 

verschijningsvormen die deze verstrekking kan aannemen en de soms erg uiteenlopende 

wijze waarop deze in België, Nederland en Duitsland worden geregeld, maakt het 

evenwel moeilijk om het verstrekkingsregime in elk van deze landen in zijn geheel te 

vergelijken en te evalueren tegen de achtergrond van het recht op een eerlijk proces. 

Anderzijds zal een vergelijking op het niveau van de concrete mogelijkheden om 

informatie te verstrekken, ons slechts een zeer fragmentarisch en mogelijk vertekend 

beeld opleveren, net omdat de (strenge) voorwaarden die aan een bepaalde vorm van 

verstrekking worden verbonden uiteraard steeds in verband gebracht moeten worden met 

de (eventuele minder strenge) voorwaarden die voor de andere verstrekkingsvormen 

gelden. In deze titel wordt er daarom voor gekozen om de verstrekking van informatie te 

bespreken aan de hand van een aantal topics en uitgangspunten die van belang zijn bij de 

evaluatie van het verstrekkingsregime tegen de achtergrond van het recht op een eerlijk 

proces. Daarbij zullen we telkens nagaan of en in welke mate deze uitgangspunten in elk 

van de besproken landen kunnen worden teruggevonden in hun respectievelijke 

verstrekkingsregelingen. 

XXI.4.1. De meerwaarde van het handhaven van een organisatorische scheiding 

Het uitwisselen van informatie veronderstelt het bestaan van twee van elkaar te 

onderscheiden actoren. Het lijkt daarom aangewezen om hier kort iets te zeggen over de 

verhouding tussen de inlichtingendiensten en de politiediensten en het al dan niet bestaan 

van een scheiding tussen beiden. 

In dat verband moet in de eerste plaats herinnerd worden aan het feit dat de 

inlichtingendiensten in elk van de onderzochte landen gescheiden van de politiediensten 

bestaan. We konden in deel II aantonen dat die scheiding historisch gezien eerder bedoeld 

was als een functionele scheiding, maar dat tegelijkertijd al snel duidelijk werd dat dit 

geenszins mocht leiden tot een informationele scheiding. De concrete vertaling van deze 

uitgangspunten werd daardoor aanzienlijk gecompliceerd en resulteerde uiteindelijk in 

een enigszins paradoxale situatie: het bestaan van een functionele scheiding werd in elk 

van de besproken landen aangehouden als uitgangspunt, maar moest op een concreter 

niveau vooral blijken uit de handhaving van een organisatorische scheiding.  

Daar tegenover staat dat de inlichtingendiensten in verscheidene andere landen  

Frankrijk, Noorwegen, Zweden, ...  organisatorisch gezien niet strikt van de 

politiediensten worden onderscheiden. Bovendien blijkt ook in de bestudeerde landen de 

organisatorische scheiding niet absoluut te zijn. Te denken valt bijvoorbeeld aan het 

bestaan van de zogenaamde artikel 60-ambtenaren in Nederland of aan de mogelijkheid 

voor de Duitse Bundespolizei om bepaalde observatie-opdrachten uit te voeren voor 

rekening van het BfV. Deze vaststellingen zouden de bedenking kunnen oproepen dat de 

conclusies van dit onderzoek aan geldigheid moeten inboeten omdat ze gesteund zijn op 

een premise die internationaal gezien niet, of slechts ten dele is gerealiseerd. Een 

dergelijke voorstelling van de feiten is evenwel te ongenuanceerd.  
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Om van twee onderscheiden actoren te kunnen spreken is het ons inziens 

voldoende dat er sprake is van twee onderscheiden finaliteiten of functies. De vaststelling 

dat deze beide functies worden uitgeoefend door één en dezelfde actor  en dus 

organisatorisch gezien samenvallen , hoeft daaraan geen afbreuk te doen. Aldus hoeven 

de bevindingen van dit onderzoek hun waarde niet te verliezen door de vaststelling dat de 

inlichtingendiensten in bepaalde landen organisatorisch gezien met de politiediensten 

samenvallen, althans niet in de mate ook in die gevallen de inlichtingenfunctie wel 

duidelijk van de politiefunctie onderscheiden blijft.
2149

  

Anderzijds moet wel worden toegegeven dat het handhaven van een functionele 

scheiding tussen de inlichtingendiensten en de politiediensten eenvoudiger is in de 

situatie waarin er tussen beiden ook een organisatorische scheiding bestaat. Zoals gezien 

wordt het handhaven van een functionele scheiding immers best gesitueerd in de fase van 

het uitwisselen van inlichtingen met andere instanties, de politiediensten in het bijzonder. 

Het bestaan van een organisatorische scheiding vergemakkelijkt deze oefening 

aanzienlijk. Wanneer de beide actoren niet enkel functioneel maar ook organisatorisch 

(fysiek) van elkaar gescheiden kunnen worden, zal in principe ook de uitwisseling van 

informatie een fysieke verschijningsvorm moeten aannemen. Het spreekt voor zich dat 

die omstandigheid het herkennen van, en vervolgens het ingrijpen op deze uitwisseling 

zal vereenvoudigen. 

Als besluit kan zodoende gelden dat in de verhouding tussen de 

inlichtingendiensten en de politiediensten het bestaan van een functionele scheiding 

essentiëel is, maar dat deze niet noodzakelijk gepaard moet gaan met een organisatorische 

scheiding. Niettemin kan het bestaan van een organisatorische scheiding wel een 

belangrijke bijdrage leveren aan het herkennen en vooral het handhaven van een 

functionele scheiding. Om die reden verdient het bestaan van een organisatorische 

scheiding tussen de inlichtingendiensten en de politiediensten ons inziens aanbeveling. 

Het is dan ook tegen die achtergrond dat de in Nederland bestaande figuur van de 

artikel 60-ambtenaar bekritiseerd kan worden. Hoewel de AIVD in zijn geheel uiteraard 

wel duidelijk organisatorisch gescheiden is van de politiediensten, fungeert de artikel 60-

ambtenaar als het ware als de verbinding tussen twee communicerende vaten. Het bestaan 

van die verbinding is uiteraard perfect legitiem, maar omdat de functionele scheiding 

tussen beiden in hoofde van de artikel 60-ambtenaar niet samenvalt met een 

organisatorische (fysieke) scheiding, wordt het moeilijker om in te grijpen op de 

overdracht van informatie tussen beiden doelstellingen. Het effectief handhaven van de 

regeling die in Nederland omtrent het verstrekken van inlichtingen aan de politiediensten 

werd uitgewerkt, dreigt door de figuur van de artikel 60-ambtenaar aldus bemoeilijkt te 

worden. Deze afwezigheid van een (consequent doorgevoerde) organisatorische scheiding 

kan een (weliswaar beperkte) invloed hebben op de in globo beoordeling van het recht op 

een eerlijk proces in een concrete zaak. 

XXI.4.2. De beperkte relevantie van de aard van het verstrekkingsregime 

Als we spreken over het clausuleren van de mogelijkheden om informatie uit te wisselen, 

ligt het voor de hand om vervolgens te kijken naar de aard van het geldende 
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  Hierin ligt ons inziens mogelijk een verklaring voor het feit dat het EHRM zich nog niet heeft uitgesproken 

over het gebruik van inlichtingen in verhouding tot artikel 6 EVRM. In verscheidene Europese landen 

wordt de inlichtingenfunctie  of bepaalde aspecten ervan  immers uitgeoefend door de politieorganisatie, 

een omstandigheid die het ontwikkelen van een leerstuk specifiek over de inlichtingendiensten inderdaad 

lijkt te bemoeilijken. Wanneer men de uitwerking van het leerstuk evenwel zou hechten aan het gebruik van 

informatie afkomstig van de inlichtingenfunctie  en niet van een inlichtingendienst  vervalt dit bezwaar 

grotendeels. 
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verstrekkingsregime. Daarbij verstaan we onder het verstrekkingsregime het geheel van 

regels die bepalen onder welke voorwaarden en aan welke partners een inlichtingendienst 

inlichtingen kan verstrekken. De kans dat het verstrekken van inlichtingen op zichzelf 

rechtstreeks zou kunnen leiden tot een aantasting van het recht op een eerlijk proces, lijkt 

eerder klein, al valt dat in extreme gevallen uiteraard niet uit te sluiten. Het belang van het 

verstrekkingsregime ligt echter veeleer hierin, dat de voorwaarden waaronder inlichtingen 

verstrekt kunnen worden een compensatie kunnen vormen voor de eventuele aantasting 

van de grondrechten die het navolgend gebruik van die inlichtingen met zich mee kan 

brengen. Alvorens evenwel dieper in te gaan op de concrete uitwerking van de besproken 

verstrekkingsregimes, moet eerst iets worden gezegd over de mogelijke invloed van de 

aard van het verstrekkingsregime op het recht op een eerlijk proces. 

In essentie zijn er immers twee systemen denkbaar. Bij een gesloten 

verstrekkingssysteem kunnen inlichtingen enkel worden verstrekt als dat voorzien is in de 

wet. Dat heeft als voordeel dat er zeer precies bepaald kan worden welke inlichtingen 

onder welke voorwaarden verstrekt kunnen worden, maar daarin schuilt meteen ook het 

grootste nadeel van dit systeem. Zonder een expliciete bepaling zal het immers niet 

mogelijk zijn om inlichtingen te verstrekken waardoor de soepelheid uit het systeem 

verdwijnt. Die flexibiliteit is nu net het grote voordeel van een open systeem waarbij het 

verstrekken van inlichtingen steeds mogelijk is tenzij het door de wet wordt verboden. 

Maar het evidente nadeel daarvan is dat er expliciet moet worden ingegrepen om 

bepaalde ongewenste verstrekkingen onmogelijk te maken, een probleem dat zich in een 

gesloten systeem niet stelt. 

Het lijkt aldus moeilijk om in abstracto voor één van beide systemen een 

voorkeur uit te spreken, te meer daar zij in geen enkele van de onderzochte landen in hun 

zuiverste vorm kunnen worden teruggevonden. In Nederland bestaat zoals gezegd een in 

opzet gesloten verstrekkingssysteem, zij het met een open karakter, onder meer omdat de 

lijst van mogelijke ontvangers erg ruim omschreven is. Duitsland daarentegen heeft een 

open systeem dat door de vele bijzondere regelingen (inzake persoonsgegevens) evenwel 

veeleer als gesloten beschouwd moet worden. Een vergelijking van beide landen op het 

niveau van de aard van hun verstrekkingsregime zal daardoor al snel vastlopen. In welke 

mate het verstrekkingsregime een impact kan hebben op het recht op een eerlijk proces, 

zal veeleer afhangen van de concrete voorwaarden die aan het verstrekken van 

inlichtingen worden gekoppeld. De aard van het verstrekkingsregime op zich heeft op de 

in globo beoordeling van het recht op een eerlijk proces nauwelijks een invloed. 

Deze stelling gaat echter niet op in de situatie waarin er van een doordacht en 

consequent doorgevoerd verstrekkingsregime geen sprake zou zijn. In de mate een 

eenduidig verstrekkingssysteem ontbreekt, kan de daarmee gepaard gaande 

onduidelijkheid immers leiden tot rechtsonzekerheid die op zijn beurt uiteraard wel een 

impact kan hebben op het recht op een eerlijk proces. Tegen die achtergrond moeten 

zonder meer vraagtekens geplaatst worden bij de in België geldende verstrekkingsregels, 

die in vergelijking met Nederland en Duitsland immers erg summier en onvolledig lijken.  

Het gehele Belgische verstrekkingsregime zit in essentie immers vervat in één 

artikel waarvan de redactie bovendien veel ruimte laat voor onduidelijkheden. Zo wordt 

in artikel 19, lid 1 W.I&V gesteld dat de inlichtingendiensten hun inlichtingen ‘slechts 

overeenkomstig de doelstellingen van hun opdrachten’ kunnen meedelen, maar het blijft 

onduidelijk of er daarmee verwezen wordt naar de opdrachten van de inlichtingendiensten 

dan wel naar die van hun ‘klanten’. Daardoor wordt het moeilijk, zo niet onmogelijk om 

er een gedragsregel, laat staan een eenduidige visie met betrekking tot het verstrekken van 

inlichtingen, uit af te leiden (zie XII.1.1.2). Een vergelijkbare onduidelijkheid bestaat ook 

over het toepassingsgebied van artikel 19/1 W.I&V waarin een bijzondere regeling voor 
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het verstrekken van inlichtingen aan de opsporings- en vervolgingsinstanties wordt 

uitgewerkt. Zoals we aantoonden kan deze regeling daardoor geenszins beschouwd 

worden als een omvattende en sluitende regeling van het meedelen van inlichtingen aan 

de politiediensten (zie supra XII.1.2.2). Dat alles leidt ons tot de conclusie dat er van het 

Belgische verstrekkingsregime as such weinig compenserende waarde kan uitgaan, maar 

vooral dat de vastgestelde gebreken de beoordeling van het recht op een eerlijk proces in 

bepaalde gevallen zelfs negatief zouden kunnen beïnvloeden.  

XXI.4.3. De beperkte relevantie van bepaalde door het verstrekkingsregime 

bewaakte belangen 

Nu duidelijk is dat de aard van het verstrekkingsregime op zich in principe niet bepalend 

is voor de beoordeling van het recht op een eerlijk proces en er vooral gekeken moet 

worden naar de concreet geldende verstrekkingsregels en -voorwaarden, moeten we ons 

in de eerste plaats de vraag stellen waarom deze regels en voorwaarden werden 

ontworpen. Het is met andere woorden interessant om te achterhalen wat hun doel is, 

welke belangen zij trachten te beschermen. 

Zo vormt de bezorgdheid over de impact van het optreden van een 

inlichtingendienst op het recht op een privéleven en op de bescherming van 

persoonsgegevens in het bijzonder, de grondslag voor de meeste van de onderzochte 

voorwaarden. Die vaststelling kan gelet op de ontstaansgeschiedenis van de 

inlichtingendiensten niet verwonderen. Zoals we in deel II hebben aangetoond valt het 

hoogtepunt van de legalisering van de inlichtingenfunctie in de tweede helft van de 20
ste

 

eeuw, op een ogenblik dat de herinnering aan de atrociteiten van de Gestapo nog vers in 

het geheugen lagen. Bovendien valt deze periode ook grotendeels samen met het 

hoogtepunt van de institutionalisering en specialisering van de inlichtingenfunctie, twee 

sporen die geleid hebben tot een duidelijke verzelfstandiginging van de 

inlichtingenfunctie ten aanzien van de politiefunctie. Op het ogenblik dat de regelgeving 

met betrekking tot het functioneren van de inlichtingendiensten werd ontworpen, werd de 

samenwerking met de politiediensten met andere woorden eerder afgebouwd dan 

versterkt. Dat het ontwerpen van een regelgevend kader voor de inlichtingendiensten 

tegen die achtergrond niet meteen werd opgehangen aan het recht op een eerlijk proces, 

maar veeleer aan het recht op een privé-leven kan niet verwonderen. Het is pas in de 

laatste decennia  als gevolg van de (hernieuwde) toenadering tussen inlichtingendiensten 

en politiediensten  dat het recht op een eerlijk proces als referentiekader voor de 

voortschrijdende legalisering van de inlichtingenfunctie op de voorgrond verschijnt. 

Bijgevolg blijft de meerwaarde van een aantal van de in dit onderzoek besproken 

voorwaarden voor het verstrekken van inlichtingen, beperkt tot de bescherming van het 

recht op een privé-leven en hebben zij geen of geen rechtstreekse invloed op de 

beoordeling van het recht op een eerlijk proces in een concrete zaak.
2150

 Die stelling kan 

overigens met des te meer kracht verdedigd worden, gelet op de vaste rechtspraak van het 

EHRM volgens dewelke een schending van het recht op een privé-leven zoals vervat in 

artikel 8 EVRM niet per definitie moet leiden tot een schending van het recht op een 

eerlijk proces zoals vervat in artikel 6 EVRM. Het lijkt dan ook voor de hand te liggen 

om deze voorwaarden en regels in het kader van dit hoofdstuk niet nader te bespreken.  

Daarnaast echter zijn in de verschillende vertrekkingsregimes een aantal 

voorwaarden duidelijk ingegeven door de bezorgdheid om de opdrachten en 
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  Zij het met uitzondering van het finaliteitsbeginsel dat ook gehanteerd wordt in het kader van de 

bescherming van het recht op een privé-leven en dat wel een belangrijke impact kan hebben op de 

beoordeling van het recht op een eerlijk proces (zie infra XXII.2.5). 
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doelstellingen van de inlichtingendiensten te bewaken. In het kader van dit onderzoek zijn 

zij interessanter omdat (het bewaken van de) inlichtingenfinaliteit zoals gezegd een 

centrale plaats inneemt bij de beoordeling van de samenwerking tussen de 

inlichtingendiensten en politiediensten. De bespreking van deze voorwaarden kan voor de 

duidelijkheid best worden opgesplitst in twee aspecten.  

Enerzijds zijn bepaalde regels van de bestudeerde verstrekkingsregimes er op 

gericht om te vermijden dat de veiligheid van de Staat door het verstrekken van bepaalde 

inlichtingen in het gedrang gebracht zou worden. Dat zou immers betekenen dat de 

inlichtingendienst in kwestie net het omgekeerde bereikt van wat op basis van zijn 

opdrachten van hem wordt verwacht. Als techniek om aan deze bezorgdheid tegemoet te 

komen wordt in de besproken landen meestal uitgegaan van de primauteit van de 

inlichtingenfunctie (infra XXI.4.4). Anderzijds bevatten de onderzochte 

verstrekkingsregimes ook steeds een aantal regels die erover moeten waken dat de 

inlichtingenfinaliteit niet te ruim geïnterpreteerd wordt. In dat geval ontstaat immers het 

risico dat de inlichtingendiensten worden ingezet ter behartiging van andere 

doelstellingen dan de bescherming van de veiligheid van de Staat. Aan deze bezorgdheid 

wordt in de besproken landen meestal tegemoet gekomen door het hanteren van een 

finaliteitsbeginsel waarbij de verstrekking enkel mogelijk is met het oog op een of 

meerdere welbepaalde doelstellingen (infra XXI.4.5). 

XXI.4.4. De primauteit van de inlichtingenfinaliteit als waarborg 

Het bewaken van de inlichtingenfinaliteit is in de eerste plaats gericht op de bezorgdheid 

dat het verstrekken van inlichtingen aan derden er niet toe mag leiden dat de veiligheid 

van de Staat in het gedrang komt. Om aan deze bezorgdheid tegemoet te komen wordt er 

zowel in Duitsland als in Nederland voor gekozen om de inlichtingendiensten de 

mogelijkheid te geven om het verstrekken van inlichtingen indien nodig te weigeren. 

In Duitsland volgt dit uit het in § 23 (2) BVerfSchG vervatte Übermittlungsverbot 

waarin gesteld wordt dat het BfV het meedelen van gegevens achterwege moet laten 

indien er zwaarder wegende veiligheidsbelangen voorhanden zijn. Het BfV beschikt 

daardoor steeds over de mogelijkheid om – tegen de achtergrond van zijn 

inlichtingenopdracht – de opportuniteit te beoordelen van het verstrekken van bepaalde 

inlichtingen. De inlichtingenfinaliteit mag in geen geval in gevaar gebracht worden door 

het meedelen van gegevens aan derde instanties (zie XIV.1.1).  

Ook met betrekking tot het verstrekken van inlichtingen aan de politiediensten 

blijft dit uitgangspunt gehandhaafd: zowel de regeling van § 19 I BVerfSchG als de 

verplichte aangifte van Staatsschutzdelikten in § 20 I BVerfSchG, blijven ondergeschikt 

aan het genoemde Übermittlungsverbot. Wel moet rekening worden gehouden met § 138 

StGB, waar het niet-aangeven van geplande misdrijven onder bepaalde voorwaarden 

strafbaar wordt gesteld. Evenwel is het toepassingsgebied  en daarmee ook het belang 

voor dit onderzoek  van deze regeling eerder beperkt. De verplichting geldt enkel voor 

bepaalde ernstige strafbare feiten, die nog niet geheel voltrokken zijn en aan de 

aangifteverplichting kan bovendien ook voldaan worden door de benadeelde persoon op 

de hoogte te brengen. Indien er sprake is van het oprichten van een terroristische 

organisatie geldt een afwijkende regeling, maar ook dan is het zo dat wanneer enkel nog 

de gevolgen, maar niet langer de uitvoering kan worden vermeden, de aangifteplicht komt 

te vervallen. De aangifteplicht lijkt aldus veeleer gericht op het voorkomen (van de 

gevolgen van) strafbare feiten, dan wel op het vervolgen ervan, waardoor het belang 

ervan in het kader van dit onderzoek gerelativeerd moet worden (zie XIV.1.2). 

In tegenstelling tot Duitsland bestaat er binnen het Nederlandse regelgevende 

kader geen uitdrukkelijk verstrekkingsverbod. Dat houdt natuurlijk verband met het 
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gesloten verstrekkingsregime zoals dat in Nederland geldt. Niettemin wordt in artikel 36 

van de Wiv 2002 wel bepaald dat mededeling moet passen in het kader van een goede 

taakuitvoering van de inlichtingendiensten en dat de gegevens de bestemmeling in 

kwestie moeten aangaan. Bovendien hebben de inlichtingendiensten de uitdrukkelijke 

opdracht om zorg te dragen voor de geheimhouding en de veiligheid van hun bronnen en 

moet ook hiermee rekening worden gehouden bij het verstrekken van gegevens (zie 

XIII.1.1). Zodoende beschikken de inlichtingendiensten ook in Nederland over de 

mogelijkheid om het verstrekken van inlichtingen achterwege te laten in de mate dit tegen 

de achtergrond van hun eigen opdrachten en doelstellingen, niet opportuun zou zijn. 

Datzelfde uitgangspunt geldt overigens ook ten aanzien van het verstrekken van 

inlichtingen aan de politiediensten. Zo is er in artikel 38 Wiv 2002 geen sprake van een 

verplichting, maar van een discretionaire bevoegdheid op grond waarvan de AIVD de 

inlichtingen die voor de opsporing of vervolging van strafbare feiten van belang kunnen 

zijn, aan het openbaar ministerie kan verstrekken. En ook de aangifteplicht van artikel 

160 en 162 NSv geldt niet voor de houders van een geheimhoudingsverplichting, zoals de 

medewerkers van de AIVD. Aldus lijkt men er ook in Nederland van uit te gaan dat het 

belang van het inlichtingenwerk in de regel moet primeren op het belang van de 

opsporing en vervolging van strafbare feiten. Dat uitgangspunt leidt blijkens de 

parlementaire stukken bij de Wiv 2002 weliswaar uitzondering indien er sprake is van 

zeer ernstige misdrijven zoals moord of doodslag. In die gevallen is het, zo werd gesteld, 

‘moeilijk voorstelbaar dat het belang van de dienst prevaleert’. Maar ook in die gevallen 

ligt de afweging of bepaalde feiten voldoende ernstig zijn en dus of zij al dan niet aan het 

openbaar ministerie verstrekt moeten worden, primair bij de inlichtingendienst zelf. 

In geen beide landen kan een inlichtingendienst dus gedwongen worden om 

bepaalde inlichtingen te verstrekken. De beslissing om al dan niet te verstrekken ligt 

steeds bij de inlichtingendiensten die in de eerste plaats zelf moeten oordelen of het 

verstrekken hun werking en opdracht, te weten de bescherming van de veiligheid van de 

Staat, in het gedrang kan brengen. Dat principe blijft ook ten aanzien van de gerechtelijke 

instanties overeind. Weliswaar wordt de druk op de inlichtingendiensten om inlichtingen 

te verstrekken, groter naarmate de ernst van de misdrijven toeneemt, maar van een 

daadwerkelijke aangifteverplichting met het oog op de vervolging van strafbare feiten is 

er geen sprake.  

De facto resulteren deze regelingen aldus in een systeem waarbij er aan de 

inlichtingenfinaliteit een zwaarder gewicht wordt toegekend dan aan de gerechtelijke 

finaliteit en dat lijkt ook logisch. Zo ligt het voor de hand om het beschermen van de 

veiligheid van de Staat te beschouwen als een doelstelling van een hogere orde in 

vergelijking met het handhaven van het strafrecht. Het beschermen van de veiligheid van 

de Staat valt zoals gezien immers deels samen met het bewaken van het voortbestaan van 

de democratische rechtsorde in zijn geheel, terwijl het (handhaven van het) strafrecht 

daarvan strikt genomen slechts een  weliswaar essentiëel  aspect is. Het strafrecht kan 

immers bezwaarlijk gezien worden als de enige manier om onze rechtsorde te 

beschermen. In dat verband moet hier ook opnieuw gewezen worden op de functionele 

definitie van een inlichtingendienst waarin de opsporings- en vervolgingsinstanties 

slechts één van de mogelijke ‘klanten’ zijn van een inlichtingendienst.  

Bovendien zijn de inlichtingendiensten ook veruit het best geplaatst om te 

beoordelen of er sprake is van een bedreiging van de veiligheid van de Staat, op welke 

manier daar best mee wordt omgegaan alsook of hun eigen werking door het verstrekken 

in het gedrang kan komen. Dat komt uiteraard door de unieke informatiepositie die zij op 

basis van hun bijzondere inlichtingenmethoden kunnen opbouwen. Daarnaast kan dit 

echter ook in verband gebracht worden met de machtsdeling die vervat zit in de 
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functionele definitie van een inlichtingendienst. Het feit dat de beslissing om op een 

bedreiging met executieve maatregelen te reageren, niet in handen ligt van de instantie die 

beoordeelt of er van een bedreiging sprake is, vormt zoals gezegd een belangrijke 

waarborg tegen misbruiken. Daarenboven wordt zo vermeden dat de inlichtingendiensten 

door derden verplicht kunnen worden om informatie te verstrekken, terwijl die laatsten 

deze informatie nooit zelf hadden kunnen inzamelen. In die zin kan het uitgangspunt van 

de primauteit van de inlichtingenfunctie zelfs beschouwd worden als een waarborg tegen 

de uitholling of vermenging van de inlichtingenfunctie met de gerechtelijke functie 

waarbij in het bijzonder gedacht moet worden aan hierna nog te bespreken U-

bochtconstructies (zie XXI.5.2). 

Tegen deze achtergrond moet het des te meer verbazen dat in België schijnbaar 

van de omgekeerde premisse wordt uitgegaan. In tegenstelling tot Duitsland bestaat er 

hier geen uitdrukkelijk verbod op het verstrekken van inlichtingen indien er zwaarder 

wegende veiligheidsbelangen voorhanden zijn. Maar  vergelijkbaar met Nederland  

wordt er in artikel 19 van de W.I&V wel bepaald dat elke verstrekking van de 

inlichtingendiensten moet passen binnen hun [sic] doelstellingen. De reeds aangehaalde 

onduidelijkheid over de precieze betekenis van deze verwijzing, maakt het evenwel 

moeilijk om hieruit een duidelijke regel af te leiden. Wat daarentegen wel 

ontegensprekelijk uit het Belgische wetgevende kader blijkt, is dat de 

inlichtingendiensten ten aanzien van de opsporings- en vervolgingsinstanties in bepaalde 

gevallen verplicht kunnen worden om inlichtingen te verstrekken. Wij bespraken eerder al 

dat de ongelukkige redactie van artikel 29 Sv en 19/1 W.I&V de precieze interpretatie 

van de draagwijdte van deze verplichting bemoeilijkt, maar op zijn minst kan gesteld 

worden dat er in een substantieel aantal gevallen in hoofde van de inlichtingendiensten 

daadwerkelijk sprake zal zijn van een aangifteverplichting (zie XII.1.2.2). Het feit dat in 

het kader van de procedure van artikel 19/1 W.I&V wel ruimte is voorzien voor een 

overleg tussen de BIM-commissie  die het gedeclassificeerd proces-verbaal waarmee de 

bewuste inlichtingen verstrekt worden, moet opstellen  en het diensthoofd van de 

betrokken inlichtingendienst, doet hieraan geen afbreuk. Veel meer dan het uiten van zijn 

bezorgdheid zal het diensthoofd op dat moment immers niet kunnen doen aangezien de 

eindbeslissing over de inhoud van het niet-geclassificeerd proces-verbaal  en dus over 

de verstrekking van inlichtingen  in handen ligt van de BIM-Commissie. 

Aldus is het in België zo dat de inlichtingendiensten in een aantal gevallen 

verplicht kunnen worden om bepaalde, voor de opsporing en vervolging van strafbare 

feiten interessante, inlichtingen te verstrekken. In tegenstelling tot in Duitsland en 

Nederland, lijkt men in België aldus uit te gaan van de primauteit van de gerechtelijke 

finaliteit boven de inlichtingenfinaliteit. Die vaststelling wordt overigens nog meer in de 

verf gezet door de samenloopregeling in artikel 13/2 Wiv (zie XII.2.2) en in zekere zin 

ook door het bestaan van een bijzondere regeling voor het geval de gerechtelijke 

instanties zouden overgaan tot een huiszoeking en/of inbeslagname bij de 

inlichtingendiensten (zie XII.1.2.3). 

Het feit dat de primauteit van de inlichtingenfunctie in België niet als 

uitgangspunt gehanteerd wordt, impliceert dat er hier voor het bewaken van het eerste 

aspect van de inlichtingenfinaliteit weinig middelen voor handen zijn. Het risico dat 

bepaalde inlichtingen verstrekt moeten worden  of zelfs worden opgeeist  zonder 

rekening te houden met de hogere doelstelling van de veiligheid van de Staat wordt 

daardoor ontegensprekelijk vergroot. En hetzelfde is waar voor het risico dat bepaalde 

strafrechtelijke waarborgen worden uitgehold, bijvoorbeeld omdat zodoende informatie 

wordt bekomen die door de gerechtelijke instanties binnen het kader van de 

strafvordering nooit had ingezameld kunnen worden. Of dit in het licht van het recht op 
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een eerlijk proces tot een probleem moet leiden, zal natuurlijk ook afhangen van de mate 

waarin die informatie vervolgens binnen de gerechtelijke finaliteit gebruikt kan worden 

(zie infra). Maar het is wel zonder meer duidelijk dat waar er in Nederland en Duitsland 

bij de in globo beoordeling van het recht op een eerlijk proces een compenserende waarde 

kan uitgaan van de primauteit van de inlichtingenfunctie, dit in België niet het geval is. 

XXI.4.5. Het concretiseren van het finaliteitsbeginsel als waarborg 

Zoals gezegd omvat het tweede aspect van het bewaken van de inlichtingenfinaliteit het 

vermijden van een ongeoorloofde uitbreiding van de opdrachten van een 

inlichtingendienst. In de mate de inlichtingenfinaliteit te ruim zou worden ingevuld, 

ontstaat immers het risico dat de inlichtingendiensten worden ingezet ter behartiging van 

andere doelstellingen dan de bescherming van de veiligheid van de Staat. Aan deze 

bezorgdheid wordt in de besproken landen tegemoet gekomen door het hanteren van een 

finaliteitsbeginsel of doelbindingsprincipe, waarbij het verstrekken van inlichtingen enkel 

mogelijk is voor welbepaalde doelstellingen. 

Idealiter loopt het uitwerken van een dergelijk finaliteitsbeginsel steeds over twee 

sporen. Enerzijds wordt ten aanzien van de verstrekkende instantie bepaald welke 

doelstellingen (onder welke voorwaarden) geacht worden legitiem te zijn, i.e. welke 

doelstellingen een verstrekking kunnen verantwoorden. Anderzijds wordt ten aanzien van 

de ontvanger bepaald voor welke doelstellingen de verstrekte informatie gebruikt kan 

worden. Het lijkt dan ook voor de hand te liggen om de in dit onderzoek bestudeerde 

regelingen aan de hand van deze beide sporen te beoordelen. 

Een eerste vaststelling in dat verband is dat de inlichtingenfinaliteit in elk van de 

onderzochte landen beschouwd wordt als een legitieme doelstelling om inlichtingen te 

verstrekken. Dat kan natuurlijk niet verbazen aangezien (het verstrekken van inlichtingen 

met het oog op) de bescherming van de veiligheid van de Staat  gelet op de door ons 

gehanteerde functionele definitie  nu eenmaal de kerntaak van een inlichtingendienst 

uitmaakt. Daarnaast echter worden er in elk van de besproken landen ook een aantal 

andere doelstellingen als legitiem aangewezen, doelstellingen die ofwel in combinatie 

met de inlichtingenfinaliteit, ofwel op zichzelf genomen het verstrekken van inlichtingen 

kunnen rechtvaardigen. 

In Nederland volgt uit artikel 36 Wiv 2002 dat de inlichtingendiensten steeds 

kunnen beslissen om bepaalde inlichtingen aan derden te verstrekken, althans voor zover 

de verstrekte inlichtingen de bestemmeling ‘aangaan’ en dat voor de bescherming van de 

nationale veiligheid nuttig is. De lijst van mogelijke bestemmelingen is zoals gezien erg 

ruim (zie XIII.1.1.2). Bijgevolg is het zonder meer mogelijk om inlichtingen aan de 

opsporings- en vervolgingsinstanties te verstrekken wanneer de inlichtingenfinaliteit 

daarmee gediend zou zijn. Naast de inlichtingenfinaliteit worden in de artikelen 38 en 39 

Wiv 2002 evenwel nog twee bijkomende finaliteiten aangemerkt als legitiem, waarbij in 

het kader van dit onderzoek vooral de eerste van belang is. Op grond van artikel 38 Wiv 

2002 is het immers ook mogelijk om  aan het openbaar ministerie  inlichtingen te 

verstrekken in de mate deze (enkel) voor de opsporing of vervolging van strafbare feiten 

van belang zijn. Ook gegevens die  voor de gerechtelijke finaliteit  op zichzelf 

interessant zijn, maar niet rechtstreeks aan een welbepaald misdrijf gekoppeld kunnen 

worden, komen dus voor verstrekking in aanmerking. 

In Duitsland wordt het finaliteitsbeginsel ten aanzien van de inlichtingendiensten 

quasi volledig opgehangen aan de regeling voor het verstrekken van persoonsgegevens. 

Maar omwille van de ruime definitie van persoonsgegevens, heeft deze regeling zoals 

gezegd een de facto algemeen karakter. Als uitgangspunt geldt daarbij dat het verstrekken 
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van persoonsgegevens steeds mogelijk is wanneer dat nodig is met het oog op de 

inlichtingenfinaliteit, en dit ongeacht of de ontvanger een (binnenlandse) overheidsdienst 

is, dan wel een andere instantie. Daarnaast wordt evenwel ook aanvaard dat bepaalde 

inlichtingen aan een andere binnenlandse overheidsdienst (zoals bijvoorbeeld de politie) 

verstrekt kunnen worden voor zover deze laatste de gegevens in kwestie nodig heeft ter 

bescherming van de vrije democratische rechtsorde of omwille van de openbare 

veiligheid (öffentliche Sicherheit). Verstrekken is in die gevallen dus mogelijk zonder dat 

dit in het voorliggende geval binnen de eigenlijke inlichtingenfinaliteit moet passen. Het 

begrip öffentliche Sicherheit wordt bovendien erg ruim geïnterpreteerd zodat de 

gerechtelijke finaliteit er haast per definitie deel van uitmaakt.  

In België ten slotte wordt in artikel 19, lid 1 W.I&V gesteld dat de 

inlichtingendiensten hun inlichtingen ‘slechts overeenkomstig de doelstellingen van hun 

opdrachten’ aan derden kunnen verstrekken. Maar zoals reeds herhaaldelijk gesteld is 

deze bepaling met een vervelende onduidelijkheid behept (zie XII.1.1). Er kan weinig 

discussie bestaan over het feit dat het verstrekken van inlichtingen geoorloofd is wanneer 

de inlichtingenfinaliteit daarmee gediend zou worden, maar het blijft onduidelijk of er 

ook verstrekt kan worden in de mate enkel de finaliteit van de ontvangende instantie 

wordt behartigd. Specifiek ten aanzien van de opsporings- en vervolgingsinstanties kan er 

 minstens binnen het toepassingsgebied van de artikelen 29 Sv en 19/1 Wiv 2002  

evenwel van worden uitgegaan dat het verstrekken van inlichtingen ook mogelijk is 

wanneer dit (enkel) voor de gerechtelijke finaliteit van belang is. 

Aldus blijkt de gerechtelijke finaliteit in elk van de besproken landen beschouwd 

te worden als een legitieme doelstelling die het verstrekken van inlichtingen op zichzelf 

kan verantwoorden  i.e. zonder dat tegelijkertijd ook de inlichtingenfinaliteit gediend 

moet worden. Het eerste spoor krijgt in die zin overal een logische invulling. Wanneer we 

daarentegen kijken naar het tweede spoor, toont zich een andere realiteit. Op het eerste 

gezicht kunnen er enkel in Duitsland een aantal regelingen worden gevonden waarin het 

tweede spoor op een meer concrete wijze wordt geregeld. 

Zo wordt in Duitsland in de eerste plaats uitdrukkelijk bepaald dat de verstrekte 

persoonsgegevens, enkel gebruikt kunnen worden voor het doel waarvoor ze aan de 

ontvangende instantie zijn verstrekt en dat op het BfV in bepaalde gevallen zelfs een 

zorgvuldigheidsplicht rust om deze laatste daar op te wijzen. Van zodra 

persoonsgegevens werden meegedeeld, heeft de ontvangende instantie bovendien de taak 

om na te gaan of de gegevens in kwestie wel noodzakelijk zijn voor het vervullen van zijn 

opdrachten en indien dat niet het geval blijkt te zijn, deze te vernietigen. De 

politiediensten mogen de door het BfV ingezamelde persoonsgegevens met andere 

woorden slechts gebruiken terwille van die doelstelling waarmee ze werden verstrekt, en 

niet louter ter informatie (zie XIV.1.1.2). Dit lijkt enige ruimte te bieden aan het BfV om 

het doel dat aan een concrete verstrekking ten grondslag ligt, te specifieren en 

bijvoorbeeld te koppelen aan een concrete zaak of aan bepaalde strafbare feiten. Die 

mogelijkheid wordt in de regelgeving evenwel nergens uitdrukkelijk vooropgesteld. 

Bovendien zal het concretiseren van de verstrekkingsdoelstelling door het BfV op dat 

moment natuurlijk in de eerste plaats gebeuren in functie van de behartiging van de eigen 

de inlichtingenfinaliteit. De kans dat de betrokken inlichtingendienst zich op dat moment 

spontaan laat leiden door een bezorgdheid over de naleving van artikel 6 of 8 EVRM, lijkt 

eerder klein. 

Daarnaast moet in de tweede plaats ook rekening worden gehouden met de strikte 

regeling inzake het verstrekken van zogenaamde G10-informatie, i.e. persoonsgegevens 

die op basis van het G10-Gezetz werden ingezameld omdat zij raken aan het 

Grondwettelijk beschermde brief-, post- of telecommunicatiegeheim. Dergelijke 
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persoonsgegevens kunnen enkel verstrekt worden met het oog op het verhinderen, 

ophelderen of vervolgen van de in het G10-Gesetz genoemde strafbare feiten en in de 

mate dit noodzakelijk is in het licht van de opdrachten van de ontvangende instantie. 

Bovendien moet er steeds sprake zijn van concrete aanwijzingen of feiten (tatsächliche 

Anhaltspunkte of bestimmte Tatsachen) waaruit het bestaan van deze strafbare feiten 

blijkt. In de mate G10-informatie werd verstrekt tegen de achtergrond van bepaalde 

strafbare feiten kan deze dus niet zonder meer gebruikt worden in het kader van de 

opsporing of vervolging van een ander strafbaar feit (zie XIV.1.1.3). In het kader van het 

G10-Gezetz wordt de gerechtelijke finaliteit als legitieme doelstelling voor het 

verstrekken van inlichtingen dus wel nader geconcretiseerd. Het belang van deze regeling 

wordt evenwel enigszins onderuit gehaald door haar relatief beperkte toepassingsgebied. 

Inlichtingen die buiten het kader van het G10-Gezetz werden ingezameld, vallen immers 

onder de hoger besproken algemene regeling waarbij de gerechtelijke doelstelling in zijn 

geheel geacht wordt vervat te zitten in het begrip öffentliche Sicherheit.  

Aldus wordt in Duitsland schijnbaar nadrukkelijk gewerkt op het tweede spoor 

door niet enkel het verstrekken op zich, maar ook het navolgend gebruik door de 

ontvangende instantie te beperken tot welbepaalde doelstellingen. Anderzijds moet daar 

wel meteen aan worden toegevoegd dat deze regelingen in de eerste plaats gericht zijn op 

de bescherming van het recht op privacy en dat hun toepassingsgebied dan ook telkens 

beperkt blijft tot het verstrekken en gebruiken van bepaalde persoonsgegevens. Hun 

betekenis als waarborg tegen een eventuele aantasting van het recht op een eerlijk proces, 

blijft daardoor al bij al beperkt.  

In België en Nederland wordt het tweede spoor eigenlijk nauwelijks uitgewerkt. 

Telkens immers wordt de gerechtelijke finaliteit as such als legitieme doelstelling 

beschouwd, zonder dat deze concreter wordt uitgewerkt en zonder dat uitdrukkelijk wordt 

bepaald dat ook het gebruik zich binnen die finaliteit moet situeren. Nochtans is de 

effectiviteit van (het tweede spoor van) het finaliteitsbeginsel sterk afhankelijk van de 

mate waarin de legitiem geachte doelstellingen voldoende precies en concreet worden 

omschreven. Wanneer het voor het verstrekken van inlichtingen volstaat dat dit past 

binnen de gerechtelijke finaliteit in het algemeen, komen we immers in de vreemde 

situatie waarin de doelstelling die de verstrekking moet rechtvaardigen, samenvalt met de 

opdracht en de taakstelling van de ontvangende instantie. Het tweede spoor van het 

finaliteitsbeginsel wordt daardoor gereduceerd tot de verplichting voor de ontvangende 

instantie om bij het gebruik van de ontvangen inlichtingen binnen de eigen bevoegdheid 

te blijven.  

Bijgevolg blijft de waarde van het finaliteitsbeginsel als mogelijke waarborg tegen 

het ongeclausuleerde gebruik van de verstrekte inlichtingen  en daardoor dus ook de 

impact van deze techniek op de in globo beoordeling van het recht op een eerlijk proces  

in elk van de besproken landen beperkt. Nochtans kan het finaliteitsbeginsel in dit 

verband wel degelijk een rol spelen, althans voor zover de gerechtelijke finaliteit als 

legitieme doelstelling concreter omschreven zou worden. Dat kan bijvoorbeeld door de 

verstrekking te koppelen aan de opsporing en vervolging van welbepaalde (ernstige) 

strafbare feiten  waardoor vermeden zou worden dat deze inlichtingen gebruikt kunnen 

worden in de opsporing en vervolging van minder ernstige strafbare feiten  of aan de 

vervolging in een concreet voorliggende strafzaak  waardoor deze inlichtingen zonder 

toestemming van de verstrekkende inlichtingendienst niet gebruikt kunnen worden in een 

andere strafzaak. Ons inziens zou van een dergelijke invulling van het finaliteitsbeginsel 

een compenserende waarde kunnen uitgaan bij de in globo beoordeling van een eventuele 

schending van het recht op een eerlijk proces. 
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XXI.5. HET CLAUSULEREN VAN DE MOGELIJKHEDEN OM SAMEN TE 

WERKEN OP OPERATIONEEL NIVEAU 

XXI.5.1. Het verlenen van technische ondersteuning en het parallel onderzoek 

Op het eerste gezicht lijkt er in elk van de besproken landen een uitdrukkelijke regeling te 

bestaan van de mogelijkheden voor de inlichtingendiensten om op operationeel niveau 

met de politiediensten samen te werken. Meestal wordt die regeling opgehangen aan het 

begrip technische bijstand, maar de concrete invulling blijft in elk van de besproken 

landen erg verschillend. 

In Nederland kunnen de inlichtingendiensten op grond van artikel 63 Wiv 2002 

hun technische ondersteuning verlenen aan de met de opsporing van strafbare feiten 

belaste instanties, zij het slechts onder strikte voorwaarden. Zo is de toestemming van de 

betrokken minister vereist en blijft hij ook verantwoordelijk voor de feitelijke uitvoering 

ervan. Belangrijker is echter dat het begrip technische ondersteuning erg strikt wordt 

geïnterpreteerd en de mogelijkheden aldus beperkt blijven tot het ter beschikking stellen 

van (de nodige knowhow over) bepaalde technische apparatuur (zie XIII.2.1). Op 

vergelijkbare wijze wordt voor België in artikel 20 § 2 W.I&V bepaald dat de 

inlichtingendiensten aan de gerechtelijke instanties hun medewerking en in het bijzonder 

hun technische bijstand kunnen verlenen. Maar de invulling van die bepaling is duidelijk 

ruimer dan in Nederland. Een nadere omschrijving van het toepassingsgebied van de 

regeling ontbreekt, maar zeker is dat men alleszins meer kan dan het louter ter 

beschikking stellen van technische kennis of apparatuur. Ook het optreden van de 

inlichtingendiensten als expert in het kader van verhoren, ambtelijke opdrachten, 

huiszoekingen, etc… behoort tot de mogelijkheden (zie XII.2.1.2).  

Daarmee lijkt de Belgische regeling inhoudelijk nauwer aan te sluiten bij de 

Duitse, waar op grond van de Richtlinien für das Straf- und das Bußgeldverfahren geldt 

dat de medewerkers van het BfV als deskundige betrokken kunnen worden bij verhoren en 

andere onderzoeksdaden. Bovendien bestaan er in Duitsland ook een aantal bijzondere 

regelingen, onder meer over de samenwerkingsmogelijkheden tussen het BfV en de 

grenspolitie. Voor het overige beschikken de inlichtingendiensten in Duitsland echter 

over een grote vrijheid om de samenwerking met de gerechtelijke instanties naar eigen 

inzicht te organiseren. In afwezigheid van een meer algemeen regelgevend kader omtrent 

de operationele samenwerking, wordt bijvoorbeeld aanvaard dat de inlichtingendiensten 

en de politiediensten bepaalde onderzoeksdaden gelijktijdig kunnen uitvoeren. De 

mogelijkheden lijken in die gevallen enkel beperkt te worden door de opdracht om elk 

binnen hun eigen wettelijke opdrachten en bevoegdheden te blijven enerzijds en door het 

uit het Trennungsverbot voortkomende verbod voor het BfV om politiebevoegdheden uit 

te oefenen anderzijds (zie XIV.2.2).  

Deze vrij liberale Duitse benadering, toont aan dat de kwestie van de operationele 

samenwerking complexer is dan wat de Nederlandse en Belgische regeling van de 

technische bijstand laat vermoeden. Het is inderdaad moeilijk om zich te verzetten tegen 

het feit dat de inlichtingendiensten en de politiediensten elk binnen hun eigen 

doelstellingen en bevoegdheden kunnen beslissen om een bepaalde onderzoeksdaad uit te 

voeren. Dat dit er in bepaalde gevallen toe zou leiden dat zij daardoor gelijktijdig 

optreden tegen eenzelfde target, eventueel zelfs met eenzelfde onderzoeksdaad, kan daar 

geen afbreuk aan doen. Onder de noemer van het parallele onderzoek wordt dergelijk 

gelijktijdig optreden overigens ook in de Nederlandse en Belgische rechtspraak en 

rechtsleer zonder meer aanvaard. In Nederland werd onder meer in de Piranha-zaak 

gesteld dat geen rechtsregel zich er tegen verzet dat zowel de AIVD als het openbaar 

ministerie elk voor zich  en daardoor mogelijk parallel  onderzoek doen naar bepaalde 
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personen of groeperingen (zie XIII.2.2). In België kan gewezen worden op artikel 13/2 

W.I&V waarin een bijzondere regeling wordt uitgewerkt voor het geval een 

inlichtingenonderzoek een lopend gerechtelijk onderzoek zou kunnen schaden (zie 

XII.2.2).  

Behalve in Duitsland wordt de figuur van het parallelle onderzoek echter zelden of 

nooit expliciet in verband gebracht met de regeling van de technische bijstand of meer in 

het algemeen met de kwestie van de operationele samenwerking. Op het eerste gezicht is 

dat ook niet onlogisch. Strikt genomen is er van een samenwerking in het geval van een 

parallel onderzoek immers geen sprake, hooguit van het gelijktijdig uitoefenen van eigen 

bevoegdheden. Vandaar ook dat het zoals gezegd moeilijk is om zich a priori tegen de 

mogelijkheid van een parallel onderzoek te verzetten. Toch zijn er ons inziens een aantal 

goede redenen om de figuur van het parallel onderzoek wel nadrukkelijk met de kwestie 

van de operationele samenwerking in het algemeen in verband te brengen en ze in die 

context ook te problematiseren. 

In de eerste plaats maakt het bestaan van parallele onderzoeken immers duidelijk 

dat de besproken regelingen inzake technische bijstand niet beschouwd kunnen worden 

als een omvattende regeling van de operationele samenwerking tussen de 

inlichtingendiensten en de politiediensten. Het verlenen van technische bijstand is slechts 

een aspect van de duidelijk meer complexe samenwerkingsmogelijkheden die tussen 

beiden bestaan. In bepaalde gevallen lijkt het bestaan van een parallel onderzoek, de 

regeling over het verlenen van technische bijstand zelfs te ondermijnen. Zo lijkt de zeer 

strenge Nederlandse regeling inzake het verlenen van technische ondersteuning, 

bijvoorbeeld veel van haar relevantie te verliezen wanneer daarnaast wel aanvaard wordt 

dat zowel de inlichtingendiendienst als het openbaar ministerie ten aanzien van eenzelfde 

target parallel onderzoeksdaden uitvoeren en daar desgevallend zelfs afspraken over 

maken. 

Bovendien kan de op het eerste gezicht vanzelfsprekende logica achter het 

aanvaarden van het parallelle onderzoek  te weten, het feit dat ieder strikt genomen 

binnen de eigen finaliteit en bevoegdheden blijft , bij nader inzien niet verhullen dat er 

toch ook enkele risico’s aan zijn verbonden. Er wordt in dat verband vaak gewezen op het 

risico van zogenaamde U-bochtconstructies. Het is nuttig om daar even dieper op in te 

gaan. 

XXI.5.2. De zogenaamde U-bochtconstructies 

XXI.5.2.1. DE U-BOCHTCONSTRUCTIE ALS EEN VORM VAN 

MACHTSAFWENDING 

In de literatuur wordt de samenwerking met de politiediensten wel eens 

geproblematiseerd door te wijzen op het gevaar voor zogenaamde U-turns of U-

bochtconstructies.
2151

 Meestal blijft een precieze omschrijving van deze begrippen daarbij 

achterwege, maar duidelijk is dat daarmee telkens verwezen wordt naar de mogelijkheid 

van een soort combine waarbij de inlichtingendiensten in overleg met de politiediensten 

informatie inzamelen, met de bedoeling om deze vervolgens aan de politiediensten te 

kunnen doorgeven. De politiediensten besteden de uitvoering van hun onderzoek in dat 

geval als het ware (gedeeltelijk) uit aan de inlichtingendiensten en ontvangen naderhand 

de ingezamelde informatie. Het spreekt voor zich dat een dergelijke werkwijze de eerlijke 

bewijsvoering in het gedrang kan brengen omdat het onderzoek door een 
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 466 

inlichtingendienst tegen de achtergrond van het recht op een eerlijk proces zoals gezegd 

niet dezelfde waarborgen kan bieden als het inzamelen van informatie binnen de context 

van de strafprocedure. In de mate dergelijke constructies bewust, zouden worden opgezet 

met de bedoeling om de in de strafprocedure voorziene voorwaarden en waarborgen te 

omzeilen, kan er ons inziens weinig discussie over bestaan dat dit streng veroordeeld 

moet worden.  

Niettemin lijkt het aangewezen om de precieze draagwijdte van het begrip U-

bochtconstructie nader af te bakenen, om te vermijden dat het begrip quasi elke vorm van 

intensieve samenwerking tussen de inlichtingendiensten en de politiediensten zou 

hypothekeren. Zoals we reeds herhaaldelijk aanhaalden behoort het immers tot de essentie 

van een inlichtingendienst om zijn inlichtingen met andere instanties zoals de 

politiediensten te delen en met hen samen te werken. Een meer genuanceerd beeld, 

waarbij het onderscheid tussen geoorloofde samenwerking en ongeoorloofde U-

bochtconstructies duidelijker wordt gesteld, dringt zich dan ook op.  

Tegen die achtergrond ligt het voor de hand om een U-bochtconstructie te 

omschrijven als een ongeoorloofde vorm van parallel onderzoek. Die definitie houdt 

meteen een belangrijke beperking in. Door de U-bochtconstructie nadrukkelijk te 

koppelen aan het parallel onderzoek wordt immers meteen duidelijk dat de situatie 

waarbij een inlichtingendienst buiten zijn eigen wettelijk bepaalde opdrachten en 

bevoegdheden zou treden, niet als een U-bochtconstructie kan worden beschouwd. 

Daarmee is uiteraard niet gezegd dat een dergelijke bevoegdheidsoverschrijding niet 

geproblematiseerd moet worden, wel integendeel. Er is dan immers sprake van het 

illegaal optreden van een overheidsdienst. Maar de kern van de zaak is in dat geval 

veeleer de bevoegdheidsoverschrijding en de daarmee gepaard gaande schending van het 

recht, dan wel de daaruit voortvloeiende samenwerking met de politiediensten. Daarom 

wordt de term U-bochtconstructie in dit onderzoek voorbehouden voor de situatie waarin 

zowel de inlichtingendiensten als de politiediensten strikt genomen binnen hun eigen 

wettelijke opdrachten en bevoegdheden blijven, maar hun gelijktijdig optreden niettemin 

beschouwd moet worden als ongeoorloofd.  

De vraag is dan uiteraard wat in dit verband ongeoorloofd zou zijn. Vermits beide 

actoren handelen binnen de voor hen geldende wettelijke voorwaarden, kan het 

ongeoorloofde karakter immers niet het gevolg zijn van een schending van de wet. De 

voorgestelde definitie bevat in die zin een paradox die doet denken aan machtsafwending 

of détournement de pouvoir. Machtsafwending vindt als leerstuk zijn oorsprong in het 

administratieve recht en kan omschreven worden als een onwettelijkheid, begaan door 

een overheid die een rechtshandeling  die binnen haar bevoegdheden valt  verricht in 

de voorgeschreven vormen en zonder enige formele overtreding van de wet, maar met 

oogmerken die niet stroken met het doel waarvoor deze bevoegdheden haar werden 

toegekend.
2152

 Het gaat met andere woorden over een vorm van rechtsmisbruik waarbij 

bepaalde bevoegdheden worden aangewend om een doel te bereiken dat wettelijk gezien 

niet met de aangewende bevoegdheden mag worden nagestreefd. Iets gelijkaardigs lijkt 

inderdaad ook het geval te zijn bij een U-bochtconstructie. Het gaat dan immers om een 

vorm van samenwerking die, hoewel elk van de betrokken partijen strikt genomen handelt 

binnen de mogelijkheden die de wet hem toekent, toch beschouwd moet worden als 

ongeoorloofd en wel omdat deze mogelijkheden gebruikt worden om bepaalde andere 
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wettelijke bepalingen (strafrechtelijke waarborgen) te omzeilen  en dus als het ware 

worden afgewend van hun wettelijke doel.  

Het lijkt aldus interessant om het bestaan van een U-bochtconstructie te koppelen 

aan de figuur van de machtsafwending, al is daar ook een belangrijk nadeel aan 

verbonden. Uit zijn aard zal het bestaan van machtsafwending  en dus van een U-

bochtconstructie  immers steeds afhankelijk zijn van de achterliggende intentie van 

minstens één van beide actoren.
2153

 Het loutere feit dat de samenwerking in concreto tot 

een aantasting van het recht op een eerlijk proces zou leiden, is met andere woorden op 

zich onvoldoende om van een U-bochtconstructie te spreken. Vereist is dat minstens een 

van beide bij de samenwerking betrokken partijen de aantoonbare intentie had om 

bepaalde strafrechtelijke waarborgen te omzeilen. Het ligt voor de hand dat dit de 

beoordeling aanzienlijk bemoeilijkt. Waar de eventuele impact van een bepaalde 

samenwerkingsvorm op het recht op een eerlijk proces nog relatief eenvoudig kan worden 

aangetoond, is dat voor het bewijzen van een bepaalde intentie uiteraard veel moeilijker. 

Het is immers niet omdat een samenwerking bepaalde strafvordelijke waarborgen de 

facto heeft uitgehold, dat dit voor de inlichtingen- of politiediensten ook de reden vormde 

om voor die welbepaalde werkwijze te opteren. Uit het resultaat kan en mag met andere 

woorden niet de intentie worden afgeleid. 

XXI.5.2.2.  DE VASTSTELLING VAN MOGELIJKE U-BOCHTCONSTRUCTIES 

Om het bestaan van een U-bochtconstructie goed te kunnen beoordelen, is het dus 

essentieel om zicht te krijgen op de achterliggende intentie van de betrokken actoren. 

Enkel wanneer de samenwerking werd opgestart met het oog op het omzeilen van 

bepaalde strafrechtelijke waarborgen is er sprake van een  omwille van 

machtsafwending  ongeoorloofde U-bochtconstructie.  

Nochtans zullen de gevallen waarin de intentie van de inlichtingen- en 

politiediensten rechtstreeks en ontegensprekelijk kan worden vastgesteld of ontkend, erg 

zeldzaam zijn. Op het eerste gezicht lijken er zelfs maar twee dergelijke situaties 

denkbaar. In de eerste plaats moet gedacht worden aan het geval waarin overtuigend kan 

worden aangetoond dat zowel de inlichtingendienst als de politiedienst, zonder het van 

elkaar te weten een onderzoek hebben opgestart en uitgevoerd, en pas naderhand de aldus 

ingezamelde informatie met elkaar delen. In dat geval kan er van een U-bochtconstructie 

uiteraard geen sprake zijn omdat de onwetendheid over het bestaan van een parallel 

onderzoek onverenigbaar is met het bestaan van een intentie om strafprocedurele 

waarborgen te omzeilen. In de tweede plaats kan gedacht worden aan de situatie waarin 

de intentie ontegensprekelijk zou blijken uit een verslag of een proces-verbaal. In dat 

geval kan er immers geen twijfel meer bestaan over de aan de samenwerking ten 

grondslag liggende intentie, al moet meteen worden toegegeven dat dit een veeleer 

theoretische mogelijkheid is. Het lijkt immers weinig waarschijnlijk dat een inlichtingen- 

of politiedienst die bewust een dergelijke constructie zou hebben opgezet, zich er 

vervolgens ook nog toe zou laten verleiden om dat schriftelijk te bevestigen.  

Het feit dat (de intentie om) een U-bochtconstructie (op te zetten) slechts zeer 

uitzonderlijk, ontegensprekelijk en rechtstreeks zal kunnen worden vastgesteld, hoeft 

evenwel nog niet te betekenen dat het bestaan ervan in bepaalde gevallen niet 

aannemelijk gemaakt zou kunnen worden. Bepaalde vaststellingen lijken immers 

onrechtstreeks te wijzen in de richting van een U-bochtconstructie. 

Zo lijkt het op het eerste gezicht logisch om rekening te houden met vraag of de 

politiediensten de informatie die ze van de inlichtingendiensten hebben bekomen, ook 
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zelf hadden kunnen inwinnen. Als dat niet het geval is, zou men er immers van uit kunnen 

gaan dat dit een motief geweest is voor het opzetten van de U-bochtconstructie.
2154

 De 

interpretatie hiervan is echter erg moeilijk en niet eenduidig. Het spreekt voor zich dat het 

onaanvaardbaar zou zijn dat een inlichtingendienst door een politiedienst wordt 

ingeschakeld met de bedoeling om bepaalde informatie in te zamelen die deze laatsten 

zelf niet konden inwinnen. Dit komt immers neer op het bewust omzeilen van de in de 

strafprocedure voorzienene voorwaarden en bevoegdheden. Maar het is niet omdat de 

politiediensten finaal informatie zouden krijgen die ze niet zelf hadden kunnen inwinnen, 

daar meteen ook kan of mag uit worden afgeleid dat er van bij het begin de intentie 

bestond om dergelijke informatie te verkrijgen. Maar ook in omgekeerde richting brengt 

de interpretatie van deze vraag moeilijkheden met zich mee. Het feit dat de 

politiediensten informatie krijgen die ze zelf ook hadden kunnen inzamelen, betekent 

immers niet noodzakelijk dat er van het omzeilen van strafrechtelijke waarborgen geen 

sprake zal zijn. Te denken valt bijvoorbeeld aan de situatie waarin er bewust voor 

gekozen wordt om bepaalde informatie door een inlichtingendienst te laten inzamelen 

omdat de oorsprong van de ingezamelde informatie aldus beter kan worden afgeschermd. 

De vraag of de politiediensten de informatie ook zelf  onder vergelijkbare voorwaarden 

 hadden kunnen inzamelen, stuit bij nader inzien aldus op een aantal 

interpretatieproblemen die het nuttig gebruik ervan als indicatie voor het bestaan van een 

bepaalde intentie ernstig bemoeilijken.  

In de tweede plaats lijkt het interessant te zijn om een antwoord te zoeken op de 

vraag of het parallel onderzoek (of de parallele onderzoeksmaatregel) door de 

inlichtingendienst werd opgestart op vraag  of naar aanleiding van een vraag  van de 

politiediensten, dan wel uit eigen beweging. Het onderscheid tussen beide situaties zal 

vaak zeer subtiel zijn, maar in zijn extremen is het wel betekenisvol. In de mate een 

dergelijke vraag totaal ontbreekt en er tussen de inlichtingendienst en de politiedienst 

geen enkele vorm van overleg is geweest, kan er logischerwijze ook geen sprake zijn van 

een combine of van de intentie om bepaalde strafrechtelijke waarborgen te omzeilen door 

het opstarten van een parallel onderzoek. Zo haalden we reeds aan dat men de diensten 

moeilijk kan verwijten dat ze een U-bochtconstructie hebben willen opzetten in de mate 

zij voorafgaand zelfs niet op de hoogte waren van elkaars onderzoek. Anderzijds, 

wanneer een parallel inlichtingenonderzoek zou worden opgestart op vraag van de 

politiediensten, lijkt dat toch een sterke aanwijzing te vormen voor het bestaan van een U-

bochtconstructie. Maar in zijn meest extreme vorm  waarbij de politiediensten expliciet 

vragen om een inlichtingenonderzoek op te starten  zal dit waarschijnlijk niet vaak 

voorkomen. De politiediensten kunnen immers geen rechtstreekse opdrachten geven aan 

de inlichtingendiensten en dus kan hun vraag  hoe expliciet zij ook gesteld zou zijn  

hooguit de aanleiding vormen voor een autonome beslissing van de inlichtingendienst om 

binnen de voorwaarden van het eigen wettelijke kader bepaalde acties te ondernemen.
2155
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Aldus lijkt het moeilijk, zoniet onmogelijk om een duidelijk antwoord te 

formuleren op de vraag of een parallel onderzoek werd opgestart op vraag of op aansturen 

van de politiediensten. En zelfs wanneer vast zou komen te staan dat er vanuit de 

politiediensten een al dan niet expliciete vraag werd gesteld, hoeft dat niet noodzakelijk 

geïnterpreteerd te worden als het bewijs van een intentie om de strafprocedure te 

omzeilen.  

In dat verband moet in het bijzonder gedacht worden aan het bestaan van 

zogenaamde werkafspraken die de inlichtingen- en politiediensten naar aanleiding van 

een parallel onderzoek ongetwijfeld zullen (moeten) maken. Zo kunnen er op het eerste 

gezicht goede redenen bestaan om de observatie van een bepaald target over te laten aan 

de inlichtingendienst, bijvoorbeeld omdat het target door die laatste al geobserveerd 

wordt of omdat hij beter vertrouwd is met de sociale omgeving waarin het target zich 

beweegt. Het spreekt voor zich dat dergelijke operationele afspraken of verzoeken een 

impact kunnen hebben op het recht op een eerlijk proces, bijvoorbeeld omdat ze er toe 

leiden dat bepaalde informatie buiten de context van de strafvordering wordt ingezameld. 

Maar zoals gezegd zou het een stap te ver zijn om uit dit gevolg conclusies te trekken 

over de intentie van de betrokkenen om bepaalde strafrechtelijke waarborgen te omzeilen. 

Dergelijke werkafspraken zullen in de meeste gevallen immers hun grondslag vinden in, 

zoniet legitieme, dan toch begrijpelijke concrete operationele bekommernissen.  

Dat alles leidt ons tot een dubbele en op het eerste gezicht ontmoedigende 

conclusie. Enerzijds is het bestaan van de intentie om bepaalde strafrechtelijke 

waarborgen te omzeilen, het enige werkelijke criterium op basis waarvan besloten kan 

worden tot het bestaan van machtsafwending en dus van een U-bochtconstructie. 

Anderzijds zal deze intentie slechts zeer moeilijk en vaak ook totaal niet overtuigend 

kunnen worden aangetoond. Men zou in die zin kunnen stellen dat de 

vanzelfsprekendheid waarmee de benadeelde machtsafwending meent te herkennen, recht 

evenredig is met het gemak waarmee de overheid haar verbergt. Niet zelden zal de eerste 

de machtsafwending zoeken waar zij niet is, terwijl de tweede ze onaantoonbaar maakt 

waar ze wel degelijk bestaat.
2156

 

De theorie over de U-bochtconstructie dreigt daardoor te struikelen over de 

praktische bezwaren bij de vaststelling ervan. Bovendien moet benadrukt worden dat er 

ons inziens ook geen gegronde redenen bestaan om de prevalentie van dergelijke U-

bochtconstructies erg hoog in te schatten. Dat zou immers veronderstellen dat men er van 

uitgaat dat de inlichtingen- en politiediensten onderling afspraken maken met de 

uitdrukkelijke bedoeling om afbreuk te doen aan de rechten van verdediging of aan het 

recht op een eerlijk proces. Er is niets dat een dergelijk wantrouwen ten aanzien van deze 

diensten kan verantwoorden.  

XXI.5.2.3. HET BELANG VAN HET LEERSTUK VAN DE U-

BOCHTCONSTRUCTIE 

Toch levert de identificatie van de U-bochtconstructie als een vorm van machtsafweding 

ons inziens een nauwelijks te overschatten bijdrage aan het leerstuk over de operationele 

samenwerking tussen inlichtingen- en politiediensten. In de eerste plaats expliciteert de 

figuur van de U-bochtconstructie een duidelijke uiterste grens inzake samenwerking. Het 

feit dat het in de praktijk moeilijk zal zijn om het effectief overschrijden van die grens aan 

te tonen, hoeft daar aan geen afbreuk te doen. Het loutere besef dat ernstige gevolgen zijn 

gekoppeld aan het overschrijden ervan, zal een invloed hebben op het gedrag van de 
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betrokken actoren en kan hen inspireren om een duidelijke afstand tot de grenslijn te 

bewaren. En dat er sprake is van ernstige gevolgen spreekt voor zich. Wanneer effectief 

machtsafwending zou worden vastgesteld, zal dat er immers hoogstwaarschijnlijk toe 

leiden dat de op basis van de samenwerking ingezamelde informatie, geweerd moet 

worden uit het onderzoek omwille van een schending van het recht op een eerlijk proces. 

Het valt dan zelfs niet uit te sluiten dat de machtsafwending  die uit zijn aard toch een 

zeer ernstige fout inhoudt  ook een schaduw zal werpen op de rest van het onderzoek. 

In de tweede plaats moet rekening gehouden worden met het feit dat het 

waarschijnlijk niet noodzakelijk is dat het bestaan van een U-bochtconstructie 

ontegensprekelijk kan worden aangetoond. Het lijkt immers niet onlogisch dat het voor 

een schending van het recht op een eerlijk proces als het ware voldoende is wanneer er 

ernstige aanwijzingen van machtsafwending bestaan. Justice must not only be done it 

must also be seen to be done. De identificatie van de U-bochtconstructie als een vorm van 

machtsafwending kan dus ook op deze manier een invloed uitoefenen op de wijze waarop 

in het kader van een parallel onderzoek wordt samengewerkt. Daarbij kunnen de 

hierboven aangehaalde elementen of criteria voor het vaststellen van de ‘intentie om te 

schaden’ wel weer een belangrijke rol opeisen. Hoewel werd aangetoond dat zij niet 

geschikt zijn om de aanwezigheid van een bepaalde intentie ontegensprekelijk te 

bevestigen, kunnen zij immers wel aanwijzingen vormen die leiden tot een vermoeden 

van machtsafwending.  

Bovendien moet er ook rekening gehouden worden met het feit dat wanneer twee 

partijen samenwerken  of de mogelijkheden van een samenwerking onderzoeken , hun 

wederzijdse belangen vaak op een veel subtielere manier naar boven komen. Ook zonder 

dat een bepaalde vraag expliciet wordt gesteld, zullen zij elkaar  al dan niet gewild  

beïnvloeden bij het maken van  op zich nog steeds autonome  beslissingen. Overigens 

kunnen deze belangen aanvankelijk perfect legitiem lijken, terwijl pas naderhand 

duidelijk wordt dat zij beslissingen in de hand hebben gewerkt die raken aan het recht op 

een eerlijk proces. In dat verband moet in het bijzonder gedacht worden aan de reeds 

aangehaalde werkafspraken die de inlichtingen- en politiediensten naar aanleiding van 

een parallel onderzoek kunnen maken. Het is met andere woorden perfect mogelijk dat 

een bepaalde vorm van samenwerking in het kader van een parallel onderzoek beschouwd 

moet worden als een schending van het recht op een eerlijk proces, niettegenstaande er 

van het bestaan van een U-bochtconstructie geen sprake is. 

XXI.5.3. De complexe realiteit van de operationele samenwerking 

De bovenstaande titels hebben duidelijk gemaakt dat achter het begrip operationeel 

samenwerken een zeer heterogene realiteit schuilgaat die zich moeilijk in één regeling 

laat vatten. Toch kan er ons inziens wel enige systematiek in worden aangebracht. Zo kan 

de operationele samenwerking op basis van de intensiteit en de er aan verbonden risicos 

gesitueerd worden op een continuüm waarbij we ons minstens over de uitersten duidelijk 

kunnen uitspreken (zie fig. 1). 
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Aan de ene kant van het continuüm staat als minst ingrijpende en relatief risicoloze vorm 

van samenwerking, het verlenen van technische bijstand sensu stricto. Het gaat dan voor 

een goed begrip over het ter beschikking stellen van technische apparatuur en de daarbij 

horende expertise en personeel om deze te bedienen. In hoofde van de 

inlichtingendiensten beperkt de samenwerking zich in dat geval dus tot het ter 

beschikking stellen van technische knowhow, zonder dat er ook inhoudelijk tot het 

onderzoek van de politiediensten wordt bijgedragen. Het verlenen van technische bijstand 

veronderstelt in die omschrijving ook geenszins het bestaan van een parallel 

inlichtingenonderzoek. Het is immers perfect mogelijk dat de technische bijstand van een 

inlichtingendienst wordt vereist in het kader van een strafrechtelijk onderzoek dat op geen 

enkele wijze binnen de interessesfeer van de inlichtingendienst valt. En in de mate er toch 

sprake zou zijn van een parallel inlichtingenonderzoek, dan staat de beslissing tot het 

verlenen van technische bijstand daar eigenlijk volledig los van.  

Het is net deze vaststelling  namelijk dat geen sprake kan zijn van enige (niet-

technische) inhoudelijke bijdrage aan het strafrechtelijk onderzoek  die maakt dat de 

potentiële impact op het recht op een eerlijk proces, eerder theoretisch is. De strikte 

omschrijving van het begrip technische bijstand  en de daaruitvolgende uitsluiting van 

enige inhoudelijke ondersteuning  heeft zodoende twee voor de hand liggende 

voordelen. In de eerste plaats wordt het eenvoudiger om een sluitende wettelijke regeling 

te ontwerpen naarmate een samenwerkingsvorm duidelijker kan worden afgebakend. 

Bovendien is het  gelet op het beperkte risico op een schending van het recht op een 

eerlijk proces  verdedigbaar om in die regeling een relatief soepele houding aan te 

nemen en de mogelijkheden om technische bijstand te verlenen aldus relatief ruim te 

omschrijven. 

Aan de andere kant van het continuüm situeren zich die samenwerkingsvormen 

die resulteren in een schending van het recht op een eerlijk proces en om die reden 

moeten worden afgewezen. Dat kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van het feit dat de 

inlichtingen- of politiediensten hun eigen wettelijke bevoegdheden en mogelijkheden te 

buiten gaan. In dat geval is het zoals gezegd niet nodig om te voorzien in een bijkomende 

bijzondere wettelijke regeling. Het niet naleven van de organieke wetten maakt het 

optreden van de inlichtingendiensten immers onwettig. Maar, hierboven konden we 

aantonen dat aan het recht op een eerlijk proces ook geraakt kan worden wanneer beide 

actoren wel elk binnen hun eigen wettelijke bevoegdheden en mogelijkheden blijven en er 

van een onwettig optreden dus geen sprake is.  

In dat verband werd veel aandacht besteed aan het bestaan van zogenaamde U-

bochtconstructies die  als vorm van machtsafwending  beschouwd moeten worden als 

ongeoorloofd. De duidelijkheid waarmee het gebruik van een U-bochtconstructie kan 

worden veroordeeld, staat echter in schril contrast met de onduidelijkheid die bestaat bij 

de vaststelling van het bestaan ervan. Dat heeft zoals gezegd alles te maken met het feit 

dat het doorslaggevende criterium voor het bestaan van een U-bochtconstructie niet 

gevonden kan worden in de vaststelling van de gevolgen ervan, maar wel in de intentie 

waarmee zij werd opgezet. Die omstandigheid bemoeilijkt ook het uitwerken van een 

wettelijke regeling. Het bepalen van zeer concrete criteria op basis waarvan besloten kan 

worden tot het bestaan van een U-bochtconstructie lijkt uitgesloten waardoor men zich 

wellicht zal moeten beperken tot de haast tautologische bevestiging dat machtsafwending 

leidt tot onwettigheid en dus onaanvaardbaar is. Anderzijds haalden we al aan dat ook van 

een dergelijke bevestiging een normerend effect kan uitgaan. 

Tussen deze beide extremen gaapt evenwel een enorme grijze zone. Het is immers 

belangrijk om te beseffen dat de samenwerking in het kader van een parallel onderzoek 

ook aanleiding kan geven tot een schending van het recht op een eerlijk proces zonder dat 
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er daarbij sprake moet zijn van machtsafwending. In dat verband kan gedacht worden aan 

het feit dat ook een schijn van machtsafwending zou kunnen leiden tot een aantasting van 

het recht op een eerlijk proces. Maar belangrijker is dat we hierboven konden aantonen 

dat er ook situaties denkbaar zijn waarbij er hoegenaamd geen sprake is van 

machtsafwending, maar de samenwerking niettemin aan het recht op een eerlijk proces 

raakt. Ten denken valt bijvoorbeeld aan de werkafspraken tussen inlichtingen- en 

politiediensten waar wij het hierboven al over hadden. Het lijkt niet meteen mogelijk om 

hiervoor een duidelijke en realistische regeling of procedure uit te werken die elke 

aantasting van het recht op een eerlijk proces kan vermijden. Een strenge benadering 

riskeert de samenwerkingsmogelijkheden tussen de inlichtingen- en politiediensten 

immers al te zeer in te perken, terwijl een meer soepele regeling een maat voor niets 

dreigt te blijven.  

Aldus lijken de mogelijkheden om  met het oog op de bescherming van het recht 

op een eerlijk proces  een realistische regeling uit te werken voor de operationele 

samenwerking, in de eerste plaats gezocht te moeten worden op de extremen van het 

continuüm. Daarom wordt in de volgende titel onderzocht in welke mate de besproken 

landen beschikken over een regeling voor enerzijds het verlenen van technische bijstand 

en anderzijds het geval van machtsafwending.  

XXI.5.4. De fragmentarische regeling van de operationele samenwerking in 

Nederland, België en Duitsland 

De mogelijkheid van een parallel onderzoek wordt zowel in België als in Nederland en 

Duitsland erkend, maar zoals gezegd is de realiteit van de operationele samenwerking 

oneindig veel complexer. Nochtans lijkt men zich niet steeds bewust te zijn van die 

complexiteit, waardoor de operationele samenwerking vaak fragmentarisch en in ieder 

geval op erg uiteenlopende wijze wordt geregeld. Dat bemoeilijkt uiteraard de 

vergelijking tussen de besproken landen. Hierboven echter werd de operationele 

samenwerking afhankelijk van de potentiële impact op het recht op een eerlijk proces 

voorgesteld op een continuum. Wanneer er vanuit dat perspectief wordt gekeken naar de 

concrete regelingen in elk van de besproken landen, ontstaat een accurater en vooral beter 

vergelijkbaar beeld van de bestaande mogelijkheden om op operationeel niveau samen te 

werken.  

In de Nederlandse situatie kunnen de beide uitersten van het door ons 

voorgestelde continuum vrij duidelijk worden herkend. Aan de ene kant staat de regeling 

van de technische ondersteuning die in Nederland omschreven wordt al het ter 

beschikking stellen van technische apparatuur waarover de instantie die om de 

desbetreffende ondersteuning vraagt zelf niet beschikt. Deze restrictieve, maar daardoor 

ook erg duidelijke, omschrijving van het begrip maakt het mogelijk om een duidelijke, 

sluitende regeling uit te werken en te handhaven. Bovendien is meteen ook duidelijk dat 

meer inhoudelijke vormen van samenwerking, niet onder de noemer van de technische 

ondersteuning kunnen worden geschaard. Daarmee lijkt men in Nederland tegemoet te 

komen aan de hierboven door ons voorgestelde omschrijving van technische bijstand als 

minst ingrijpende vorm van operationele samenwerking. Anderzijds moet worden 

vastgesteld dat de voorwaarden die in Nederland aan het verlenen van technische 

ondersteuning worden verbonden, wel erg streng zijn. Zo wordt een omstandig 

schriftelijk verzoek van de bevoegde minister vereist. Een dergelijke strenge houding lijkt 

niet meteen te kunnen worden verantwoord door de mogelijke impact van het verlenen 

van technische ondersteuning op de grondrechten, maar zij kan waarschijnlijk wel 

verklaard worden door de vrees voor een dergelijke impact die met (andere) vormen van 

operationeel samenwerken gepaard kan gaan. In die zin moet de strenge Nederlandse 
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houding inzake technische ondersteuning waarschijnlijk ook gelezen worden als een 

waarschuwing voor een te verregaande operationele samenwerking tussen de 

inlichtingen- en de politiediensten. 

Maar ook het andere uiterste van het hoger geschetste continuum kan in 

Nederland vrij duidelijk worden herkend, zij het niet in de regelgeving, maar in de 

rechtspraak en in de reeds meermaals aangehaalde brief van voormalig minister van 

Justitie Hirsch Ballin. Zo heeft de Hoge Raad in een aantal arresten het criterium van de 

machtsafwending naar voren geschoven om de uiterste grens te bepalen van de 

mogelijkheden voor de politiediensten om met de AIVD samen te werken. Herhaaldelijk 

stelde de Hoge Raad dat het met het oog op het buiten toepassing laten van 

strafvorderlijke waarborgen doelbewust niet aanwenden van opsporingsbevoegdheden om 

gebruik te kunnen maken van door een inlichtingen- en veiligheidsdienst vergaarde 

informatie, beschouwd moet worden als détournement de pouvoir en dus in strijd is met 

de wet (zie XIII.2.2). Deze visie van de Hoge Raad is duidelijk geïnspireerd op de uit 

1992 daterende brief van toenmalig minister van Justitie Hirsch Ballin aan de Tweede 

Kamer, al wordt daarin wel nog een stap verder gegaan. In de brief wordt immers gesteld 

dat er in principe steeds gebruik gemaakt moet worden van bevoegdheden die bestaan in 

het kader van het strafonderzoek wanneer er sprake is van een verdenking in de zin van 

artikel 27 NSv en het openbaar ministerie hiervan op de hoogte wordt gesteld. Indien dit 

niet gebeurt, moet de informatie die door de inzet van AIVD-bevoegdheden werd 

verkregen, volgens Hirsch Ballin beschouwd worden als onrechtmatig (zie XIII.2.2). 

Waar de Hoge Raad schijnbaar dus het bewijs van een bijzonder opzet vraagt, lijkt de 

brief van Hirsch Ballin onder bepaalde voorwaarden veeleer uit te gaan van een 

(onweerlegbaar) vermoeden van opzet in hoofde van het OM. De omschrijving van de 

Hoge Raad stemt met andere woorden overeen met wat hierboven werd omschreven als 

een U-bochtconstructie, terwijl Hirsch Ballin zich in zijn brief duidelijker bewust lijkt van 

de grijze zone waarin er strikt genomen misschien geen sprake is van machtsafwending, 

maar er niettemin geraakt kan worden aan het recht op een eerlijk proces.  

In de Belgische situatie is het daarentegen veel moeilijker om een gelijkaardige 

structuur te herkennen. In de eerste plaats krijgt het begrip technische bijstand een 

ruimere invulling dan in Nederland. Het omvat het  blijkens de parlementaire stukken en 

de rechtsleer  bijvoorbeeld ook het optreden van agenten van een inlichtingendienst als 

expert, in het kader van verhoren, ambtelijke opdrachten, huiszoekingen, etc… (zie 

XII.2.1.2). Het verlenen van technische bijstand kan er in een Belgische context dus 

duidelijk wel toe leiden dat er door de VSSE ook een inhoudelijke bijdrage wordt 

geleverd aan het strafrechtelijke onderzoek. Dat maakt dat de regelingen van de 

technische bijstand in België en Nederland eigenlijk niet met elkaar vergeleken kunnen 

worden. Wat in België onder de noemer van de technische bijstand valt, zal in de meeste 

gevallen immers een vorm van samenwerking inhouden die zich niet op het linker 

uiteinde van het geschetste continuüm bevindt, maar eerder in het midden of eventueel 

zelfs dicht tegen het rechter uiteinde gesitueerd moet worden. Bovendien worden er aan 

het verlenen van technische bijstand ook geen  of in ieder geval geen duidelijke  

voorwaarden verbonden en kan uit de regeling nauwelijks meer worden afgeleid dan de 

bevestiging van het bestaan ervan, al kan dat op zich niet verwonderen. De zeer ruime  

en daardoor onduidelijke  invulling van het begrip maakt het formuleren van een meer 

concrete regeling eigenlijk onmogelijk. De realiteit die in België geacht worden onder de 

technische bijstand te vallen is immers te divers om er realistische en werkbare 

voorwaarden aan te koppelen.  

Bovendien wordt ook het andere uiterste van de operationele samenwerking, de 

U-bochtconstructies of het bestaan van machtsafwending, in België eigenlijk 



 474 

onderbelicht. Noch in de regelgeving, noch in de rechtspraak lijkt er enige aanzet te 

bestaan waaruit kan blijken dat men zich bewust is van de hierboven geschetste risico’s. 

Een zeldzame keer wordt er in de rechtsleer wel gesproken van rechtsmisbruik, maar dan 

veeleer als argument om te wijzen op de onwaarschijnlijkheid van het bestaan van een U-

bochtconstructie, en niet uit bezorgdheid voor een eventuele schending van het recht op 

een eerlijk proces (zie XII.2.1.2.3).  

Er moet dan ook geconcludeerd worden dat de uitersten van het eerder 

voorgestelde continuüm, en daarmee dus de operationele samenwerking in zijn geheel in 

België eigenlijk geen regeling kennen. Wel zou men kunnen wijzen op artikel 13/2 

W.I&V maar die regeling is uitsluitend bedoeld om te vermijden dat een 

inlichtingenonderzoek een gerechtelijk onderzoek zou schaden. Artikel 13/2 W.I&V moet 

in die zin veeleer beschouwd worden als een uiting van de voorrang die in België gehecht 

wordt aan de gerechtelijke finaliteit. Er kan echter geen enkele waarborg tegen een 

schending van het recht op een eerlijk proces worden afgeleid. 

In Duitsland kan een regeling van voor het verlenen van technische bijstand 

worden herkend in de Richtlinien für das Straf- und das Bußgeldverfahren op grond 

waarvan de medewerkers van het BfV als deskundige betrokken kunnen worden bij 

verhoren en andere onderzoeksdaden. Het toepassingsgebied van deze regeling is 

vergelijkbaar met wat in België wordt verstaan onder technische bijstand en overstijgt 

aldus ver de zeer restrictieve omschrijving die in de vorige titel werd vooropgesteld en die 

ook in Nederland wordt gebruikt. Hoewel in de rechtsleer wordt aangedrongen op 

terughoudend bij het gebruik van deze regeling, moet ook hier worden vastgesteld dat er 

niet veel meer uit kan worden afgeleid dan een bevestiging van de mogelijkheid voor een 

inlichtingendienst om op te treden bij bepaalde gerechtelijke onderzoeksdaden als 

deskundige. Enkel de verplichting om het optreden van een inlichtingenagent als 

deskundige te vermelden op het het proces-verbaal, lijkt een interessante toevoeging, 

maar is als dusdanig onvoldoende uitgewerkt. Daarnaast bestaan er in Duitsland ook een 

aantal bijzondere regelingen onder meer over de samenwerkingsmogelijkheden tussen het 

BfV en de grenspolitie. Maar van een regeling van de operationele samenwerking in 

termen van machtsafwending, of met het oog op het recht op een eerlijk proces in het 

algemeen, is geen sprake. 

Daardoor lijkt de hele kwestie van de operationele samenwerking voornamelijk 

vervat te zitten in de erkenning van de mogelijkheid van een parallel onderzoek. Voor 

zover de inlichtingen- en de politiediensten elk binnen hun eigen mogelijkheden en 

bevoegdheden blijven, wordt hun gelijktijdig optreden in Duitsland eigenlijk nauwelijks 

geproblematiseerd, tenzij dan tegen de achtergrond van het Trennungsgebot (zie 

XIV.2.2). Het uit het Trennungsgebot voortkomende verbod voor het BfV om 

politiebevoegdheden uit te oefenen, zorgt er immers voor dat men zich in de rechtsleer 

kritisch toont ten aanzien van de meest verregaande vormen van operationele 

samenwerking. Maar zoals gezegd wordt de operationele samenwerking in die gevallen 

bekritiseerd vanuit het Trennungsgebot, i.e. de bevoegdheidsverdeling tussen 

inlichtingen- en politiediensten, en niet vanuit de bezorgdheid om een eventuele 

schending van artikel 6 EVRM. De Duitse benadering lijkt dan ook  net als de Belgische 

 totaal niet adequaat om een antwoord te bieden op de complexe verhouding die bestaat 

tussen de verschillende vormen van operationeel samenwerken en het recht op een eerlijk 

proces.  

Weliswaar moet nogmaals herhaald worden dat het inderdaad niet eenvoudig is 

om precies te omschrijven hoe een dergelijke regeling van de operationele samenwerking 

er dan zou moeten uitzien. De verschillende verschijningsvormen de operationele 
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samenwerking kan aannemen lijken daarvoor te heterogeen en fluïde te zijn. Daar kunnen 

evenwel twee bedenkingen bij geplaatst worden.  

In de eerste plaats hoeft het bestaan van een grote grijze zone niet te verhinderen 

dat de uiteinden van het geschetste contiuüm wel kunnen worden geregeld. Aldus kan de 

regeling van de technische bijstand, en het uitwerken van een regeling inzake 

rechtsmisbruik ongetwijfeld bijdragen aan het verduidelijken van (bepaalde aspecten van) 

de operationele samenwerking. Een dergelijke verduidelijking kan de correcte 

beoordeling van de operationele samenwerking in concrete gevallen vereenvoudigen en 

kan in die zin ook een belangrijke meerwaarde vormen bij de beoordeling van een 

eventuele aantasting van het recht op een eerlijk proces. Enkel in Nederland bestaat 

daartoe een goede eerste aanzet.  

Ten tweede impliceert de onmogelijkheid om op voorhand een in abstracto 

bruikbare, omvattende regeling uit te werken uiteraard niet dat het ook onmogelijk zou 

zijn om de verschillende verschijningsvormen van de operationele samenwerking telkens 

in concreto te beoordelen tegen de achtergrond van het recht op een eerlijk proces. De 

vastgestelde moeilijkheden hoeven ons dus niet inspireren tot terughoudendheid bij de 

beoordeling van de operationele samenwerking. Het evidente nadeel van deze benadering 

is echter dat er pas na afloop van de concrete samenwerking absolute zekerheid kan 

ontstaan over de geoorloofdheid ervan. Finaal zal een dergelijke in concreto beoordeling 

immers steeds in handen liggen van de feitenrechter die daarbij met alle omstandigheden 

van de zaak (in globo) rekening zal moeten houden. Daardoor kunnen ook elementen die 

pas na de operationele samenwerking zijn ontstaan of aan het licht kwamen, een invloed 

hebben. Bovendien zal op dat moment ook rekening gehouden moeten worden met de 

wijze waarop de informatie die uit de geontesteerde operationele samenwerking werd 

bekomen, is gebruikt. Deze kwestie wordt in de volgende titel in meer algemene termen 

besproken. 

XXI.6. HET CLAUSULEREN VAN DE MOGELIJKHEDEN OM 

INLICHTINGEN TE GEBRUIKEN  

XXI.6.1. Het gebruik van inlichtingen in de fase van het vooronderzoek 

In elk van de besproken landen kunnen inlichtingen in de fase van het vooronderzoek 

gebruikt worden om een strafrechtelijk onderzoek op te starten of bij te sturen, dan wel 

als grondslag voor het aanwenden van bepaalde dwangmiddelen. Zoals gezien wordt het 

gebruik van inlichtingen in deze fase evenwel nergens geproblematiseerd en dat is  ook 

tegen de achtergrond van het recht op een eerlijk proces  begrijpelijk om twee redenen. 

In de eerste plaats moet het gebruik van inlichtingen in het vooronderzoek 

beschouwd worden als de minst ingrijpende variant of zelfs als de ondergrens van het 

gebruik van inlichtingen. De mogelijkheden voor de inlichtingendiensten om inlichtingen 

aan de politiediensten te verschaffen zouden elke relevantie verliezen wanneer deze 

vervolgens op geen enkele wijze (in de strafvordering) gebruikt zouden kunnen worden. 

Men kan zelfs stellen dat  gelet op de functionele definitie van een inlichtingendienst  

de onmogelijkheid om inlichtingen als start- of sturingsinformatie te gebruiken, afbreuk 

zou doen aan het bestaansrecht van een inlichtingendienst tout court.  

Belangrijker is evenwel de vaststelling dat het risico op een aantasting van het 

recht op een eerlijk proces aanzienlijk kleiner is wanneer het gebruik van inlichtingen 

beperkt blijft tot een gebruik in het strafrechtelijk vooronderzoek. Het gebruik van 

inlichtingen in het vooronderzoek  hetzij als start- of sturingsinformatie, hetzij als 

grondslag voor het aanwenden van een dwangmiddel  impliceert immers dat het 

eigenlijke bewijs weliswaar op basis van inlichtingen wordt ingezameld, maar verder 
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steeds geschiedt binnen de voorwaarden van de strafvordering. De potentiële impact op 

het recht op een eerlijk proces wordt zodoende grotendeels ondervangen door de 

waarborgen die vervat zitten in strafprocedure zoals die in elk van de besproken landen 

tot stand is gekomen. 

Tegen de achtergrond van het recht op een eerlijk proces, moeten het gebruik van 

inlichtingen als start- of sturingsinformatie of als grondslag voor een dwangmiddel op 

zich dus niet per definitie geproblematiseerd worden. Er kan in het algemeen worden 

gesteld dat het gebruik van inlichtingen in de fase van het strafrechtelijk vooronderzoek 

mogelijk moet zijn, net omdat de oorsprong van de gebruikte informatie geen bijzondere 

impact heeft op de in de strafvordering vervatte waarborgen, noch op het recht op een 

eerlijk proces. Anderzijds mag uit die vaststelling uiteraard niet worden afgeleid dat het 

gebruik van inlichtingen in het vooronderzoek steeds toelaatbaar zal zijn. Het feit dat er a 

priori geen bezwaren bestaan, neemt immers niet weg dat steeds moet worden nagegaan 

of het gebruik ook in concreto toelaatbaar is. 

Een dergelijke in concreto beoordeling van de gebruikte inlichtingen zit in elk van 

de besproken landen vervat in de  voor de opstart of het aanwenden van dwangmiddelen 

 vereiste graad van verdenking. Zoals gezien verschilt het gebruik en het relatieve 

belang van deze techniek, op het eerste gezicht aanzienlijk in elk van de besproken landen 

in functie van het handhaven van een legaliteitsbeginsel en het bestaan van een vrij of 

wettelijk bewijsstelsel. In de praktijk echter beschikken de vervolgende instanties bij de 

beoordeling van de verdenkingsgraad telkens over een grote appreciatievrijheid, waardoor 

deze verschillen grotendeels worden uitgevlakt en er met de verdenkingsgraad in het 

algemeen erg soepel wordt omgesprongen (zie XX.1). Gelet op de hierbovenvermelde 

redenen hoeft dit echter niet te verontrusten, behalve dan misschien in de mate daardoor 

in het ongewisse zou blijven of er überhaubt inlichtingen werden gebruikt. In het kader 

van de beoordeling van het recht op een eerlijk proces kan het immers belangrijk zijn om 

mee in rekening te nemen of het onderzoek of een bepaalde onderzoeksdaad (mede) tot 

stand is gekomen op basis van informatie van een inlichtingendienst. Een verplichting om 

kenbaar te maken dat inlichtingen werden gebruikt bestaat evenwel nergens. 

Bovendien is het belangrijk om te beseffen dat ook de beoordeling van de 

verdenkingsgraad in essentie steeds uit twee stappen zal bestaan, te weten; het toetsen van 

de rechtmatigheid van de gebruikte inlichtingen (informatie) gevolgd door het toetsen van 

hun betrouwbaarheid. Zodoende verschilt de beoordelingstechniek van het gebruik van 

inlichtingen in de fase van het vooronderzoek in essentie nauwelijks van wat daarover 

gezegd kan worden in het kader van het gebruik in de vonnisfase. In de fase van het 

vooronderzoek worden deze aspecten echter zelden of nooit  functie van het relatief 

geringe belang van de beoordeling van de verdenkingsgraad  als zodanig benoemd en 

onderzocht. Nochtans lijkt het, zeker met betrekking tot het gebruik van inlichtingen, 

nuttig om beide aspecten  en in het bijzonder de rechtmatigheidstoets  ook in de fase 

van het vooronderzoek duidelijker te onderscheiden en te onderzoeken. Dat kan alleen 

maar bijdragen aan de duidelijkheid over het bereiken van de vereiste verdenkingsgraad, 

over het verloop van het onderzoek in het algemeen en dus finaal ook over het 

respecteren van het recht op een eerlijk proces. 

XXI.6.2. Het gebruik van inlichtingen (als bewijs) in de vonnisfase  

XXI.6.2.1. ALGEMEEN 

In geen van de drie besproken landen bestaat een uitdrukkelijk of impliciet verbod op het 

gebruik van inlichtingen in de vonnisfase. Meer zelfs, binnen de algemeen geldende 

bewijsregels blijven de mogelijkheden om inlichtingen als bewijs te gebruiken zoals 
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gezien telkens vrij ruim. Anderzijds kunnen er wel telkens een aantal specifiek voor het 

inlichtingenbewijs geldende regelingen worden gevonden die de gebruiksmogelijkheden 

in meer of mindere maten beperken. 

In bepaalde gevallen vinden deze regelingen hun oorsprong quasi exclusief in de 

aard van het geldende bewijsstelsel. De achtergrond van deze regelingen is dan ook 

veeleer om het gebruik van inlichtingen als bewijs mogelijk te maken, te vereenvoudigen 

of uit te breiden. Het verzoenen van de specifieke eigenschappen van het 

inlichtingenbewijs in al zijn verschijningsvormen met de vereisten van het bewijsstelsel, 

staat daarbij telkens centraal. Uiteraard kunnen deze regelingen ook een impact hebben 

op de beoordeling van het recht op een eerlijk proces, maar daarin schuilt niet hun 

primaire meerwaarde. Voorbeelden hiervan kunnen vooral gevonden worden in 

Nederland. Daar werden in het geldende negatief-wettelijke bewijsstelsel een aantal 

wijzigingen aangebracht, zoals het aanpassen van de omschrijving van de ‘ambtelijke 

geschriften’ waardoor ook de ambtsberichten van de inlichtingendiensten voortaan als 

zelfstandig bewijsmiddel gebruikt kunnen worden. Belangrijker is evenwel de bijzondere 

regeling die in Nederland werd uitgewerkt omtrent de figuur van de afgeschermde getuige 

(zie XXI.6.2.5). 

Meestal echter kan in de gevonden regelingen toch ook een duidelijke 

bezorgdheid over het recht op een eerlijk proces worden herkend. In essentie gaat het dan 

steeds over het zoeken naar het juiste evenwicht tussen de legitieme eis van afscherming 

in hoofde van de inlichtingendienst en de nood aan openheid  tegenspraak, 

wapengelijkheid  die inherent is aan het recht op een eerlijk proces. Op het eerste 

gezicht bestaat in dit verband in elk van de besproken landen een complex geheel van  

al dan niet specifiek met het oog op het inlichtingenbewijs ontworpen  regelingen dat 

zich moeilijk laat vergelijken. Op basis van de voorgaande hoofdstukken hebben we 

echter kunnen vaststellen dat in deze heterogene realiteit telkens drie bijzondere 

technieken herkend kunnen worden die een duidelijke impact hebben op de beoordeling 

van het recht op een eerlijk proces: het toetsen van de rechtmatigheid (zie XXI.6.2.2); het 

toetsen van de betrouwbaarheid (zie XXI.6.2.3); en het inperken van de bewijswaarde van 

het inlichtingenbewijs (zie XXI.6.2.4).  

XXI.6.2.2. HET TOETSEN VAN DE RECHTMATIGHEID 

Van de drie genoemde technieken is het toetsen van de rechtmatigheid tegen de 

achtergrond van het recht op een eerlijk proces op het eerste gezicht de minst 

waardevolle. Dat is zo, niet omdat het respecteren van de regelgeving en het toetsen 

daarvan niet belangrijk zou zijn  wel integendeel , maar omwille van het feit dat een 

eventuele onrechtmatigheid meestal slechts moeizaam kan worden vastgesteld en er 

bovendien niet noodzakelijk een sanctie tegenover zal staan. 

De bemoeilijkte vaststelling van eventuele onrechtmatigheden is uiteraard functie 

van de reeds meermaals genoemde wens tot afscherming die noodzakelijkerwijs gepaard 

gaat met het gebruik van inlichtingenbewijs. Het onderzoek naar de rechtmatigheid en 

dus naar de oorsprong van het in concreto voorliggende inlichtingenbewijs kan daardoor 

aanzienlijk bemoeilijkt worden en in bepaalde gevallen zelfs ronduit onmogelijk gemaakt 

worden. De manier waarop met deze vaststelling wordt omgegaan verschilt aanzienlijk in 

elk van de besproken landen. 

In Duitsland wordt  grotendeels omwille van de afwezigheid van een 

gedetailleerde wettelijke regeling van de Nachrichtendienstlichen Mitteln en dus van een 

duidelijk toetsingskader  relatief weinig aandacht besteed aan (het onderzoek naar) de 

rechtmatigheid van de inzameling van het inlichtingenbewijs. Daardoor is het moeilijk 
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om er enige conclusie aan te verbinden. In Nederland blijkt uit de rechtspraak duidelijk 

dat de genoemde moeilijkheden bij de rechtmatigheidstoets worden vermeden door het 

hanteren van een vertrouwensbeginsel. De rechtmatigheid van de inzameling wordt met 

andere woorden vermoed en het toetsen ervan is enkel nog aan de orde wanneer er sprake 

is van ernstige aanwijzingen van een grove schending van de fundamentele rechten. De 

rechtmatigheidstoets wordt daardoor gereduceerd tot een eerder theoretische 

mogelijkheid. 

In België daarentegen wordt de rechtmatigheidstoets nadrukkelijk op de 

voorgrond geplaatst en zelfs wettelijk geregeld. Zoals gezien kan de zittingsrechter op 

grond van de artikelen 131bis, 189quater en 279bis Sv het Vast Comité I vragen om een 

schriftelijk advies over de wettigheid van de gebruikte inlichtingenmethode. Daarbij kan 

het Vast Comité I gebruik maken van zijn uitgebreide onderzoeksmogelijkheden en kan 

het de beklaagde of de beschuldigde op zijn verzoek horen. Gelet op de onafhankelijkheid 

en expertise van het Vast Comité I, lijkt deze constructie een reële meerwaarde te kunnen 

bieden voor de reeds aangehaalde moeilijkheden die aan het toetsen van de 

rechtmatigheid van het inlichtingenbewijs zijn verbonden. Niettemin is zij in haar huidige 

vorm ook behept met een aantal fundamentele gebreken. 

Het toepassingsgebied van deze bijzondere procedure blijft immers beperkt tot de 

gevallen waarin het inlichtingenbewijs gepresenteerd wordt in de vorm van een niet-

geclassificeerd proces-verbaal. Inlichtingen die niet met een specifieke of uitzonderlijke 

methode werden ingezameld of waaruit geen redelijk vermoeden of ernstige aanwijzingen 

van een strafbaar feit kunnen worden afgeleid, kunnen daardoor niet aan het Vast Comité 

I worden voorgelegd. In de mate dergelijke inlichtingen als bewijs gebruikt worden, kan 

de rechtmatigheidstoets dus enkel door de zittingsrechter uitgevoerd worden, met alle 

moeilijkheden vandien.  

Bovendien ontstaat er bij de eventuele vaststelling van een onwettigheid een 

enigszins paradoxale situatie. Blijkens de interpretatie van het Grondwettelijk Hof 

beschikt het Vast Comité I naar aanleiding van zijn onderzoek immers over de 

bevoegdheden voorzien voor de a posteriori controle op de specifieke en uitzonderlijke 

methoden, waardoor het bij de vaststelling van een onwettigheid ook kan besluiten tot een 

verbod op de exploitatie en vernietiging van de ingezamelde inlichtingen in hoofde van 

de inlichtingendienst. In het kader van de rechtmatigheidstoets kan er evenwel enkel een 

advies geformuleerd worden en blijft het oordeel over de gevolgen van een vastgestelde 

onrechtmatigheid volledig in handen van de zittingsrechter. Het valt daardoor niet uit te 

sluiten dat de inlichtingen die door het Vast Comité I wegens onwettigheid werden 

vernietigd bij de inlichtingendienst  nadat deze aan de gerechtelijke instanties werden 

doorgegeven , niettemin blijven voortbestaan en eventueel zelfs gebruikt kunnen 

worden als niet-geclassificeerd proces-verbaal binnen de strafprocedure. Op grond van 

artikel 32 V.T.Sv en de daarin vervatte Antigooncriteria moet een vastgestelde 

onrechtmatigheid immers niet langer per definitie leiden tot de bewijsuitsluiting. 

Die laatste vaststelling is overigens niet specifiek voor de Belgische situatie, maar 

past binnen een meer internationale evolutie van relativering van de bewijsuitsluiting, die 

meteen de tweede reden vormt voor de relatief beperkte meerwaarde van de 

rechtmatigheidstoets: in vele gevallen zal een vastgestelde onrechtmatigheid geen 

aanleiding geven tot een effectieve sanctie. Sterk samengevat wordt de relativering van de 

bewijsuitsluiting immers gekenmerkt door twee aan elkaar gekoppelde bewegingen. 

Enerzijds wordt de automatische koppeling tussen de vaststelling van een 

onrechtmatigheid bij de totstandkoming van een bewijsmiddel en de uitsluiting van dat 

bewijs in abstracto losgelaten, terwijl deze anderzijds wordt vervangen ten voordele van 

een afweging van de impact van de vastgestelde onrechtmatigheid in concreto op het 



 479 

recht op een eerlijk proces. De koppeling met het recht op een eerlijk proces kan uiteraard 

enkel worden onderschreven. Maar de daarmee verbonden beoordeling in globo heeft er 

ontegensprekelijk toe geleid dat de uitsluiting van onrechtmatig verkregen bewijs erg 

uitzonderlijk is geworden.  

Waar de bewijsuitsluiting ‘oude stijl’ wel eens werd verweten om een alles of 

niets systeem te zijn waarbij het kind al te vaak met het badwater werd weggegooid, 

dreigt het antwoord in omgekeerde zin dezelfde fout te maken. Wanneer een 

onrechtmatigheid dermate ernstig is dat zij het eerlijke karakter van de voorliggende 

strafprocedure (in zijn geheel) in het gedrang brengt  en dus in aanmerking komt voor 

bewijsuitsluiting , zal dat waarschijnlijk samenvallen met de vaststelling dat de 

voorliggende procedure in zijn geheel in strijd is met het recht op een eerlijk proces. Is de 

vastgestelde onrechtmatigheid minder ernstig, dan kan ze als het ware genegeerd worden 

en blijven kind én badwater gespaard. De bewijsuitsluiting ‘oude stijl’ had met andere 

woorden zeker zijn tekortkomingen, maar kon niettemin een fijnbesnaarder instrument 

zijn om een onrechtmatigheid te sanctioneren. In die zin kan men de vele critici van de 

relativering van de bewijsuitsluiting enkel bijtreden in hun betoog dat het wenselijk is om 

de rechtmatigheidstoets voldoende zwaar te laten doorwegen door deze te voorzien van 

een effectieve en op de concrete feiten afstelbare sanctie. 

Die bezorgdheid kan met des te meer overtuiging worden herhaald met 

betrekkking tot de rechtmatigheidstoets van het inlichtingenbewijs. De potentiële impact 

van een eventuele onrechtmatigheid bij de inzameling of verstrekking van inlichtingen op 

het recht op een eerlijk proces, lijkt om verschillende redenen immers groter te zijn dan 

gemiddeld. Het volstaat stil te staan bij de bijzondere aard van de inlichtingendiensten in 

vergelijking met de opsporings- en vervolgingsinstanties en bij het feit dat het 

inlichtingenbewijs per definitie werd ingezameld buiten de context van de strafprocedure 

om deze stelling aannemelijk te maken. Hierboven bespraken wij bovendien reeds in 

detail hoe de (operationele) samenwerking tussen inlichtingendiensten en politiediensten 

weliswaar noodzakelijk is, maar ook een aantal inherente risico’s in zich draagt. Dat alles 

maakt het ons inziens verdedigbaar dat bepaalde zeer ernstige onrechtmatigheden steeds 

tot bewijsuitsluiting van het inlichtingenbewijs zouden moeten leiden. 

Voor die op het eerste gezicht misschien verregaande stelling, zijn overigens ook 

aangrijpingspunten te vinden in de besproken landen. Zo wordt de situatie waarbij de 

opsporingsdiensten de vruchten plukken van het feit dat de inlichtingendiensten (bewust) 

buiten hun eigen bevoegdheden treden, zowel in Duitsland als in Nederland aangehaald 

als reden voor het uitsluiten van het inlichtingenbewijs. Wij gingen hier eerder al 

uitgebreid op in onder de noemer van de zogenaamde U-bochtconstructies. In Duitsland 

wordt dat in verband gebracht met de in de regelgeving verankerde aspecten van het 

Trennungsgebot en in het bijzonder met de zogenaamde Zufallsfunden. In Nederland 

wordt dit op grond van de rechtspraak van de Hoge Raad eerder beschouwd als een vorm 

van machtsafwending. In essentie echter gaat het in beide gevallen over een bijzondere 

vorm van onrechtmatigheid die steeds tot bewijsuitsluiting moet leiden. In Nederland 

wordt in de rechtspraak bovendien ook gewezen op een schending van het zogenaamde 

Tallon-criterium. Daardoor lijkt in hoofde van de inlichtingendiensten ook de provocatie 

een voldoende reden om over te gaan tot bewijsuitsluiting. 

Toegegeven, zowel de U-bocht constructie als de provocatie vormen een dermate 

ernstige onrechtmatigheid dat wanneer zij worden vastgesteld, haast per definitie ook het 

recht op een eerlijk proces in het gedrang zal komen. In die zin zijn het inderdaad niet de 

beste voorbeelden om te pleiten voor een zelfstandige bewijsuitsluiting die niet exclusief 

aan een schending van het recht op een eerlijk proces is gekoppeld. Maar het feit dat zij 

nadrukkelijk aan de bewijsuitsluiting worden gekoppeld, creëert ontegensprekelijk 
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duidelijkheid. Daarom lijkt het ons inziens aangewezen om bij vaststelling van zeer 

ernstige onrechtmatigheden, de bewijsuitsluiting van het inlichtingenbewijs een expliciete 

wettelijke basis te geven. Een dergelijke lijst van zeer ernstige onrechtmatigheden zal dan 

in ieder geval de machtsafwending (U-bochtconstructies) en de provocatie moeten 

omvatten, maar ons inziens komt ook een schending van het wettelijke kader van de 

inlichtingendiensten  in het bijzonder met betrekking tot de uitoefening van hun 

inzamelingsmethoden en het naleven van het verstrekkingsregime  daarvoor in 

aanmerking. Daarvoor kan evenwel in geen enkel van de besproken landen een aanzet 

worden gevonden. 

Hoe dan ook levert de bespreking van de rechtmatigheidstoets in de verschillende 

landen aldus een diffuus beeld op. In Nederland lijkt men zich te hebben neergelegd bij 

de moeilijkheden die met het toetsen van de rechtmatigheid gepaard gaan, terwijl de 

Belgische adviesprocedure bij het Vast Comité I net aantoont dat deze moeilijkheden in 

belangrijke mate kunnen worden ondervangen. De Belgische oplossing kan weliswaar 

niet zomaar getransplanteerd worden  mede omwille van de bijzondere positie en 

mogelijkheden van het Vast Comité I in vergelijking met de andere besproken 

toezichtsorganen , maar zij verdient ons inziens niettemin alle lof. Anderzijds stelden 

wij eerder ook al dat het hanteren van het vertrouwensbeginsel in Nederland getuigt van 

een meer realistische kijk op de resultaten die van een rechtmatigheidstoets kunnen 

worden verwacht. Die stelling was uiteraard geworteld in de vaststelling dat een 

eventueel vastgestelde onrechtmatigheid omwille van de relativering van de 

bewijsuitsluiting eerder uitzonderlijk gesanctioneerd zal (kunnen) worden waardoor de 

tijd en energie die in het onderzoek van de rechtmatigheid geïnvesteerd wordt niet 

verantwoord kan worden. Maar ook die moeilijkheid kan ons inziens grotendeels worden 

omzeild door voor het inlichtingenbewijs (gedeeltelijk) af te zien van een onverkorte 

toepassing van de relativering van de bewijsuitsluiting en bepaalde vormen van 

onrechtmatigheid expliciet te koppelen aan bewijsuitsluiting. Aanzetten daartoe kunnen 

gevonden worden in Duitsland en  gelet op het vertrouwensbeginsel, vreemd genoeg 

ook  in Nederland, maar niet in België. Door onverkort vast te houden aan de (in artikel 

32 V.T.Sv vervatte) Antigooncriteria dreigt de beloftevolle adviesprocedure bij het Vast 

Comité I daar zodoende een papieren tijger te blijven. 

XXI.6.2.3. HET TOETSEN VAN DE BETROUWBAARHEID 

Het toetsen van de betrouwbaarheid van het (inlichtingen)bewijs is sterk verbonden met 

het bepalen van de bewijswaarde van dat bewijs en raakt daarmee aan de kern van het 

bewijsrecht en van de in concreto gehanteerde bewijsconstructie. In de mate getwijfeld 

wordt aan de betrouwbaarheid van een bepaald bewijsmiddel, kan dat immers steeds 

gecompenseerd worden door een evenredige inperking van de bewijswaarde ervan. Die 

techniek wordt  naast de eventuele beperkingen van de bewijswaarde die in de 

besproken landen door het bewijsrecht worden opgelegd  overal gebruikt. Overigens is 

het inperken van de bewijswaarde ook een beproefde compenserende techniek in het 

kader van de in globo beoordeling van het recht op een eerlijk proces. De 

betrouwbaarheidstoets kan aldus gekoppeld worden aan een relatief eenvoudig toepasbare 

en  afhankelijk van de concrete vaststellingen  moduleerbare sanctie. Zodoende blijft 

het toetsen van de betrouwbaarheid van het inlichtingenbewijs gespaard van het 

sanctioneringsprobleem waar de rechtmatigheidstoets zoals gezien wel mee wordt 

geconfronteerd. 

Nochtans is ook de betrouwbaarheidstoets niet vrij van problemen. Zo wordt het 

noodzakelijke onderzoek van het bewijsmiddel ook hier bemoeilijkt door de nood aan 
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afscherming in hoofde van de inlichtingendiensten. Daarop werd in dit onderzoek, in 

uiteenlopende contexten, reeds meerdere malen ingegaan. Daarnaast moet evenwel ook 

gewezen worden op een aantal specifiek met het toetsen van de betrouwbaarheid 

verbonden moeilijkheden. 

In de eerste plaats is het moeilijk om objectieve criteria te formuleren over (de 

graad van) betrouwbaarheid van een bepaald (van een inlichtingendienst afkomstig) 

bewijsmiddel. Waar het onderzoek naar de rechtmatigheid een antwoord zoekt op de 

vraag of de toepasselijke wettelijke bepalingen en rechtsbeginselen werden nageleefd  

en dus in principe uit zijn aard binair is , zal het resultaat van het 

betrouwbaarheidsonderzoek per definitie veel genuanceerder zijn en eerder resulteren in 

het positioneren van het bewijsmiddel op een schaal tussen betrouwbaar en 

onbetrouwbaar. Die delicate en  hoe men het ook draait of keert  steeds subjectieve 

inschatting maakt deel uit van de overtuiging van de rechter, de conviction intime op basis 

waarvan hij tot een uitspraak zal komen. In elk van de besproken landen geldt immers dat 

de bewijswaardering  enkele (bijzondere) bewijsminima niet te na gesproken  vrij is, 

zodat voor de betrouwbaarheidstoets in principe volledig vertrouwd wordt op de 

overtuiging en het oordeel van de rechter. Daaraan zijn vele voordelen verbonden, maar 

het ligt voor de hand dat dit weinig garanties biedt op een uniforme (en aangepaste) 

waardering van het inlichtingenbewijs. 

Niettemin kunnen er op basis van ons onderzoek wel enkele voorzichtige 

aanzetten worden herkend om te komen tot een meer uniforme, bijzondere waarding van 

het inlichtingenbewijs. In een aantal gevallen lijkt in de rechtspraak immers het idee te 

groeien dat het toetsen van de betrouwbaarheid van bepaalde vormen van 

inlichtingenbewijs omwille van hun aard of onduidelijke oorsprong de facto nooit 

voldoende grondig kan gebeuren. Zoals gezien kan een dergelijke visie met enige goede 

wil herkend worden in de Belgische GICM-zaak. Het Hof van Beroep gaat er daar 

immers van uit dat de bewijswaarde van het inlichtingenbewijs beperkt moet blijven tot 

die van steunbewijs indien de bron of de oorsprong ervan niet volledig duidelijk is. 

Maar het meest nadrukkelijk komt dit naar voor uit de Nederlandse arresten in de 

zaak omtrent de zogenaamde Hofstadgroep. Daarin werd het gebruik van bepaalde 

ambtsberichten als bewijs nadrukkelijk geweigerd omdat de betrouwbaarheid van de erin 

vervatte inlichtingen niet kon worden nagegaan. Wanneer deze arresten samen worden 

gelezen met deze in de Eik-zaak en Piranha-zaak, dan lijkt het zelfs alsof men er van 

uitgaat dat de betrouwbaarheid van een ambtsbericht uit zijn aard nooit voldoende 

getoetst kan worden, wat zou neerkomen op een de facto uitsluiting van een bepaalde 

vorm van inlichtingenbewijs. Ten aanzien van het inlichtingenbewijs dat in de vorm van 

een technische registratie (zoals een audio-opname) wordt gepresenteerd, wordt immers 

wel aanvaard dat deze voldoende op hun betrouwbaarheid konden worden getoetst.  

Deze ontwikkeling waarbij ten aanzien van het inlichtingenbewijs grenzen worden 

gesteld aan de vrije bewijswaardering, moet positief worden beoordeeld. De koppeling 

die gemaakt wordt tussen de vorm van het inlichtingenbewijs en de daarmee verbonden 

mogelijkheden om de betrouwbaarheid te toetsen, zorgt in zekere zin zelfs voor een 

beperkte objectivering omdat voor de betrouwbaarheidstoets als het ware een ondergrens 

wordt vastgelegd, zonder evenwel te raken aan de vrije bewijswaardering van de rechter 

ten aanzien van de bewijsmiddelen die zich boven deze ondergrens bevinden. Bovendien 

kan hierin een stimulans gevonden worden om niet te lichtzinnig over de 

betrouwbaarheidstoets heen te stappen. Het lijkt inderdaad wenselijk om telkens 

uitdrukkelijk na te gaan of het onderzoek naar de betrouwbaarheid van het 

inlichtingenbewijs in concreto als voldoende beschouwd kan worden. 
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Bijkomend moet in dat verband overigens nog op een ander kenmerk van de 

Nederlandse rechtspraak worden gewezen. De vaststelling dat betrouwbaarheid 

onvoldoende getoetst kan worden is volgens de Nederlandse rechtspraak immers 

voldoende om te besluiten tot de uitsluiting van  of beter gezegd tot het ontzeggen van 

elke bewijswaarde aan  het inlichtingenbewijs. Zover lijkt men in België of Duitsland 

niet te gaan. De betrouwbaarheid wordt daar als het ware vermoed, tenzij de 

procespartijen het tegendeel aannemelijk kunnen maken. Het feit dat de betrouwbaarheid 

onvoldoende gecontroleerd kan worden  en het vermoeden dus niet ontegensprekelijk 

kan worden bevestigd , wordt gecompenseerd door een inperking van de bewijswaarde, 

maar nooit door het volledig ontzeggen van elke bewijswaarde aan het inlichtingenbewijs. 

De Nederlandse rechtspraak toont zich op dat punt dus veel strenger, wat gelet op de 

bijzondere aard van het inlichtingenbewijs zeker verantwoord lijkt. 

Samenhangend met deze eerste moeilijkheid moet in de tweede plaats gewezen 

worden op het probleem dat de inperking van de bewijswaarde als techniek, sterk 

verbonden is met de motivering van de uitspraak. Het inperken van de bewijswaarde blijft 

immers een relatief steriele ingreep indien men geen zicht heeft op de relatieve waarde 

van de verschillende gehanteerde bewijsmiddelen en dus op de bewijsconstructie. 

Duidelijkheid daarover kan enkel worden verschaft in de motivering van de uitspraak. 

Maar net op dat punt loopt de praktijk in de besproken landen soms erg uit elkaar. Al te 

vaak blijft de bewijsconstructie omwille van de vrije bewijswaardering verscholen achter 

de conviction intime of raisonnée van de rechter en biedt de motivering van de uitspraak 

onvoldoende aangrijpingspunten om de effectieve inperking van de bewijswaarde te 

beoordelen en dus te controleren of te garanderen. 

Dat geldt zeker voor België waar er noch vanuit het (principieel vrije) 

bewijsstelsel, noch vanuit de rechtspraak veel tegengewicht wordt geboden voor de sluier 

die de convinction intime werpt over de motivering van de uitspraak. Daardoor is het in 

een Belgische context moeilijk, zoniet onmogelijk om op basis van een vonnis of arrest 

zicht te krijgen op de gehanteerde bewijsconstructie of op de relatieve bewijswaarde van 

de gebruikte bewijsmiddelen. Nederland en Duitsland bevinden zich wat dat betreft in een 

gunstigere situatie. Het feit dat (in een negatief-wettelijk bewijsstelsel) uit de motivering 

moet blijken dat enkel wettelijk toegestane bewijsmiddelen werden gebruikt, brengt 

immers per definitie met zich mee dat er enig inzicht wordt geboden in de gehanteerde 

bewijsconstructie. Al mag daar geen voorkeur voor een negatief-wettelijk stelsel uit 

worden afgeleid. Een bijzondere motiveringsverplichting kan immers ook steeds worden 

opgelegd in een vrij bewijsstelsel. 

Met betrekking tot de bewijswaardering lijkt Nederland evenwel de meeste 

garanties te bieden op een heldere motivering. In de eerste plaats worden er in het 

bewijsrecht uitdrukkelijk bewijsminima gekoppeld aan bepaalde wettelijke 

bewijsmiddelen. Het feit dat uit de motivering ook het naleven van deze bewijsminima 

moet blijken, vormt een verdere garantie op het inzichtelijk maken van de 

bewijsconstructie en relatieve bewijswaarde van de gehanteerde bewijsmiddelen. 

Specifiek met betrekking tot het gebruik van inlichtingenbewijs wordt door de Hoge Raad 

bovendien geëist dat de betrouwbaarheid nadrukkelijk wordt onderzocht en dat kan 

worden aangetoond dat daarbij alle beschikbare middelen werden aangewend. Daarbij 

kan (of moet) in het bijzonder de regeling van de afgeschermde getuige een rol spelen. 

Overigens wordt in die regeling ook uitdrukkelijk vereist dat het gebruik van een 

afgeschermde getuige bijzonder wordt gemotiveerd door de vonnisrechter. Aldus kan 

gesteld worden dat in Nederland wordt geëist dat over (de resultaten van) het onderzoek 

naar de betrouwbaarheid van het inlichtingenbewijs expliciet wordt gerapporteerd in de 

motivering van de uitspraak. 
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Gelet op het bovenstaande kan dan ook gesteld worden dat het toetsen van de 

betrouwbaarheid van het inlichtingenbewijs, tegen de achtergrond van het recht op een 

eerlijk proces een erg belangrijke waarborg kan vormen. De nadruk die daardoor gelegd 

wordt op de oorsprong en totstandkoming van het inlichtingenbewijs, gaat immers naar 

de kern van de zaak, te weten de reeds meermaals aangehaalde balans tussen afscherming 

en openheid. Bovendien beschikt de betrouwbaarheidstoets met het inperken van de 

bewijswaarde over een in potentie effectieve en flexibele sanctie. In de mate de balans te 

ver overhelt naar afscherming, kan dit door een inperking van de bewijswaarde 

gecompenseerd worden. 

Aan de goede werking van de betrouwbaarheidstoets lijken anderzijds wel twee 

noodzakelijke voorwaarden verbonden die momenteel niet steeds in voldoende mate zijn 

vervuld. In de eerste plaats lijkt het noodzakelijk om te eisen dat de betrouwbaarheid van 

het inlichtingenbewijs uitdrukkelijk wordt aangetoond. Is een betrouwbaarheidstoets niet 

mogelijk, of leidt ze tot de conclusie dat het voorliggende inlichtingenbewijs niet 

betrouwbaar is, dan moet die inlichtingen elke bewijswaarde worden ontzegd en kunnen 

zij in het geheel niet als bewijs worden gebruikt. Het hanteren van een vermoeden van 

betrouwbaarheid, waarbij een daadwerkelijk onderzoek als het ware wordt vervangen 

door een algemene vermindering (maar niet uitsluiting) van de bewijswaarde, biedt ons 

inziens onvoldoende rechtsbescherming. In de tweede plaats moeten er voldoende 

garanties bestaan dat over de naleving van de eerste voorwaarde gerapporteerd wordt in 

de motivering van de uitspraak. Zoals gezien biedt dit zowel voor de betrokken partijen, 

als voor de hogere rechtspraak de beste  en waarschijnlijk enige  garantie op naleving 

van de zonet geponeerde betrouwbaarheidstoets. 

Dat alles maakt dat wat betreft de betrouwbaarheidstoets vooral de Nederlandse 

regeling erg waardevol lijkt. De positie van Duitsland is moeilijker in te schatten, maar 

duidelijk is dat België in deze dreigt achter te blijven. Waar de onderzoeksmogelijkheden 

ten aanzien van het toetsen van de rechtmatigheid door de inschakeling van het Vast 

Comité I net werden uitgebreid, blijft de betrouwbaarheidstoets in België onderbelicht. 

Het (impliciet) gehanteerde vermoeden van betrouwbaarheid en de daaraan gekoppelde 

eerder algemene inperking van de bewijswaarde als compensatie, maar zeker ook de 

(inzake bewijsconstructie en -waarde) erg summiere motiveringsplicht, bieden ons inziens 

onvoldoende compensatie voor de potentiële aantasting van het recht op een eerlijk 

proces die met het gebruik van inlichtingenbewijs gepaard kan gaan. 

XXI.6.2.4. HET BEPERKEN VAN DE BEWIJSWAARDE 

Zoals gezien kan het beperken van de bewijswaarde het resultaat zijn van het toetsen van 

de betrouwbaarheid van het inlichtingenbewijs in concreto. Maar het kan ook gebruikt 

worden als op zichzelf staande techniek om het gebruik van inlichtingen als bewijs te 

beperken. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer de bewijswaarde van het 

inlichtingenbewijs in abstracto beperkt zou worden tot die van steunbewijs. Een 

dergelijke werkelijk algemeen geldende inperking van de bewijswaarde van het 

inlichtingenbewijs bestaat echter in geen enkel van de besproken landen. 

Uiteraard bestaan er telkens wel min of meer algemene beperkingen die ook van 

toepassing zijn op het inlichtingenbewijs. In Duitsland kan bijvoorbeeld gedacht worden 

aan het gebruik van de volledig anonieme getuige en de zogenaamde Zeugen von 

Hörensagen, ten aanzien waarvan bepaald wordt dat zij enkel gebruikt kunnen worden als 

steunbewijs. Voor Nederland moet gewezen worden op de wettelijke bewijsminima 

waardoor onder andere een bewezenverklaring nooit gestoeld kan zijn op de verklaringen 

van één getuige en meer in het algemeen wordt aangenomen dat een bewezenverklaring 

steeds op minstens twee uiteenlopende bronnen moet steunen. Telkens resulteert dit de 
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facto in een inperking van de bewijswaarde. Maar deze beperkingen zijn dus niet 

specifiek op het inlichtingenbewijs gericht en komen bijgevolg ook slechts ten dele 

tegemoet aan de daarmee verbonden bijzondere problematiek. 

Specifiek op inlichtingenbewijs gerichte inperkingen van de bewijswaarde bestaan 

weliswaar, maar hun toepassingsgebied is telkens beperkt. In Nederland bijvoorbeeld 

wordt het gebruik van de afgeschermde getuige op een dubbele wijze beperkt. Naast de 

naleving van de juiste procedure en de algemeen geldende bewijsminima wordt 

bijkomend ook bepaald dat de afgeschermde getuige enkel als bewijsmiddel kan worden 

gebruikt bij misdrijven die de voorlopige hechtenis mogelijk maken en een ernstige 

inbreuk op de rechtsorde opleveren. Maar aangezien het inlichtingenbewijs eerder 

uitzonderlijk door middel van een afgeschermde getuige zal worden geleverd, kan dit 

bezwaarlijk gezien worden als een inperking van de bewijswaarde van het 

inlichtingenbewijs in het algemeen. Een gelijkaardige conclusie moet ook gelden voor 

België waar het niet-geclassificeerde proces-verbaal niet gebruikt kan worden als 

exclusieve grond, noch als overheersende maatregel voor een veroordeling en de erin 

vervatte elementen bovendien steeds in overheersende mate steun moeten vinden in 

andere bewijsmiddelen. Die ietwat ingewikkelde formulering komt neer op een beperking 

van de bewijswaarde tot die van steunbewijs. Maar zoals wij hierboven konden aantonen, 

is ook van deze regeling het toepassingsgebied te beperkt om te spreken van een 

algemeen geldende inperking van de bewijswaarde van het inlichtingenbewijs. Het 

opstellen van een niet-geclassificeerd proces-verbaal is immers enkel mogelijk in de mate 

de inlichtingen hun oorsprong vinden in een specifieke of uitzonderlijke methode en zij 

een redelijk vermoeden of ernstige aanwijzingen van een strafbaar feit inhouden. 

Het ontbreken van een specifiek op het inlichtingenbewijs (als geheel) toegespitste 

in abstracto beperking van de bewijswaarde, lijkt een gemiste kans om de potentiële 

aantasting van het recht op een eerlijk proces op een relatief eenvoudige manier te 

compenseren. Anderzijds moet daar meteen aan worden toegevoegd dat aan het gebruik 

van een dergelijke algemene beperking ook enkele inherente nadelen zijn verbonden, 

nadelen die overigens ook lijken te gelden voor de bovenstaande en bij uitbreiding voor 

elke in abstracto inperking van de bewijswaarde. 

In de eerste plaats is het niet eenvoudig om de omvang van een inperking in 

abstracto te omschrijven. Een begrip als ‘steunbewijs’, of frases als ‘in overheersende 

mate steun vinden in andere bewijsmiddelen’ of ‘niet als overheersende maatregel’, geven 

een goede indicatie van de essentie van wat met een inperking van de bewijswaarde wordt 

beoogd, maar zij blijven ontegensprekelijk vaag. Het operationaliseren van deze 

begrippen is moeilijk waardoor er in hoofde van de vonnisrechter de facto een zeer grote 

appreciatiemarge bestaat om er een invulling aan te geven. Het ligt voor de hand dat dit 

een algemene en uniforme toepassing van de opgelegde beperking van de bewijswaarde 

bemoeilijkt. Ten tweede lijkt de opgelegde inperking van bewijswaarde op de keper 

beschouwd eerder beperkt. De enige conclusie die met zekerheid uit deze omschrijvingen 

kan worden afgeleid, is immers dat een veroordeling nooit mogelijk is wanneer zij enkel 

en alleen gesteund is op één inlichtingenbewijs. Zo geformuleerd lijkt de inperking 

evenwel weinig meer in te houden dan het algemene principe dat een veroordeling nooit 

gebaseerd kan worden op één enkel bewijsmiddel, een uitgangspunt dat in Nederland 

expliciet volgt uit de bewijsminima, maar in de praktijk eigenlijk ook in Duitsland en 

België wordt nagestreefd. Bovendien moet ook hier herhaald worden dat de effectiviteit 

van een inperking van de bewijswaarde onlosmakelijk verbonden is met de motivering 

van de uitspraak en de mate waarin deze inzicht biedt in de bewijsconstructie. De 

bedenkingen die wij hieromtrent in de vorige titel formuleerden gelden mutatis mutandis 

ook hier.  
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Dat alles leidt tot de conclusie dat van de bestaande in abstracto beperkingen van 

de bewijswaarde, met betrekking tot het recht op een eerlijk proces relatief weinig 

compenserende waarde uitgaat. De verklaring daarvoor ligt deels in het ontbreken van 

een motivering die voldoende inzicht biedt in de gehanteerde bewijsconstructie, maar 

vooral in de gebrekkige omschrijving van de omvang van de beperking. Hoewel het op 

zich niet onmogelijk moet zijn om deze nadelen weg te werken, dreigt ons inziens vooral 

het uitwerken van een hanteerbare omschrijving van de precieze omvang van de 

beperking erg moeilijk te worden. En zelfs wanneer voor elk van deze nadelen een 

oplossing gevonden zou worden, blijft de vaststelling dat het inperken van de 

bewijswaarde van het inlichtingenbewijs in abstracto, in vergelijking met de in concreto 

inperking op basis van het betrouwbaarheidsonderzoek, een eerder bot instrument is dat 

weinig ruimte laat om rekening te houden met de concrete omstandigheden van de zaak. 

Het inperken van de bewijswaarde naar aanleiding van het toetsen van de 

betrouwbaarheid lijkt dan ook beter geschikt als compenserende maatregel.  

Anderzijds moet worden toegegeven dat van een algemene inperking van de 

bewijswaarde wel het duidelijke signaal uitgaat dat het gebruik van inlichtingenbewijs 

niet vanzelfsprekend is en steeds met de nodige terughoudendheid moet worden 

benaderd. Het belang van die signaalfunctie mag niet worden onderschat, maar zij moet 

ons inziens worden aangevuld met een aantal meer effectieve compenserende technieken. 

De belangrijkste daarvan is ons inziens de reeds besproken in concreto inperking van de 

bewijswaarde naar aanleiding van het toetsen van de betrouwbaarheid. Maar daarnaast 

bestaan er ook enkele aangrijpingspunten om een meer effectieve in abstracto inperking 

van het inlichtingenbewijs te ontwerpen.  

Daarbij kan in de eerste plaats gedacht worden aan de codificatie van de reeds 

besproken evolutie in de (voornamelijk) Nederlandse rechtspaak waarbij de 

mogelijkheden om de betrouwbaarheid van bepaalde vormen van inlichtingenbewijs te 

toetsen, per definitie geacht worden onvoldoende te zijn. Zoals gezien moet de 

onmogelijkheid om de betrouwbaarheid te toetsen, volgens de Hoge Raad leiden tot het 

wegvallen van elke bewijswaarde en dus tot de bewijsuitsluiting. Een codificatie kan  

vertrekkend van het algemene principe dat de bewijswaarde van het inlichtingenbewijs 

geacht wordt volledig weg te vallen wanneer de betrouwbaarheid ervan onvoldoende kan 

worden getoetst  bepalen dat ten aanzien van bepaalde vormen van inlichtingenbewijs in 

abstracto wordt vermoed dat hun betrouwbaarheid onvoldoende kan worden getoetst. 

Voor alle andere vormen zal de vonnisrechter dan steeds in concreto moeten nagaan of de 

mogelijkheden om de betrouwbaarheid te toetsen, volstaan. Enkel indien die vraag 

bevestigend wordt beantwoord, is de bewijswaardering vrij en kan hij op basis van zijn 

conviction intime vrij oordelen over de bewijswaarde van het inlichtingenbewijs en de 

plaats die het krijgt binnen de bewijsconstuctie. Ten tweede kan het uitsluiten van elke 

bewijswaarde ook gekoppeld worden aan de mate waarin het inlichtingenbewijs gebruikt 

zou worden voor bepaalde minder ernstige strafbare feiten. Dat is in essentie wat in 

Nederland in het kader van de afgeschermde getuige en in België bij het opstellen van een 

niet-geclassificeerd proces-verbaal gebeurt, zij het zonder uitdrukkelijke verwijzing naar 

de bewijswaarde.  

De beide bovenstaande suggesties komen ons inziens gedeeltelijk tegemoet aan de 

eerder geformuleerde bedenkingen. In de eerste plaats wordt een van de belangrijkste 

moeilijkheden bij het ontwerpen van een in abstracto inperking van de bewijswaarde  te 

weten, de omschrijving van de omvang van die inperking  vermeden. In beide 

suggesties valt de bewijswaarde immers volledig weg, waardoor er over de omvang van 

de inperking geen onduidelijkheid meer kan bestaan. Men zou hier in plaats van een 

inperking van de bewijswaarde, zelfs kunnen spreken van het ontzeggen van bewijskracht 
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aan het inlichtingenbewijs. Het onderscheid lijkt echter eerder semantisch van aard, 

aangezien het resultaat in beide gevallen identiek is. Overigens zou men de tweede 

suggestie ook kunnen benaderen als een toepassing van het proportionaliteitsbeginsel. In 

de tweede plaats hebben zij, in vergelijking met het botte instrument van een algemene 

inperking, een meer gerichte compenserende waarde. In het eerste geval wordt de 

automatische inperking van de bewijswaarde beperkt tot die vormen van 

inlichtingenbewijs waarvoor het toetsen van de betrouwbaarheid uit hun aard 

problematisch is. Ten aanzien van de andere vormen van inlichtingenbewijs, moet steeds 

in concreto worden beoordeeld of de betrouwbaarheid afdoende getoetst kan worden. In 

het tweede geval wordt er van uitgegaan dat de potentiële impact op het recht op een 

eerlijk proces dermate groot is dat het toekennen van bewijswaarde enkel kan worden 

verantwoord ten aanzien van de meest ernstige strafbare feiten. 

XXI.6.2.5. HET GEBRUIK VAN GETUIGENVERKLARINGEN 

Als laatste moet ten slotte worden stilgestaan bij het gebruik van getuigenverklaringen, 

die in het kader van dit onderzoek om een aantal redenen een bijzondere positie innemen.  

In de eerste plaats moet herhaald worden dat het getuigenbewijs een complexe 

realiteit herbergt waardoor dé getuigenverklaring niet bestaat. De aard en daarmee het 

belang van de getuigenverklaring verschilt aanzienlijk in functie van een aantal 

parameters zoals de persoon van de getuige (medewerker van een inlichtingendienst of 

derde), de aard van het gebruik van de verklaring (als rechtstreeks bewijs, dan wel in het 

kader van het toetsen van de rechtmatigheid of betrouwbaarheid van andere 

bewijsmiddelen), het geldende bewijsstelsel (negatief-wettelijk of vrij) en het daarmee 

verwante belang dat aan het onmiddelijkheidsbeginsel wordt gehecht. Het spreekt voor 

zich dat dit de rechtsvergelijking, maar ook de bespreking van het getuigenbewijs binnen 

eenzelfde rechtsstelsel, aanzienlijk bemoeilijkt.  

Niettemin kan op basis van ons onderzoek wel een gemene deler worden 

gevonden in de dubbele vaststelling dat het gebruik van inlichtingengetuigen (i.e. de 

getuigenverklaring van een medewerker van een inlichtingendienst) in elk van de 

besproken landen mogelijk is, maar overal op dezelfde moeilijkheid stuit: het verzoenen 

van de nood aan afscherming in hoofde van de inlichtingendiensten met de openheid die 

inherent verbonden is met het recht op een eerlijk proces. Die moeilijke balans 

kristalliseert telkens rondom twee bijzondere problemen: het afschermen van de inhoud 

van de getuigenis; en het afschermen van de identiteit van de getuige. 

Wat betreft het eerste probleem lijken er in de Belgische context geen adequate 

oplossingen te bestaan. Buiten de algemene bepalingen inzake afscherming van bronnen 

beschikken de inlichtichtingendiensten niet over de formele mogelijkheid om het afleggen 

van een verklaring door een van zijn medewerkers te verbieden of inhoudelijk te 

begrenzen. De uiteindelijke inhoud van de verklaring is daardoor sterk afhankelijk van de 

inschatting en de goodwill van de getuige zelf. Dat is anders in Nederland waar het 

opheffen van de geheimhoudingsverplichting van een medewerker van de 

inlichtingendienst de toestemming behoeft van de betrokken ministers en met de regeling 

van de afgeschermde getuige bovendien werd voorzien in de expliciete mogelijkheid om 

bepaalde verklaringen uit het uiteindelijke proces-verbaal te weren. En ook in Duitsland 

bestaan zoals gezien gelijkaardige mogelijkheden op grond van het zogenaamde 

Genehmigungsschreiben (de toestemming van het diensthoofd van de medewerker om als 

getuige op te treden) en de Sperrerklärung (de mogelijkheid om het meedelen van 

bepaalde inlichtingen te weigeren). 

En ook met betrekking tot de afscherming van de identiteit van de 

inlichtingengetuige bestaat er in België geen bijzondere regeling. De identiteit van een 
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getuige kan op grond van de algemene regeling enkel worden afgeschermd bij een 

ernstige bedreiging van zijn fysieke integriteit, maar niet louter op basis van de nood aan 

afscherming in hoofde van een inlichtingendienst. Datzelfde geldt ook in Duitsland, al 

lijkt men daar wel soepeler om te gaan met de vereiste vaststelling van een bedreiging 

van de fysieke integriteit. In Nederland daarentegen werd met de regeling van de 

afgeschermde getuige wel nadrukkelijk voorzien in de mogelijkheid om de identiteit van 

een inlichtingengetuige verborgen te houden omwille van het belang van de 

staatsveiligheid. 

De geïdentificeerde moeilijkheden hebben aldus schijnbaar enkel in Nederland 

geleid tot het uitwerken van een bijzondere regeling. Voor Duitsland kan dit verklaard 

worden door de vaststelling dat de bestaande wettelijke mogelijkheden grotendeels lijken 

te volstaan om de genoemde problemen op te vangen, maar die conclusie kan voor België 

niet gelden. Toch hoeft het ontbreken van een bijzondere regeling in België niet meteen te 

verontrusten. Er kunnen ons inziens immers vraagtekens worden geplaatst bij de 

meerwaarde van het inlichtingenbewijs in de vorm van een getuigenverklaring. 

Die meerwaarde is in de eerste plaats uiteraard afhankelijk van het geldende 

bewijsstelsel en van het belang dat daarin wordt gehecht wordt aan het 

onmiddelijkheidsbeginsel. Zoals gezien is dit vooral belangrijk in het Duitse (en in 

mindere mate in het Nederlandse) negatief-wettelijk bewijsstelsel en minder in een vrij 

bewijsstelsel zoals in België. Maar gelet op wat hierboven werd gesteld in verband met 

het belang van het toetsen van de betrouwbaarheid van het inlichtingenbewijs, kan 

hiervoor nog een tweede en (in de toekomst) nog belangrijkere reden worden aangehaald. 

In vergelijking met de andere mogelijke vormen waarin het inlichtingenbewijs zich kan 

presenteren, zijn aan het toetsen van de betrouwbaarheid van een getuigenverklaring 

immers een aantal bijzondere moeilijkheden verbonden. Verder bouwend op de 

Nederlandse rechtspraak zou men kunnen stellen dat het toetsen van de betrouwbaarheid 

van een inlichtingengetuige misschien niet onmogelijk is (zoals bij een ambtsbericht), 

maar in ieder geval moeilijker is dan wanneer er sprake is van een technische registratie 

in de vorm van een audio- of video-opname. Zodoende lijkt het gebruik van een 

inlichtingengetuige minder garanties te bieden op een adequate betrouwbaarheidstoets en 

dus ter compensatie in aanmerking te komen voor een substantiële inperking van de 

bewijswaarde of eventueel zelfs een volledige uitsluiting. 

Dat alles moet ons inziens leiden tot de conclusie dat het gebruik van een 

inlichtingengetuige vanuit het perspectief van de vervolging een proces-economisch 

weinig interessante optie is. Gelet op de aangehaalde moeilijkheden  en de in 

voorkomend geval daarvoor geldende bijzondere procedures  vergt het een aanzienlijke 

investering met een  gelet op de betrouwbaarheidstoets en eventuele inperking van de 

bewijswaarde ter compensatie  relatief onzekere meerwaarde. Dat geldt voor de 

Belgische context, maar gelet op de rechtspraak van de Hoge Raad zeker ook voor de 

Nederlandse. Het lijkt dan ook aannemelijk om er van uit te gaan dat het 

inlichtingenbewijs in de vorm van een getuigenverklaring in beide landen eerder 

uitzonderlijk zal voorkomen. Tegen die achtergrond moet in Nederland ook de 

meerwaarde van de regeling van de afgeschermde getuige waarschijnlijk vooral gezocht 

worden in het onderzoek naar de betrouwbaarheid (of rechtmatigheid) van het 

inlichtingenbewijs in een andere vorm. Enkel in Duitsland lijken er omwille van het 

onmiddelijkheidsbeginsel minder alternatieven te bestaan voor het gebruik van 

getuigenverklaringen, waardoor het gebruik van inlichtingengetuigen als bewijs 

noodgedwongen belangrijker zal blijven. 
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HOOFDSTUK XXII. DE ONDERZOEKSVRAGEN BEANTWOORD 

XXII.1. HET ANTWOORD OP DE EERSTE TWEE ONDERZOEKSVRAGEN 

Zoals aangekondigd werd in dit deel gezocht naar een antwoord op de derde 

onderzoeksvraag: hoe moeten de mogelijkheden waarover de politiediensten beschikken 

om inlichtingen te gebruiken, beoordeeld worden tegen de maatstaf van het recht op een 

eerlijk proces? Maar aangezien het antwoord op deze vraag in hoge mate steunt op de 

voorgaande onderzoeksvragen en als het ware de kern van dit onderzoek uitmaakt, zal het 

besluit bij dit deel tevens beschouwd worden als algemeen besluit van dit onderzoek. Het 

lijkt dan evenwel aangewezen om eerst kort het antwoord op (de verschillende aspecten 

van) de eerste twee onderzoeksvragen in herinnering te brengen. 

De eerste onderzoeksvraag peilde naar de mogelijkheden voor de 

inlichtingendiensten om in het kader van de opsporing en vervolging van strafbare feiten 

met de politiediensten samen te werken. Zij werd verder opgedeeld in drie aspecten of 

subvragen: 

 

a. Hoe verhouden de inlichtingendiensten zich ten aanzien van de politiediensten (in 

historisch perspectief)? 

 

b. Over welke mogelijkheden beschikken de inlichtingendiensten om informatie die 

in het kader van de opsporing en vervolging van strafbare feiten interessant kan 

zijn, in te zamelen? 

 

c. Over welke mogelijkheden beschikken de inlichtingendiensten om informatie 

(inlichtingen) aan de politiediensten door te geven? 

 

We argumenteerden dat de inlichtingendiensten meestal organisatorisch, maar steeds ook 

functioneel duidelijk van de politiediensten onderscheiden kunnen worden. Gelet op het 

ontstaan van de inlichtingendiensten als een bijzondere vorm van politie (in functionele 

zin), was dit onderscheid aanvankelijk inderdaad erg vaag. Maar op basis van de 

historische analyse in deel II kon worden aangetoond dat de inlichtingenfunctie zich in de 

loop van de (tweede helft van de) 20
ste

 eeuw duidelijk verzelfstandigde langsheen een 

vijftal sporen. De historische analyse ondersteunt daardoor mede de functionele definitie 

van een inlichtingendienst die in dit onderzoek werd geformuleerd als uitgangspunt en in 

het verdere verloop van het onderzoek ook herhaaldelijk als maatstaf werd gebruikt: een 

inlichtingendienst is een overheidsdienst die informatie inzamelt over de mogelijke 

bedreigingen voor de staatsveiligheid en deze analyseert met de bedoeling om andere 

(overheids)instanties in staat te stellen om op een gepaste manier op deze bedreigingen te 

reageren. 

Vervolgens bleek uit het derde deel dat de inlichtingendiensten in elk van de 

besproken landen in een erg verschillende institutionele context functioneren. Er werden 

soms aanzienlijke verschillen vastgesteld met betrekking tot de organisatie en regeling 

van de bevoegdheden van deze diensten, alsook met betrekking tot hun verhouding met 

de opsporingsinstanties. Anderzijds kon echter ook worden aangetoond dat deze 

verschillen bij nader inzien niet verhinderden dat de essentie van de voorgestelde 

functionele definitie wel degelijk in elk van de besproken landen herkend kon worden. 

Bovendien werd ook duidelijk dat de bevoegdheden waarover de respectieve 

inlichtingendiensten beschikten om informatie in te zamelen, inhoudelijk vaak 

vergelijkbaar waren met deze van de opsporingsinstanties. Maar vooral kon worden 
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aangetoond dat deze bevoegdheden  alleen al omwille van de taakomschrijving van de 

inlichtingendiensten  overal beschouwd moeten worden als ruimer dan de inhoudelijk 

vergelijkbare opsporingsmethoden. Zodoende werd ook onderzoeksvraag 1b beantwoord. 

Het antwoord op de onderzoeksvraag 1c werd geleverd in deel IV. Daaruit bleek 

in de eerste plaats dat in elk van de besproken landen  maar op grond van het 

Trennungsgebot vooral in Duitsland  veel nadruk wordt gelegd op het handhaven van 

een zekere scheiding tussen de inlichtingen- en de politiediensten. De praktische 

consequenties van dat uitgangspunt blijken vooral uit het expliciet handhaven van een 

organisatorische scheiding, maar vormen zelden een belemmering voor de samenwerking 

in ruime zin. De mogelijkheden voor de inlichtingendiensten om inlichtingen aan andere 

overheidsinstanties te verstrekken, zijn in elk van de besproken landen aanzienlijk. Ten 

aanzien van de opsporingsinstanties worden deze mogelijkheden bovendien telkens nog 

verruimd. En ook de mogelijkheden om op operationeel niveau met de 

opsporingsinstanties samen te werken moeten  voornamelijk door de mogelijkheid van 

een parallel onderzoek  voor elk van de besproken landen als erg ruim worden 

omschreven. 

Ook de tweede deelonderzoeksvraag (over welke mogelijkheden beschikken de 

politiediensten om de inlichtingen die zij van een inlichtingendienst hebben ontvangen te 

gebruiken?) werd opgedeeld in drie aspecten of subvragen: 

 

a. Over welke mogelijkheden beschikken de politiediensten om de inlichtingen die 

zij van een inlichtingendienst hebben ontvangen te gebruiken als start- of 

sturingsinformatie? 

 

b. Over welke mogelijkheden beschikken de politiediensten om de inlichtingen die 

zij van een inlichtingendienst hebben ontvangen te gebruiken als grond voor een 

dwangmiddel? 

 

c. Over welke mogelijkheden beschikken de politiediensten om de inlichtingen die 

zij van een inlichtingendienst hebben ontvangen te gebruiken als strafrechtelijk 

bewijs? 

 

Het onderzoek in deel V gaf evenwel aanleiding tot het samenvoegen van de eerste twee 

aspecten tot de vraag naar het gebruik van inlichtingen in het kader van het strafrechtelijk 

vooronderzoek. Het antwoord op deze vraag bleek bovendien relatief kort te kunnen zijn. 

Het gebruik van inlichtingen in het vooronderzoek wordt overal aanvaard, maar 

alsdusdanig niet bijzonder geclausuleerd en eigenlijk zelfs nauwelijks geproblematiseerd.  

Daarentegen bestaat in elk van de besproken landen wel de duidelijke ambitie om 

het gebruik van inlichtingen (als bewijs) in de vonnisfase met de nodige omzichtigheid te 

behandelen. Uit de bespreking van de concrete mogelijkheden en beperkingen inzake het 

gebruik van inlichtingen in de hoofdstukken XVII tot XIX is evenwel gebleken dat men 

er slechts gedeeltelijk in geslaagd is om die terughoudendheid ook consequent in de 

toepasselijke regelgeving te vertalen. Weliswaar wordt het gebruik van inlichtingen als 

bewijs in elk van de besproken landen op de een of andere wijze beperkt, maar nergens 

lijkt dat te leiden tot een omvattend en sluitend systeem. Daarvoor zijn de gevonden 

regeling te fragmentarisch en blijft hun toepassingsgebied in vele gevallen te beperkt. 

Zelden blijken de bestaande beperkingen van aard om van toepassing te kunnen zijn op 

elk gebruik van inlichtingen als bewijs, ongeacht de vorm of oorsprong ervan. Het 

antwoord op onderzoeksvraag 2c is dan ook dat de mogelijkheden waarover de 

politiediensten beschikken om de inlichtingen die zij van een inlichtingendienst hebben 



 490 

ontvangen als strafrechtelijk bewijs te gebruiken  niet tegenstaande de net genoemde 

ambitie  vrij ruim zijn of alleszins  op enkele uitzonderingen na  weinig effectief 

worden beperkt.  

XXII.2. GEEN EENDUIDIG ANTWOORD (MOGELIJK) OP DE DERDE 

ONDERZOEKSVRAAG 

De antwoorden op de eerste twee onderzoeksvragen, lijken aldus haaks te staan op de 

argumentatie die in het eerste hoofdstuk van dit deel werd opgebouwd. Daarin werd 

betoogd dat het gebruik van inlichtingen als bewijs, tegen de achtergrond van het recht op 

een eerlijk proces, met een zekere terughoudendheid moet worden benaderd. Het 

antwoord op de derde onderzoeksvraag (hoe moeten de mogelijkheden uit de eerste twee 

onderzoeksvragen beoordeeld worden tegen de maatstaf van het recht op een eerlijk 

proces?) lijkt daardoor voor de hand te liggen: aangezien de mogelijkheden nauwelijks of 

niet effectief worden beperkt, kan er van de bestudeerde regelingen onvoldoende 

compenserende waarde uitgaan ten aanzien van de bijzondere risico’s die tegen de 

achtergrond van het recht op een eerlijk proces noodzakelijkerwijze gepaard gaan met het 

gebruik van inlichtingen als bewijs.  

Deze op het eerste gezicht erg negatieve conclusie moet weliswaar verduidelijkt 

worden in die zin dat er zeker niet uit afgeleid mag worden dat het gebruik van 

inlichtingen als bewijs steeds in strijd zou zijn met artikel 6 EVRM. Afhankelijk van de 

aard en de oorsprong van het inlichtingenbewijs, van de wijze waarop het wordt gebruikt 

en van de concrete omstandigheden van de strafzaak in het algemeen, is het ons inziens 

zonder meer mogelijk dat bepaalde inlichtingen bijdragen aan een strafrechtelijke 

veroordeling, zonder dat dit tot een schending van het recht op een eerlijk proces moet 

leiden. De conclusie wijst daarentegen wel op het feit dat er in de huidige 

omstandigheden onvoldoende garanties bestaan die het gebruik van inlichtingen in zijn 

algemeenheid kunnen verzoenen met het recht op een eerlijk proces.  

De besproken regelingen houden onvoldoende rekening met de relevante 

parameters  zoals de verschijningsvorm van de inlichtingen en de aard van het gebruik  

en zijn behept met onvolledigheden en inconsequenties die nefast zijn voor de 

duidelijkheid en voorspelbaarheid van het geheel. Dat maakt het moeilijk  en in 

sommige gevallen onmogelijk  om in een concrete zaak in te schatten of en hoe 

bepaalde inlichtingen gebruikt kunnen worden in het kader van de opsporing en 

vervolging. Maar nogmaals, die vaststelling betekent niet dat er geen ruimte is voor 

verbetering. 

Toch kan de bovenstaande conclusie ons niet bekoren als eindpunt en wel om 

twee redenen. In de eerste plaats wordt geen perspectief geboden op de toekomst. Hoe 

zeer deze conclusie in haar algemeenheid wel degelijk valide en juist is, blijft zij immers 

beperkt tot het afwijzen van de gevonden regelingen. Er worden geen handvaten geboden 

om te komen tot een aanvaardbaar alternatief waardoor haar meerwaarde eerder beperkt 

blijft. Bovendien schetst zij een beeld dat in vergelijking met de vaststellingen in de 

voorgaande delen te negatief lijkt. In de loop van het onderzoek werden immers ook 

verschillende regelingen besproken die op zichzelf genomen, positief geëvalueerd konden 

worden, net omdat zij een reële bijdrage leveren aan het vermijden of compenseren van 

een eventuele aantasting van het recht op een eerlijk proces. De bovenstaande conclusie 

heeft daarvoor onvoldoende aandacht, al ligt de reden waarom deze regelingen dan niet 

zwaarder hebben kunnen wegen op de uiteindelijke conclusie, wel voor de hand. 

Uit het onderzoek is immers gebleken dat de verschillende aspecten van een 

regeling van het gebruik van inlichtingen als bewijs  aspecten die grosso modo 
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samenvallen met de structuur van dit onderzoek  elkaar verregaand beïnvloeden. De 

institutionele context beïnvloedt de aard en draagwijdte van de inlichtingenmethoden; de 

inlichtingenmethoden beperken de beschikbare inlichtingen en dus de mogelijkheden om 

te verstrekken; en het verstrekkingsregime grijpt vooruit naar het navolgende gebruik van 

de verstrekte inlichtingen. Een beoordeling van de regeling van het gebruik van 

inlichtingen als bewijs, moet aldus steeds gepaard gaan met een in globo beoordeling van 

de verschillende aspecten die aan het eigenlijke gebruik voorafgaan. De vaststelling dat 

de regeling van een (deel)aspect wordt beschouwd als waardevol of goed, zal dus niet 

noodzakelijk leiden tot een positieve eindconclusie over het geheel. Datzelfde 

mechanisme wordt bovendien nog in de hand gewerkt door het feit dat ook het recht op 

een eerlijk proces een in globo beoordeling vereist. Wanneer een bepaalde gebeurtenis op 

zich raakt aan het recht op een eerlijk proces, kan dat zoals gezien gecompenseerd 

worden door het verloop van het proces in zijn geheel waardoor er van een 

daadwerkelijke schending geen sprake hoeft te zijn. 

Bovendien kunnen we op basis van de voorgaande delen enkel besluiten dat het 

brede perspectief waartoe een dergelijke in globo beoordeling noopt, in geen van de 

besproken landen aanwezig lijkt te zijn. Hoezeer men zich in bepaalde gevallen ook 

bewust is van de risico’s die aan (de verschillende aspecten van) het gebruik van 

inlichtingen zijn verbonden, nergens is men er schijnbaar in geslaagd om hieruit een 

omvattende visie te distilleren. In het beste geval bieden de gevonden regelingen een 

antwoord op de specifieke problemen waarop men bij een bepaald aspect is gestuit, maar 

zelden overstijgt hun belang dat aspect en nooit lijken zij te passen binnen een doordachte 

regeling van (alle aspecten van) het gebruik van inlichtingen als bewijs. Het ontbreken 

van een omvattende visie en daaruit afgeleide en consequent uitgewerkte regeling van het 

gebruik van inlichtingen, is daarom misschien wel de belangrijkste oorzaak van de erg 

negatief geformuleerde eindconclusie. 

Om aan deze bezwaren tegemoet te komen lijkt het onvermijdelijk om een 

antwoord te formuleren op de vraag hoe een dergelijk omvattende visie er dan zou 

kunnen uitzien, welke elementen er deel van kunnen of moeten uitmaken en hoe deze 

vervolgens vertaald kunnen worden in een concrete regeling van (de verschillende 

aspecten van) het gebruik van inlichtingen als bewijs. Het antwoord op die vraag is 

evenwel moeilijk en de concrete uitwerking ervan niet eenduidig. In de voorgaande delen 

werden bepaalde regelingen, omschreven als waardevol of beloftevol met het oog op de 

bescherming van het recht op een eerlijk proces. Maar het gaat uiteraard niet op om deze 

regelingen eenvoudigweg te combineren om ze vervolgens in een ideaaltypisch systeem 

als voorbeeld te presenteren. Steeds zijn deze regelingen immers geworteld in het eigen 

rechtssysteem en laten zij zich niet zomaar transplanteren naar een ander rechtssysteem 

zonder aan coherentie of efficëntie in te boeten. Het ontwerpen van een dergelijk uit 

concrete regelingen opgebouwd ideaaltypisch en forumneutraal systeem, lijkt daarom 

gedoemd om te mislukken. 

Anderzijds kunnen er op basis van het onderzoek van de besproken concrete 

nationale regelingen wel een aantal meer algemene conclusies geformuleerd worden. In 

de hierna volgende titel worden deze voorgesteld als de noodzakelijke voorwaarden om te 

kunnen spreken van een omvattend systeem waarbinnen het gebruik van inlichtingen met 

het recht op een eerlijk proces wordt verzoend. Deze noodzakelijke voorwaarden worden 

zoveel als mogelijk forumneutraal geformuleerd waardoor hun wel een algemene gelding 

kan worden toegekend. De wijze waarop aan deze voorwaarden moet worden voldaan, 

ligt immers niet vast, enkel het te bereiken resultaat. De concrete uitwerking ervan kan 

met andere woorden verschillen van land tot land.  
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XXII.3. DE NOODZAKELIJKE VOORWAARDEN VOOR EEN OMVATTEND 

EN EVENWICHTIG SYSTEEM 

XXII.3.1. Een duidelijk omschreven inlichtingenfinaliteit 

Wanneer een regeling voor het gebruik van inlichtingen wordt uitgewerkt, ligt het voor de 

hand om het begrip ‘inlichtingen’ te omschrijven als de (verrijkte) informatie afkomstig 

van een inlichtingendienst. Bijgevolg is ook het noodzakelijk om duidelijk te definiëren 

wat verstaan moet worden onder het begrip inlichtingendienst. Bovendien kan het belang 

van een bruikbare definitie van het begrip inlichtingendienst, ook gelet op de beladenheid 

van de term, nauwelijks worden onderschat. Enkel zo kan immers worden vermeden dat 

het debat over het gebruik van inlichtingen en over de werking van de 

inlichtingendiensten, wordt gekaapt door historische of emotionele argumenten en 

verzandt in gemeenplaatsen, scheve vergelijkingen en misverstanden. 

Reeds in deel I werd een definitie naar voren geschoven die doorheen dit 

onderzoek het referentiepunt vormde. Een inlichtingendienst werd omschreven als een 

overheidsdienst die informatie inzamelt over de mogelijke bedreigingen voor de 

staatsveiligheid en deze analyseert met de bedoeling om andere (overheids)instanties in 

staat te stellen om op een gepaste manier op deze bedreigingen te reageren. Deze definitie 

heeft in de loop van dit onderzoek meermaals haar meerwaarde kunnen aantonen en lijkt 

in vergelijking met andere definities over een aantal belangrijke troeven te beschikken. 

De belangrijkste daarvan is ongetwijfeld het feit dat werd gekozen voor een functionele 

invalshoek, waardoor de nadruk niet langer ligt op de inlichtingendienst maar op de 

inlichtingenfunctie. Alle andere aan deze definitie verbonden voordelen lijken daaruit 

voort te vloeien. 

In de eerste plaats biedt zij ons zoals gezegd een goed aangrijpingspunt om een 

helder onderscheid te maken tussen de inlichtingen- en de politiediensten. Het 

identificeren en bewaken van dat onderscheid vormt een eerste belangrijke waarborg 

tegen een eventuele aantasting van het recht op een eerlijk proces omdat het ons in staat 

stelt om de informatie die door een inlichtingendienst werd ingezameld te onderscheiden 

van die informatie die binnen het kader van de strafprocedure werd ingezameld. Wij 

argumenteerden immers dat het navolgen van de strafprocedure een eerste garantie biedt 

op het vermijden van een aantasting van dat recht, of toch op zijn minst een potentiële 

aantasting ervan proactief zal trachten te compenseren. Het wettelijke kader van de 

inlichtingendiensten kan, in vergelijking met het strafprocesrecht, niet dezelfde garanties 

bieden.  

In de tweede plaats zit in de voorgestelde functionele definitie ook een waarborg 

vervat in de vorm van een machtsdeling. De ruime mogelijkheden van de 

inlichtingendiensten om een informatiepositie uit te bouwen, worden in evenwicht 

gehouden door de onmogelijkheid om op basis van die informatiepositie ook zelf te 

reageren met executieve maatregelen. Terwijl de overheidsinstanties die wel zelf 

executieve maatregelen kunnen nemen, op grond van hun opdracht minder verregaande 

mogelijkheden hebben om informatie in te zamelen.  

Bovendien lijkt deze definitie in hoge mate neutraal te zijn ten aanzien van de in 

de verschillende landen geldende institutionele context. De concrete organisatie van een 

inlichtingendienst, zijn plaats binnen het staatsbestel en zelfs zijn eventuele 

organisatorische verwevenheid met de politiediensten maken immers geen deel uit van 

een functionele definitie. Dat vereenvoudigt de rechtsvergelijking, maar kan ook het 

wederzijds begrip tussen de verschillende landen in de hand werken. Toegegeven, in dit 

onderzoek werd het hanteren van deze definitie vergemakkelijkt door de vaststelling dat 

de inlichtingendiensten in geen van de besproken landen over executieve bevoegdheden 
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beschikken. Maar zelfs in de mate dat wel het geval zou zijn, hoeft dat de bruikbaarheid 

van de definitie niet in het gedrang te brengen. Het volstaat dan dat de executieve 

bevoegdheden van de inlichtingendienst geacht worden te passen binnen een andere 

bijkomende finaliteit die  naast de eigenlijke inlichtingenfinaliteit  werd toegekend aan 

de inlichtingendienst (in organieke zin). Vervolgens kunnen de hieronder te bespreken 

noodzakelijke voorwaarden voor het verstrekken en gebruiken van inlichtingen voor een 

andere finaliteit dan de inlichtingenfinaliteit, mutatis mutandis ook gelden ten aanzien van 

deze bijkomende finaliteit. 

Tenslotte moet herhaald worden dat de kernelementen van de functionele definitie 

in elk van de besproken landen kunnen worden herkend. Dat vormt zowel een bevestiging 

van de bruikbaarheid ervan als een geruststelling. De eerste noodzakelijke voorwaarde 

lijkt daardoor immers, althans in essentie, vervuld te zijn. Anderzijds kent geen van de 

besproken landen een duidelijk geëxpliciteerde functionele definitie van hun 

inlichtingendienst(en) en dat is toch een gemiste kans. In België en Duitsland wordt 

daarentegen eerder getracht om de inlichtingendiensten te definiëren  en hun optreden 

controleerbaar te houden  door middel van een uitgebreide omschrijving van het 

voorwerp van hun opdracht; de staatsveiligheid. Maar zoals we hierboven hebben gezien, 

wordt aan deze terechte bezorgdheid (beter) tegemoetgekomen door het hanteren van een 

functionele definitie van een inlichtingendienst en de daarin vervatte machtsdeling. 

Bovendien lijkt deze invalshoek het onderscheid met de politiediensten in bepaalde 

gevallen eerder te bemoeilijken in plaats van te vereenvoudigen. Daarom blijft het, gelet 

op het belang van een welomschreven inlichtingenfinaliteit, ons inziens wenselijk om alle 

elementen van de functionele definitie in het wettelijke kader te expliciteren en de 

inlichtingenfunctie zodoende nadrukkelijker te onderscheiden van de andere functies die 

de inlichtingendienst (in organieke zin) desgevallend uitoefent, alsook van de finaliteit 

van de andere overheidsinstanties.  

XXII.3.2. De primauteit van de inlichtingenfinaliteit als uitgangspunt 

Nauw verbonden met de hierboven gehanteerde functionele definitie van een 

inlichtingendienst, moet als tweede noodzakelijke voorwaarde de primauteit van de 

inlichtingenfunctie worden vooropgesteld. Die primauteit moet tot uitdrukking komen in 

twee aspecten. 

In de eerste plaats moet een inlichtingendienst de vrijheid krijgen om tot op zekere 

hoogte autonoom te bepalen wat beschouwd moet worden als een bedreiging voor de 

staatsveiligheid. Zoals we eerder al aanhaalden is het schier onmogelijk om een 

operationaliseerbare omschrijving te ontwerpen van het begrip ‘veiligheid van de Staat’. 

Datzelfde geldt a fortiori voor het in algemene termen omschrijven van de mogelijke 

bedreigingen voor de veiligheid van de Staat. Meer zelfs, hoe meer men zich uitput in het 

oplijsten van de mogelijke bedreigingen, des te groter wordt het risico dat daarmee de 

flexibiliteit van de diensten wordt beperkt. Terwijl die flexibiliteit ten aanzien van een 

sterk evolutief begrip als de ‘bescherming van de veiligheid van de Staat’ net de beste 

garantie vormt dat de inlichtingendiensten hun rol ook ten aanzien van nieuwe (vormen 

van) bedreigingen ten volle kunnen spelen. Het verdient daarom ons inziens de voorkeur 

om de omschrijving van het begrip ‘ bedreiging van de staatsveiligheid’ eerder beperkt te 

houden en een relatief grote vrijheid toe te kennen aan de inlichtingendiensten bij de 

concrete interpretatie en invulling ervan. 

Het ligt voor de hand om hier tegen in te brengen dat de inlichtingendiensten in 

dat geval hun eigen opdrachten zouden bepalen en dus de facto op de rand of zelfs buiten 

de rechtsstaat zouden opereren. Die kritiek is niet geheel onterecht, maar kan bij nader 

inzien niet overtuigen. Het is in zekere zin immers onvermijdelijk dat een dienst die het 
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voortbestaan van de rechtsstaat moet beschermen, vanop de rand van die rechtsstaat 

opereert. Een stad wordt niet verdedigd vanop het marktplein, maar vanop de wallen. 

Bovendien is het een illusie om te denken dat men zich een voorstelling kan maken van 

elke toekomstige bedreiging in al zijn verschijningsvormen. Het bestaan van enige 

fluïditeit in de omschrijving van het voorwerp van het inlichtingenwerk lijkt daarom 

onvermijdelijk, evenals de daaruit voortvloeiende autonomie voor de inlichtingendiensten 

bij de concrete invulling ervan. 

Nochtans mag dit niet gelezen worden als een vrijbrief voor de 

inlichtingendiensten. De risico’s verbonden aan dit eerste aspect van de primauteit van de 

inlichtingenfinaliteit zijn immers reëel en ernstig. Maar het is wel belangrijk om te 

benadrukken dat zij tot op zekere hoogte ook inherent zijn aan het inlichtingenwerk en 

dus nooit volledig vermeden kunnen worden zonder te raken aan de efficiëntie of zelfs 

essentie van de inlichtingenfunctie. Het uitwerken van een regelgevend kader moet in die 

zin vooral een uiting zijn van het voortdurend streven naar een dynamisch evenwicht 

tussen de reeds veelvuldig besproken risico’s, de aldus noodzakelijke rechtsbescherming 

en de efficiëntie van de inlichtingenfunctie. En het is net in dat verband dat wij eerder al 

aangaven dat het strikt omschrijven van het voorwerp van de inlichtingenfunctie als 

techniek minder geschikt is omdat de nadelen ervan groter lijken dan de te verwachten 

meerwaarde in termen van rechtsbescherming.  

Het hanteren van een functionele definitie en de daarin vervatte machtsdeling, 

biedt wat dat betreft meer mogelijkheden. Dat werd hierboven reeds meermaals 

besproken. Maar ook het organiseren van een effectieve controle op het functioneren van 

de inlichtingendiensten  i.e. het naleven van hun wettelijke kader, met inbegrip van de 

invulling die aan het begrip staatsveiligheid wordt gegeven  zal daarin een belangrijke 

rol spelen. Om te vermijden dat de staatsveiligheid wordt gedefinieerd als het belang van 

de heersende politieke meerderheid, lijkt het evident dat deze controle zou worden 

uitgeoefend door een van de uitvoerende macht onafhankelijk orgaan. Voor het overige is 

het echter moeilijk om op basis van dit onderzoek meer concrete voorwaarden te 

formuleren. De in de bestudeerde landen bestaande controle-organen, werden immers al 

te summier beschreven en vergeleken om er algemene principes of concrete 

aanbevelingen uit af te leiden. Bovendien lijkt de controle op de inlichtingendiensten een 

dermate complexe en (politiek) gevoelige materie dat zij een apart onderzoek verdient. 

De aanvaarding van dit eerste aspect van de primauteit van de inlichtingenfunctie 

en daarmee ook van de risico’s die er aan verbonden zijn, lijkt aldus onlosmakelijk 

verbonden met het bestaan van een (effectieve) inlichtingenfunctie. De keuze voor het 

instandhouden van een inlichtingendienst in functionele zin, is in die zin een vorm van 

risico-aanvaarding, zij het met een duidelijke meerwaarde en controleerbare risico’s. 

Datzelfde geldt bij uitstek ook voor het tweede aspect van de primauteit van de 

inlichtingenfunctie, dat in zekere zin voortvloeit uit het eerste aspect en in het kader van 

dit onderzoek eigenlijk belangrijker is. 

Aangezien de inlichtingendiensten het best geplaatst zijn om een concrete 

invulling te geven aan het begrip (bedreigingen van de) staatsveiligheid, volgt daaruit 

automatisch dat zij ook het best geplaatst zullen zijn om in te schatten of het al dan niet 

verstrekken van bepaalde inlichtingen kan bijdragen aan de bescherming ervan. Het 

tweede aspect van de primauteit van de inlichtingenfunctie houdt met andere woorden in 

dat een inlichtingendienst steeds autonoom moet kunnen beslissen welke inlichtingen, 

onder welke voorwaarden verstrekt worden aan wie.  

Ook hier ligt de kritiek voor de hand: er zou daardoor in hoofde van de 

inlichtingendiensten een blackbox gecreëerd worden, met informatie waar niemand 

anders zicht op heeft. De controle op het correct gebruik  lees verstrekken  van die 
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informatie en dus op het correct uitvoeren van de inlichtingenfunctie, wordt dan moeilijk, 

waardoor het risico op misbruiken uiteraard toeneemt. En ook hier is die kritiek niet 

onterecht. De historische beladenheid van de inlichtingendiensten lijkt een blind 

vertrouwen in de goede afloop inderdaad niet te kunnen ondersteunen. Maar opnieuw zijn 

de nadelen verbonden aan het afwijzen van dit uitgangspunt ons inziens groter dan de 

voordelen. 

Door het afwijzen van het tweede aspect van de primauteit van de 

inlichtingenfunctie, wordt in essentie immers aanvaard dat de inlichtingendiensten in 

bepaalde gevallen verplicht kunnen worden om inlichtingen te verstrekken. Wij wezen er 

eerder al op dat verregaande vormen van samenwerking tussen de inlichtingendiensten en 

de andere overheidsdiensten  de politiediensten in het bijzonder  steeds het risico in 

zich dragen dat de eigen wettelijke mogelijkheden al dan niet bewust worden omzeild 

door te leunen op de ruime(re) mogelijkheden van de inlichtingendiensten. De 

verplichting om bepaalde inlichtingen te verstrekken zou dit risico nog vergroten en als 

het ware institutionaliseren. Maar tegen het afwijzen van de primauteit van de 

inlichtingenfunctie bestaan er ook op een fundamenteler niveau bezwaren. Elke 

uitzondering op het principe dat de inlichtingendiensten autonoom beslissen over het al 

dan niet verstrekken van inlichtingen, impliceert immers dat de aan die uitzondering 

verbonden finaliteit, wordt geplaatst boven de inlichtingenfinaliteit en dat lijkt vreemd. 

Aangezien alle overheidsinstanties per definitie functioneren binnen de bestaande 

rechtsorde moet het beschermen van het voortbestaan van die rechtsorde op zich immers 

altijd hoger ingeschat worden dan het bereiken van eender welke doelstelling binnen die 

rechtsorde. Het bestraffen van een criminele daad, hoe ernstig ook, is als doelstelling 

altijd ondergeschikt aan het instandhouden van de democratische rechtsstaat waarbinnen 

het strafrecht functioneert. Het valt met andere woorden niet uit te sluiten dat het in 

bepaalde gevallen aangewezen kan zijn om een misdrijf in het belang van de 

staatsveiligheid niet te vervolgen.  

Bovendien bestaan er ook ten aanzien van het tweede aspect van de primauteit van 

de inlichtingenfunctie mogelijkheden om de risico’s die eraan verbonden zijn, te 

beperken. Opnieuw speelt de functionele definitie van een inlichtingendienst daarin een 

belangrijke rol. Het feit dat binnen de inlichtingenfinaliteit geen executieve maatregelen 

genomen kunnen worden, impliceert dat de beslissing over het eigenlijke gebruik van de 

inlichtingen, steeds in handen ligt van de ontvangende instantie. Deze machtsdeling is 

zoals reeds meermaals gezegd een van belangrijkste aspecten van de functionele definitie 

en vormt ons inziens een belangrijke waarborg tegen misbruiken in hoofde van de 

inlichtingendiensten. Op een concreter niveau kunnen de aangehaalde risico’s overigens 

ook beperkt worden door het vastleggen van de voorwaarden waarbinnen bepaalde 

inlichtingen verstrekt kunnen worden. Het tweede aspect van de primauteit van de 

inlichtingenfunctie plaatst de beoordeling over het verstrekken nadrukkelijk in handen 

van de inlichtingendiensten, maar verzet zich niet tegen het clausuleren ervan. Die 

voorwaarden moeten verankerd worden in een doordacht verstrekkingsregime (zie infra). 

XXII.3.3. Een duidelijke regeling van de onderzoeksmogelijkheden van de 

inlichtingendiensten 

De derde noodzakelijke voorwaarde kan in algemene termen omschreven worden als het 

uitwerken van een duidelijke regeling van de onderzoeksmogelijkheden van de 

inlichtingendiensten. Op een concreter niveau moeten er evenwel drie afzonderlijke 

aspecten onderscheiden worden die elk een invloed kunnen hebben op de beoordeling van 

het latere gebruik van inlichtingen tegen de achtergrond van het recht op een eerlijk 

proces. 



 496 

Het spreekt voor zich dat een duidelijke regeling van de onderzoeksmogelijkheden 

in de eerste plaats vorm krijgt door een regeling van de bevoegdheden om informatie in te 

zamelen, in een Belgische context aangeduid als inlichtingenmethoden. Het uitwerken 

van een dergelijke regeling is evenwel een moeilijke evenwichtsoefening op de grens 

tussen rechtsbescherming en efficiëntie. Enerzijds vereenvoudigt het bestaan van een 

coherente regeling van de inlichtingenmethoden, de mogelijkheden om op de werking van 

de inlichtingendiensten toezicht uit te oefenen immers aanzienlijk. Anderzijds moet men 

er ook over waken dat de voorwaarden en procedures de flexibiliteit van de diensten niet 

al te zeer beperken. Niettemin moet er op basis van dit onderzoek wel een element aan de 

vergelijking worden toegevoegd dat de balans ons inziens kan doen kantelen in de 

richting van een vrij omvattend uitgewerkte regeling van de inlichtingenmethoden. 

Hieronder wordt nog gewezen op de noodzaak van een coherente regeling voor het 

gebruik van inlichtingen als bewijs en op het belang dat in dat verband gehecht moet 

worden aan het toetsen van de rechtmatigheid van het inlichtingenbewijs. De vraag of 

bepaalde inlichtingen rechtmatig werden ingezameld kan evenwel maar beantwoord 

worden in de mate er een duidelijke regeling is om deze rechtmatigheid aan af te toetsen. 

De effectiviteit van de rechtmatigheidstoets is met andere woorden recht evenredig met 

de specificiteit en duidelijkheid van de wettelijke regeling van de inlichtingenmethoden. 

Hoe een regeling van de inlichtingenmethoden er dan concreet moet uitzien valt 

moeilijk in abstracto te bepalen. Het na te streven evenwicht tussen efficiëntie en 

rechtsbescherming, alsook de concrete uitwerking ervan, kunnen in elk land verschillen 

afhankelijk van de constitutionele context waarbinnen de inlichtingendiensten 

functioneren en het maatschappelijk en politieke draagvlak. Maar het lijkt alleszins 

noodzakelijk dat de wettelijke regeling van de inlichtingenmethoden steeds een zo 

concreet mogelijke omschrijving bevat van de verschillende inlichtingenmethoden, 

alsook van de voorwaarden waaronder zij kunnen worden aangewend en de procedure die 

daarbij gevolgd moet worden. Hoe streng deze voorwaarden geformuleerd worden, kan 

van land tot land verschillen, maar het lijkt logisch om de regeling  afhankelijk van het 

ingrijpend karakter van de inlichtingenmethode en de ernst van de voorliggende 

bedreiging  in ieder geval op te bouwen rond de principes van proportionaliteit en 

subsidiariteit. Bovendien zal er voor elke inlichtingenmethode bepaald moeten worden 

welke  interne of externe  instantie ex ante beslist over de aanwending van de methode 

en welke  interne of externe  instantie ex post toezicht kan uitoefenen op de naleving 

van de wettelijke regeling. Een regeling die aan deze voorwaarden voldoet vereenvoudigt 

de rechtmatigheidscontrole en kan een waarborg vormen tegen het onverantwoord 

inzamelen en gebruiken van inlichtingen. 

In de tweede plaats moet de regeling van de onderzoeksmogelijkheden een 

realistische en coherente visie bevatten op de operationele samenwerking met de 

politiediensten. Zoals gezien is dit evenwel een erg complexe en heterogene materie. Om 

die reden werd de operationele samenwerking hierboven voorgesteld als een continuïm 

waarvan schijnbaar enkel de uiteinden zich in een regeling laten vatten. Aan het ene 

uiteinde bevindt zich het verlenen van technische bijstand sensu stricto. De impact van 

deze vorm van samenwerking op het eerlijke karakter van het proces is erg beperkt, 

zoniet nihil, omdat er van een daadwerkelijke verstrekking van inlichtingen in dat geval 

geen sprake is. Er hoeven tegen deze vorm van samenwerking dan ook geen bezwaren te 

bestaan. Maar dat doet geen afbreuk aan de noodzaak om het verstrekken van technische 

bijstand expliciet te definiëren en te regelen. Een dergelijke regeling markeert zo als het 

ware de grens tussen de technische bijstand  als een zonder meer geoorloofde vorm van 

operationeel samenwerking  en de grijze zone tussen beide uitersten van het continuüm 
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waarin het operationeel samenwerken mogelijk wel beschouwd moet worden als 

ongeoorloofd. Dat kan de beoordeling van een concrete samenwerking vereenvoudigen. 

Het andere uiteinde van het continuüm wordt gevormd door die 

samenwerkingsvormen die resulteren in een duidelijke aantasting van het recht op een 

eerlijk proces en om die reden moeten worden afgewezen. Dat zal het geval zijn bij het 

niet-naleven door een van beide partijen van het wettelijke kader waaraan zij zijn 

gebonden, maar ook, zoals uit dit onderzoek is gebleken, wanneer er sprake is van 

machtsafwending (U-bochtconstructies). In beide gevallen kan er nauwelijks discussie 

bestaan over het feit dat de operationele samenwerking beschouwd moet worden als 

ongeoorloofd. Is er sprake van machtsafwending, dan lijkt die vaststelling bovendien 

dermate ernstig dat een schending van het recht op een eerlijk proces onvermijdelijk is. 

Het demarcatiecriterium is in deze dus het recht op een eerlijk proces, zodat een nadere 

omschrijving of codificering overbodig lijkt. 

Niettemin zijn aan het expliciet verbieden van elke vorm van machtsafwending 

een aantal belangrijke voordelen verbonden. In de eerste plaats wordt daarmee 

nadrukkelijk gewezen op de bijzondere risico’s die verbonden zijn aan bepaalde vormen 

van operationele samenwerking tussen de inlichtingen- en politiediensten. Dat voordeel 

lijkt marginaal, maar is het waarschijnlijk niet. De weinig coherente wijze waarop de 

operationele samenwerking in de onderzochte landen wordt benaderd, sugereert immers 

dat de complexiteit en het belang van dit leerstuk ernstig onderschat worden. Er lijkt met 

andere woorden enige nood aan verduidelijking te bestaan. Bovendien kan een expliciet 

verbod op machtsafwending ook een bijdrage leveren aan de handhaving ervan. Zoals 

gezien staat de duidelijkheid waarmee U-bochtconstructies moeten worden veroordeeld, 

immers in schril contrast met de moeilijkheden om het bestaan ervan te bewijzen. Het 

doorslaggevende criterium voor de vaststelling van machtsafwending is immers de 

intentie van de betrokken partijen. Aan die moeilijkheid kan evenwel in belangrijke mate 

worden tegemoet gekomen door te bepalen dat de bewijslast wordt omgekeerd van zodra 

er een ernstig vermoeden van machtsafwending bestaat. Wanneer met andere woorden in 

de loop van een strafproces het ernstige vermoeden ontstaat dat er sprake is van 

machtsafwending, dan is het aan de vervolgende instanties om het tegendeel aan te tonen. 

De bijzondere risico’s die aan verregaande vormen van operationele samenwerking zijn 

verbonden, kunnen ons inziens een dergelijke strenge houding verantwoorden. 

Aldus kunnen en moeten de beide uitersten van de operationele samenwerking 

worden vertaald in een wettelijke regeling. Weliswaar blijft er tussen deze uitersten op het 

geschetste continuüm een enorme grijze zone bestaan. Maar het lijkt niet haalbaar om 

daar veel meer over te zeggen dan dat deze zich moeilijk in een omvattende regeling laat 

vatten. Het valt te verwachten dat die vaststelling, in combinatie met het hier voorgestelde 

expliciete verbod op machtsafwending en de daaraan gekoppelde omkering van de 

bewijslast, aanleiding zal geven tot de nodige terughoudendheid bij het opzetten van 

operationele vormen van samenwerking. Maar gelet op de bijzondere en ernstige risico’s 

die aan al te verregaande operationele samenwerking verbonden zijn, lijkt dat niet 

onverstandig. 

Ten slotte is het voor een duidelijke regeling van de onderzoeksmogelijkheden 

noodzakelijk om de provocatie ook in hoofde van de inlichtingendiensten expliciet te 

verbieden en het verstrekken  en dus gebruiken  van de aldus verkregen inlichtingen 

onmogelijk te maken. Wanneer de deelname van een persoon aan bepaalde activiteiten 

werd uitgelokt door een overheidsdienst, dan is het strafrechtelijk vervolgen van die 

deelname immers per definitie een schending van het recht op een eerlijk proces. Dat de 

uitlokking in voorkomend geval niet het gevolg is van een politioneel optreden maar wel 

van een tussenkomst van een inlichtingendienst, doet ons inziens niet ter zake. 
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XXII.3.4. Een duidelijk verstrekkingsregime gebaseerd op doelbinding en 

proportionaliteit 

Ook de vierde noodzakelijke voorwaarde bouwt zoals gezegd verder op de in dit 

onderzoek gehanteerde functionele definitie. Het verstrekken van inlichtingen aan andere 

overheidsinstanties behoort immers tot de essentie van de inlichtingenfunctie. Gelet op de 

risico’s verbonden aan (het tweede aspect van) de primauteit van de inlichtingenfinaliteit, 

lijkt het evenwel noodzakelijk om de inlichtingendiensten in deze niet volledig vrij te 

laten en de verstrekking van inlichtingen te clausuleren. Hoe dit concreet vorm krijgt, kan 

afhankelijk van de institutionele context en rechtscultuur afwijken van land tot land, maar 

belangrijk is dat daarbij rekening wordt gehouden met de onderstaande uitgangspunten. 

Essentiëel is dat het verstrekkingsregime er over waakt dat het verstrekken van 

inlichtingen in normale omstandigheden enkel mogelijk is voor zover de 

inlichtingenfinaliteit daarmee gediend is. Dat volgt uit de functionele definitie en 

garandeert dat de door de inlichtingendiensten ingezamelde informatie (behoudens 

expliciete uitzonderingen) enkel verstrekt kan worden in de mate dit kan bijdragen aan de 

bescherming van de staatsveiligheid. Daarin schuilt een eerste belangrijke waarborg tegen 

het onbeperkt gebruik van inlichtingen door andere overheidsinstanties. 

Vervolgens kunnen er op dit uitgangspunt uitzonderingen worden toegestaan 

waardoor er in welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven gevallen ook verstrekt kan worden 

wanneer dit enkel in het belang is van (de finaliteit van) de ontvangende instantie. Een 

dergelijke uitzondering lijkt in ieder geval verantwoordbaar ten aanzien van de 

gerechtelijke finaliteit, maar er zijn ook andere uitzonderingen denkbaar. Welke dat zijn 

is evolutief en afhankelijk van de afweging tussen het maatschappelijk belang dat op een 

bepaald moment aan een bepaalde opdracht of finaliteit wordt gehecht enerzijds en de 

risico’s verbonden aan het gebruik van inlichtingen anderzijds. Maar gelet op de aard en 

omvang van die risico’s, moet met dergelijke uitzonderingen in ieder geval zeer restrictief 

worden omgesprongen en zullen zij steeds moeten voldoen aan de volgende voorwaarden.  

Ten eerste mag het formuleren van een uitzondering er nooit toe leiden dat de 

verstrekking afbreuk zou doen aan de bescherming van de staatsveiligheid. De 

inlichtingendiensten moeten met andere woorden steeds de mogelijkheid hebben om het 

verstrekken van bepaalde inlichtingen te weigeren wanneer dit de veiligheid van de Staat 

in het gedrang zou kunnen brengen. De handhaving van deze voorwaarde kan gezien 

worden als de verankering van het tweede aspect van de primauteit van de 

inlichtingenfunctie. Maar los daarvan is het ook logisch dat men bij uitstek van de 

inlichtingendiensten niet kan eisen dat zij bijdragen aan het instandhouden of creëren van 

een bedreiging voor de staatsveiligheid. En ook op een hoger niveau beschikt deze 

voorwaarde over een grote evidente waarde, omdat de omgekeerde situatie haast 

ondenkbaar lijkt. Dat zou immers betekenen dat men bereid is om een bedreiging van de 

democratische rechtsorde te aanvaarden ten voordele van de opdracht of finaliteit van een 

andere (overheids)instantie die voor haar voortbestaan net van die rechtsorde afhankelijk 

is.  

Ten tweede moet bij elke uitzondering rekening gehouden worden met het 

proportionaliteitsbeginsel. Gelet op de bijzondere risico’s die aan het gebruik van 

inlichtingen zijn verbonden, ligt het immers voor de hand om bij het verstrekken een 

onderscheid te maken al naargelang het belang van de opdrachten waarvoor men de 

inlichtingen denkt te gebruiken. Het is met andere woorden noodzakelijk om de gevallen 

waarin we bereid zijn om deze risico’s te lopen met zorg te selecteren en vervolgens waar 

mogelijk de verstrekking van inlichtingen ook tot deze gevallen te beperken. Zodoende 

kan er van het verstrekkingsregime een compenserende waarde uitgaan met het oog op de 

latere in globo beoordeling van het eerlijke verloop van het proces. Het is moeilijk om in 
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deze concrete aanbevelingen te doen, maar het moet in ieder geval duidelijk zijn dat een 

algemene verwijzing naar de finaliteit van de ontvangende instantie in dat verband haast 

per definitie te ruim zal zijn en dus niet kan volstaan. De gevallen waarin verstrekt kan 

worden zonder dat dit de inlichtingenfinaliteit dient, moeten preciezer worden afgelijnd. 

Specifiek ten aanzien van de mogelijkheid om inlichtingen aan de gerechtelijke 

instanties te verstrekken, kwamen in dit onderzoek een aantal interessante technieken aan 

bod. Zo kan gebruik worden gemaakt van de mogelijkheid om de verstrekking van 

inlichtingen te beperken tot een nader te bepalen lijst van ernstige strafbare feiten. De 

compenserende waarde van deze techniek is evenwel sterk afhankelijk van de selectie van 

de opgenomen strafbare feiten. Bovendien dreigt de effectiviteit van deze techniek 

beperkt te blijven wanneer hij niet wordt ondersteund door een consistent uitgewerkt 

doelbindingsbeginsel. Zoals gezien moet het uitwerken van een dergelijk 

doelbindingsbeginsel steeds over twee onderling aan elkaar gekoppelde sporen lopen, 

waarbij niet enkel de doelstellingen die in hoofde van de inlichtingendiensten een 

verstrekking kunnen verantwoorden, maar ook de doelstellingen waarvoor de 

ontvangende instantie de verstrekte inlichtingen kan gebruiken, worden vastgelegd. Aldus 

moet in het verstrekkingsregime ook het principe verankerd worden dat de ontvangen 

inlichtingen enkel gebruikt kunnen worden voor de doelstelling(en) waarvoor zij werden 

verstrekt.  

De gecombineerde toepassing van een limitatieve lijst van strafbare feiten en een 

geëxpliciteerd doelbindingsprincipe biedt een aantal interessante voordelen. De 

effectiviteit en compenserende waarde van een doelbindingsprincipe blijven sterk 

afhankelijk van hoe precies en concreet deze doelstelling(en) worden omschreven. Maar 

daaraan wordt in belangrijke mate tegemoetgekomen door het bestaan van een limitatieve 

lijst van strafbare feiten. Bovendien zou men in het kader van het doelbindingsprincipe 

nog verder kunnen gaan door de inlichtingendiensten bijvoorbeeld de mogelijkheid te 

geven om de verstrekking te koppelen aan  en daarmee ook het mogelijke gebruik te 

beperken tot  één welbepaald misdrijf, of zelfs tot het gebruik in één welbepaalde 

strafzaak. De lijst met strafbare feiten die een verstrekking kunnen verantwoorden, zou 

dan fungeren als een soort ondergrens die geldt wanneer de inlichtingendiensten geen 

specifieker verstrekkingsdoel hebben geformuleerd. Een dergelijk doorgedreven 

doelbindingsprincipe zou overigens ook perfect aansluiten bij het tweede aspect van de 

primauteit van de inlichtingenfunctie. Hoe preciezer het doel van de verstrekking door de 

inlichtingendienst kan worden omschreven, hoe kleiner het risico dat de inlichtingen 

kunnen worden gebruikt op een wijze die de staatsveiligheid zou schaden. Worden de 

inlichtingen door de ontvangende instantie gebruikt voor een ander doel of worden ze 

doorgegeven aan een derde, dan komt dat neer op een wijziging van het doel waarvoor 

werd verstrekt en zal de verstrekkende inlichtingendienst daarvoor zijn uitdrukkelijke 

akkoord moeten geven. Op die manier blijft de verstrekkende inlichtingendienst als het 

ware ten allen tijde eigenaar van de verstrekte inlichtingen, een principe waaraan onder de 

noemer van de third country rule overigens ook in een internationale context veel belang 

wordt gehecht.  

Ten slotte is het belangrijk om te verantwoorden waarom de proportionaliteit en 

doelbinding hier niet als noodzakelijke voorwaarden worden vooropgesteld voor het 

verstrekkingsregime in zijn geheel. Hierboven werden deze beide mechanismen immers 

uitdrukkelijk in verband gebracht met de (uitzonderlijke) situatie waarin de verstrekking 

van inlichtingen louter op de finaliteit van de ontvangende instantie wordt gesteund, maar 

niet op de (normale) situatie waarbij verstrekt wordt ter bescherming van de 

staatsveiligheid. De reden daarvoor is dat er in de hypothese van een verstrekking op 

grond van de inlichtingenfinaliteit, ons inziens geen geschikte aangrijpingspunten zijn 
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voor een werkzaam proportionaliteitsbeginsel. In de mate de proportionaliteit wordt 

gehecht aan de inlichtingendoelstelling  bijvoorbeeld door de verstrekking te beperken 

tot de meest ernstige bedreigingen van de staatsveiligheid , dreigt ze een maat voor niets 

te blijven. De inschatting van (de ernst van) de bedreiging ligt op grond van het eerste 

aspect van de primauteit van de inlichtingenfunctie immers in handen van de 

inlichtingendiensten zelf. Bovendien kan men zich de vraag stellen of de minder ernstige 

bedreigingen  die dan dus te licht worden bevonden om een verstrekking te kunnen 

verantwoorden  nog wel als een bedreiging moeten worden beschouwd. Maar ook 

wanneer de proportionaliteit aan de finaliteit van de ontvangende instantie zou worden 

gehecht  bijvoorbeeld door te bepalen dat het verstrekken aan de gerechtelijke instanties 

enkel mogelijk is met het oog op een welomschreven lijst van (ernstige) misdrijven  

doet zij in zekere zin afbreuk aan de primauteit van de inlichtingendiensten. Het valt 

immers niet uit te sluiten dat de bescherming van de staatsveiligheid ook gebaat zou zijn 

bij het verstrekken van inlichtingen over eerder mineure misdrijven als diefstal of 

schriftvervalsing. Denk bijvoorbeeld aan de situatie waarbij een radicale groepering 

zichzelf met diefstallen en vervalsingen financiert en het vervolgen van die misdrijven 

zou kunnen leiden tot de desintegratie van de groep en daarmee ook van de bedreiging die 

er van uitging. Het lijkt niet wenselijk, noch nuttig om een verstrekking in dergelijke 

gevallen onmogelijk te maken. 

Dat is enigszins anders in de hypothese dat de inlichtingen worden verstrekt louter 

omwille van de doelstellingen van de ontvangende instantie. De veiligheid van de Staat is 

dan immers niet in het gedrang. Om bij het onderwerp van dit onderzoek te blijven: het 

vervolgen van mineure misdrijven op basis van de verstrekte inlichtingen dient in dat 

geval dus geen andere finaliteit dan de gerechtelijke, waardoor de proportionaliteit ons 

inziens anders moet worden ingeschat. De risico’s op een eventuele aantasting van de 

fundamentele rechten (het recht op een eerlijk proces in het bijzonder) zijn in beide 

situaties weliswaar gelijk aangezien er telkens wordt vervolgd op basis van inlichtingen. 

Maar het grotere belang dat gehecht moet worden aan de bescherming van de 

staatsveiligheid in vergelijking met de vervolging van een concreet misdrijf, kan ons 

inziens een andere inschatting van de proportionaliteit verantwoorden. Met het oog op de 

bescherming van de staatsveiligheid kunnen grotere risico’s worden verdragen dan 

wanneer enkel de vervolging in een concrete strafzaak in de balans ligt.  

Daar moet evenwel meteen aan worden toegevoegd dat dit geenszins gelezen mag 

worden als een pleidooi voor een ongelimiteerd gebruik van inlichtingen die op grond van 

de inlichtingenfinaliteit werden verstrekt. Hoewel de verstrekking uiteraard vooruitgrijpt 

naar het latere gebruik van de inlichtingen, moet de waarde van deze stelling nadrukkelijk 

worden beperkt tot het verstrekkingsregime. In het kader van het gebruik zal de 

proportionaliteit opnieuw beoordeeld moeten worden (zie infra) 

XXII.3.5. Een coherente regeling voor het gebruik van inlichtingen als 

strafrechtelijk bewijs  

XXII.3.5.1. ENKELE ALGEMENE BESCHOUWINGEN 

De vijfde en laatste noodzakelijke voorwaarde ten slotte bepaalt een aantal voorwaarden 

die aan het eigenlijke gebruik van inlichtingen verbonden moeten worden. Daarbij komen 

in het bijzonder het toetsen van de rechtmatigheid en betrouwbaarheid aan bod, maar ook 

de noodzaak van een bijzondere regeling inzake proportionaliteit en motivering. Alvorens 

daar dieper op in te gaan is het evenwel gepast om even stil te staan bij een aantal topics 
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die hier niet hernomen worden, terwijl dat op basis van het voorafgaande onderzoek 

mogelijk kan verbazen. 

In de eerste plaats zijn de hier vooropgestelde noodzakelijke voorwaarden allen 

verbonden aan het gebruik van inlichtingen in de vonnisfase, terwijl de fase van het 

vooronderzoek als het ware volledig vrij gelaten wordt. Gelet op het voorgaande ligt die 

keuze evenwel voor de hand. Meermaals werd aangetoond dat er nauwelijks enige 

meerwaarde verwacht kan worden van het clausuleren van het gebruik van inlichtingen in 

de fase van het vooronderzoek. Aangezien het eigenlijke strafrechtelijke bewijs in die 

gevallen steeds wordt ingezameld binnen de grenzen van het strafprocesrecht, blijft het 

risico op een aantasting van het recht op een eerlijk proces immers relatief beperkt, of is 

het alleszins niet groter dan bij het gebruik van andere informatie die niet van de 

inlichtingendiensten afkomstig is. Het uitwerken van bijzondere voorwaarden voor het 

gebruik van inlichtingen, moet in deze fase dus niet beschouwd worden als noodzakelijk. 

Ten tweede wordt de algemene inperking van de bewijswaarde niet weerhouden 

als een noodzakelijke voorwaarde. Nochtans wordt dit in de besproken landen wel 

regelmatig gebruikt en over het algemeen ook beschouwd als een belangrijke (en 

eenvoudig te realiseren) compenserende maatregel. Maar in dit onderzoek is gebleken dat 

deze techniek met een aantal belangrijke nadelen is behept. Vooreerst valt de precieze 

draagwijdte van de inperking moeilijk in abstracto te omschrijven, wat de correcte 

toepassing ervan aanzienlijk bemoeilijkt. Bovendien blijkt een algemene inperking op de 

keper beschouwd weinig meer in te houden dan een vertolking van het algemeen 

aanvaarde uitgangspunt dat een veroordeling nooit gebaseerd kan worden op één enkel 

bewijsmiddel. En zelfs wanneer dit alles buiten beschouwing zou worden gelaten, blijft 

de vaststelling dat deze techniek een bot instrument is dat geen rekening houdt met de 

concrete omstandigheden van de zaak. Daardoor riskeert een algemene inperking van de 

bewijswaarde al naargelang het geval te leiden tot een te strenge of net onvoldoende 

strenge inperking. Om al die redenen werd hierboven aan deze techniek vooral een 

signaalfunctie toegeschreven. Dat is evenwel niet voldoende om het in algemene termen 

beperken van de bewijswaarde van inlichtingen naar voren te schuiven als een 

noodzakelijke voorwaarde. 

Ten slotte wordt ook het uitwerken van een bijzondere regeling voor het gebruik 

van inlichtingengetuigen niet als een noodzakelijke voorwaarde beschouwd. Dat lijkt op 

het eerste gezicht in tegenspraak met de positieve beoordeling die in dit onderzoek werd 

gehecht aan de Nederlandse regeling van de afgeschermde getuige. De meerwaarde van 

een dergelijke regeling verschilt evenwel sterk van land tot land, afhankelijk van het 

belang dat aldaar aan het onmiddelijkheidsbeginsel wordt gehecht. Die vaststelling 

ondermijnt de universele waarde ervan en daarmee ook de geschiktheid als 

forumonafhankelijke noodzakelijke voorwaarde. Bovendien werd hierboven al betoogd 

dat het gebruik van een inlichtingengetuige, in vergelijking met andere vormen van 

inlichtingenbewijs, een proces-economisch weinig interessante optie is omdat de 

noodzakelijke procedurele inspanningen niet in verhouding lijken te staan tot de te 

verwachten meerwaarde. Weliswaar moet dit alles enigszins genuanceerd worden gelet 

op de rol die de inlichtingengetuige zoals gezien kan spelen bij de rechtmatigheids- en 

betrouwbaarheidstoets, maar ook dan blijft de meerwaarde ervan sterk afhankelijk van het 

onmiddelijkheidsbeginsel.  

XXII.3.5.2. HET PROPORTIONALITEITSBEGINSEL 

Wel een noodzakelijk onderdeel van een coherente regeling voor het gebruik van 

inlichtingen als strafrechtelijk bewijs, is de handhaving van het proportionaliteitsbeginsel. 

Nochtans werd dit eerder al besproken als een noodzakelijk onderdeel van een coherent 
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verstrekkingsregime. Aangezien het verstrekkingsregime de uiterste grenzen bepaalt van 

elk later gebruik en de proportionaliteit van de verstrekking in zekere zin dus naar het 

gebruik wordt geëxporteerd, lijkt een herneming van het proportionaliteitsbeginsel hier op 

het eerste gezicht overbodig. Het is evenwel belangrijk om te benadrukken dat de 

proportionaliteit die via het verstrekkingsregime in het gebruik van inlichtingen wordt 

geïntroduceerd, per definitie zonder onderscheid van toepassing is op elke vorm van 

gebruik. Nochtans bestaan er zoals gezegd goede redenen om een onderscheid te maken 

al naargelang de inlichtingen gebruikt worden in de fase van het vooronderzoek, dan wel 

als bewijs. Het is dan ook logisch dat het proportionaliteitsbeginsel in het kader van het 

gebruik een bijkomende specifieke en strengere invulling krijgt. 

De meest eenvoudige en voor de hand liggende manier om dit te realiseren, is 

door het gebruik van inlichtingen als strafrechtelijk bewijs te beperken tot een limitatieve 

lijst van (zeer ernstige) strafbare feiten. Welke strafbare feiten dat dan moeten zijn, is 

moeilijk op een forumneutrale manier te bepalen. Maar het is wel zonder meer mogelijk 

en nuttig om een aantal uitgangspunten voor op te stellen waaraan ons inziens minstens 

voldaan zal moeten worden. 

In de eerste plaats ligt het voor de hand dat de lijst met strafbare feiten die het 

gebruik van inlichtingen als strafrechtelijk bewijs kunnen verantwoorden, beperkter moet 

zijn dan de hoger genoemde lijst op grond waarvan de inlichtingen verstrekt kunnen 

worden. Zoniet heeft de uitwerking van het proportionaliteitsbeginsel gekoppeld aan het 

gebruik uiteraard geen meerwaarde. Dat betekent concreet dat er binnen de verzameling 

van de strafbare feiten, steeds twee deelverzamelingen gemaakt zullen moeten worden. 

Een eerste deelverzameling  die we ter wille van de duidelijkheid omschrijven als de 

verzameling van de ernstige strafbare feiten  omvat dan de strafbare feiten die het 

verstrekken van inlichtingen aan de gerechtelijke instanties kunnen verantwoorden. 

Vervolgens moet er binnen die eerste deelverzameling een tweede deelverzameling 

worden gemaakt van de zeer ernstige strafbare feiten, die het gebruik van inlichtingen als 

bewijs kunnen verantwoorden.  

In de tweede plaats is het noodzakelijk om het gebruik van inlichtingen als bewijs 

ook mogelijk te maken ten aanzien van alle ernstige feiten die met een zeer ernstig feit 

samenhangen. Die uitbreiding is nodig om een aantal evidente nadelen van het gebruik 

van een limitatieve lijst op te vangen. Zo kan immers vermeden worden dat voor ernstige 

feiten die omwille van hun samenhang met bepaalde zeer ernstige feiten in eenzelfde 

procesgang worden behandeld, een andere bewijsregeling zou gelden. In die hypothese 

straalt de ernst van het hoofdmisdrijf als het ware af op het minder ernstige 

samenhangende misdrijf. 

Dat alles leidt evenwel tot een relatief complexe matrix. Er moet immers ook 

rekening gehouden worden met het feit dat de proportionaliteit op het niveau van de 

verstrekking, zoals hierboven gezien enkel gehecht wordt aan het verstrekken met het oog 

op de gerechtelijke finaliteit. Wanneer een inlichtingendienst aan de politiediensten 

inlichtingen verstrekt, omdat dat past binnen de inlichtingenfinaliteit, dan wordt die 

verstrekking immers niet gekoppeld aan een limitatieve lijst van misdrijven. Een visuele 

weergave van deze matrix maakt evenwel duidelijk dat de verschillende mogelijkheden 

slechts de logische vertaling vormen van de hierboven geponeerde noodzakelijke 

voorwaarden en bovendien een genuanceerde benadering toelaten van een nochtans erg 

heterogene realiteit. Dat kan het best geïllustreerd worden aan de hand van onderstaande 

denkoefening. 

 

 

zeer ernstige 
strafbare feiten 

ernstige strafbare 
feiten 

overige strafbare 
feiten 
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verstrekken op grond van 
inlichingenfinaliteit 

x x x 

verstrekken op grond van 
gerechtelijke finaliteit 

x x - 

gebruik in het 
vooronderzoek 

x x x 

gebruik als strafrechtelijk 
bewijs 

x 

x 
(indien samenhangend met 

zeer ernstige strafbare 
feiten) 

- 

 

In de mate een inlichtingendienst bepaalde inlichtingen wenst te verstrekken aan de 

politiediensten omdat dit past binnen de eigen inlichtingenfinaliteit  lees, omdat de 

bescherming van de veiligheid van de Staat daarmee gediend wordt , dan kunnen deze 

inlichtingen steeds worden gebruikt in de fase van het vooronderzoek. Zij kunnen met 

andere woorden gebruikt worden als start of sturingsinformatie of om bepaalde 

dwangmiddelen te verantwoorden, ongeacht de ernst van de strafbare feiten. Het valt 

inderdaad niet uit te sluiten dat de veiligheid van de Staat gebaat zou zijn bij het opstarten 

of faciliteren van een onderzoek naar zelfs mineure strafbare feiten. Zo kan het opstarten 

van een opsporingsonderzoek en eventueel vervolgen van bijvoorbeeld het verspreiden 

van drukwerk zonder vermelding van een verantwoordelijke uitgever in bepaalde 

gevallen een element vormen in het dereguleren of zelfs doen verdwijnen van een 

bepaalde bedreigende activiteit. Anderzijds lijkt het verstrekken van inlichtingen over 

illegaal drukwerk louter en alleen met het oog op een eventuele vervolging daarvan 

minder evident. De risico’s verbonden aan het gebruik van inlichtingen lijken dan immers 

niet langer in verhouding met het doel waarvoor werd verstrekt. Indien die inschatting 

wordt gedeeld, dan kan het verspreiden van drukwerk zonder vermelding van een 

verantwoordelijke uitgever beschouwd worden als een overig strafbaar feit. De 

mogelijkheden om inlichtingen te verstrekken en te gebruiken stemmen in dat geval 

immers overeen met de bovenstaande inschatting. 

De analyse is waarschijnlijk enigszins anders wanneer er sprake zou zijn van het 

verstrekken van inlichtingen over een reeks van diefstallen. Hier lijkt het wel 

verdedigbaar om te stellen dat dergelijke inlichtingen louter met het oog op de 

gerechtelijke finaliteit verstrekt kunnen worden. Het gaat in dat geval immers om feiten 

die een aanzienlijke impact hebben op de maatschappelijke rust waartegen de 

politiediensten (enkel) op grond van die inlichtingen een strafrechtelijk onderzoek kunnen 

opstarten. Maar wanneer deze inlichtingen ook gebruikt zouden worden als bewijs in de 

uiteindelijke strafzaak tegen de bewuste dief of dievenbende, ligt dat, gelet op de ernstige 

risico’s verbonden aan het inlichtingenbewijs, moeilijker. Enkel ten aanzien van de meest 

ernstige strafbare feiten  waaronder in ieder geval de terroristische misdrijven , lijkt het 

gebruik van inlichtingen als bewijs proportioneel en verantwoordbaar. Men kan zich de 

vraag stellen of het plegen van een aantal diefstallen het in dat verband verdient om 

gelijkgeschakeld te worden met het plegen van een terroristisch misdrijf. Anderzijds, 

wanneer zou blijken dat de diefstallen met een terroristisch misdrijf samenhangen, kan 

het wel verdedigbaar zijn om het inlichtingenbewijs met betrekking tot de diefstallen te 

aanvaarden. In de mate diefstal beschouwd zou worden als een ernstig strafbaar feit, kan 

met al deze nuances rekening worden gehouden.  
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XXII.3.5.3. DE RECHTMATIGHEIDSTOETS 

De tweede noodzakelijke voorwaarde om het gebruik van inlichtingen als strafrechtelijk 

bewijs te verzoenen met het recht op een eerlijk proces is het bestaan van een effectieve 

rechterlijke toets van de rechtmatigheid van het inlichtingenbewijs. Eerder in dit 

onderzoek werd de rechtmatigheidstoets weliswaar omschreven als de minst waardevolle 

techniek, maar dit negatieve oordeel was in eerste instantie gebaseerd op de vaststelling 

dat er van de bestudeerde regelingen een relatief beperkte compenserende waarde uitgaat. 

De oorzaken daarvan zijn in de verschillende landen telkens dezelfde. Enerzijds loopt de 

rechtmatigheidstoets aan tegen het feit dat de vaststelling van eventuele 

onrechtmatigheden niet eenvoudig is. Soms is dat te wijten aan het ontbreken van een 

duidelijke wettelijke regeling van de inlichtingenmethoden, waardoor het de 

vonnisrechter als het ware ontbreekt aan een duidelijke maatstaf om de rechtmatigheid 

tegen af te toetsen. Maar vaker wordt gewezen op de moeilijkheden om de rechtmatigheid 

te onderzoeken als gevolg van de afgeschermde werking van de inlichtingendiensten. 

Anderzijds wordt de effectiviteit van de rechtmatigheidstoets ook ondermijnd door de 

relativering van de bewijsuitsluiting waardoor de vaststelling van een onrechtmatigheid 

enkel nog in uitzonderlijke gevallen kan gesanctioneerd worden.  

In de mate rekening gehouden zou worden met de in dit hoofdstuk geformuleerde 

noodzakelijke voorwaarden, kunnen deze problemen evenwel grotendeels worden 

ondervangen en is er geen reden meer om het toetsen van de rechtmatigheid van het 

inlichtingenbewijs stiefmoederlijk te behandelen. Gelet op het belang dat  zeker ook bij 

de beoordeling van het eerlijke verloop van het proces  gehecht moet worden aan de 

naleving van het wettelijke kader, lijkt het bovendien meer dan wenselijk om de 

rechtmatigheidstoets als noodzakelijke voorwaarde voor op te stellen. 

Het voorwerp van een dergelijke rechtmatigheidstoets is in algemene termen 

uiteraard het naleven van het geldende wettelijke kader. Dat omvat in ieder geval de in de 

regelgeving bepaalde voorwaarden voor het aanwenden van bepaalde 

inlichtingenmethoden. Zoals gezien is het daarom van belang dat deze voldoende 

concreet worden uitgewerkt. Het onderzoek van de rechtmatigheid mag zich evenwel niet 

beperken tot de naleving van de voorwaarden verbonden aan de inzameling in strikte zin. 

Ons inziens moet ook de naleving van het verstrekkingsregime  met inbegrip van het 

doelbindingsprincipe  deel uitmaken van de rechtmatigheidstoets. Bovendien zal ook 

rekening gehouden moeten worden met een aantal kwesties die nauw verbonden zijn met 

de inzameling van informatie. Hierboven werd bijvoorbeeld gewezen op de noodzaak om 

te voorzien in een expliciet verbod op provocatie en machtsafwending. Daardoor kunnen, 

indien daartoe aanleiding bestaat, ook deze aspecten deel uitmaken van het toetsen van de 

rechtmatigheid. Het voorhanden zijn van een duidelijke maatstaf, is in die zin een functie 

van de mate waarin de eerder genoemde noodzakelijke voorwaarden zijn vervuld. 

Ook de moeilijkheden verbonden aan de uitvoering van de rechtmatigheidstoets, 

kunnen grotendeels worden ondervangen. Het onderzoek naar de rechtmatigheid ligt in 

eerste instantie in handen van de rechter die met het inlichtingenbewijs wordt 

geconfronteerd. Met betrekking tot de controle op de naleving van de voorwaarden en 

procedure verbonden aan de inlichtingenmethoden en de verstrekking, lijkt hij daarvoor 

relatief goed geplaatst. Een duidelijke regeling van de inlichtingenmethoden en het 

verstrekkingsregime omvat immers ook de verplichting om een neerslag bij te houden van 

de gevolgde procedure. De naleving van de geldende voorwaarden moet dus in principe 

blijken uit de stukken van het dossier die de rechter ter beschikking heeft. Wat betreft het 

respecteren van het provocatieverbod of het bestaan van machtsafwending (U-

bochtconstucties), ligt dat enigszins anders. De rechtmatigheidstoets zal wat betreft die 
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aspecten immers een diepgravender onderzoek naar de achterliggende gebeurtenissen 

vergen, waardoor men al snel geconfronteerd wordt met de moeilijkheden verbonden aan 

de afscherming van het inlichtingenwerk.  

Zoals gezegd zijn deze moeilijkheden evenwel niet onoverkomelijk. In dit 

onderzoek zijn verschillende initiatieven naar boven gekomen waarbij getracht werd om 

de nood aan afscherming in hoofde van de inlichtingendiensten te verzoenen met de 

openheid die in een gerechtelijke context wordt vereist op grond van het recht op een 

eerlijk proces. In dat verband moet in ieder geval worden gewezen op de Belgische 

regeling waarbij het Vast Comité I op basis van een eigen onderzoek een advies kan 

geven over de rechtmatigheid. Gelet op de bijzondere positie en mogelijkheden van het 

toezichtsorgaan, lijkt dit een veelbelovende piste. Maar het is moeilijk om deze werkwijze 

zonder meer naar voren te schuiven als het na te volgen voorbeeld.
2157

 De organisatie en 

werking van het Vast Comité I zijn daarvoor waarschijnlijk te nauw verstrengeld met de 

specifieke Belgische institutionele context.  

De vaststelling dat het formuleren van een forumneutrale aanbeveling moeilijk is, 

zegt evenwel niets over de haalbaarheid van een passende oplossing in elk land. Er is met 

andere woorden geen enkele reden om te twijfelen aan het feit dat er in elk land 

maatregelen of procedures kunnen worden uitgewerkt met een vergelijkbaar resultaat die 

passen in de bestaande juridische en institutionele context. De vaststelling dat het 

onderzoek naar de rechtmatigheid geconfronteerd wordt met moeilijkheden mag dan ook 

in geen geval een argument zijn om deze achterwege te laten of uit te hollen, bijvoorbeeld 

door het aanvaarden van een (weerlegbaar) vermoeden van rechtmatigheid. 

De effectiviteit van de rechtmatigheidstoets  en daarmee ook de bereidheid om in 

een omvattende regeling hieromtrent te investeren  staat of valt ten slotte met het 

bestaan van een effectieve sanctionering van de vastgestelde onrechtmatigheden. 

Nochtans ontbreekt die momenteel in het merendeel van de gevallen omdat de 

bewijsuitsluiting als sanctie de facto niet meer is gekoppeld aan de vastgestelde 

onrechtmatigheid, maar aan de eventuele schending van het recht op een eerlijk proces 

die daar het gevolg van kan zijn. Binnen de context van het strafrecht werd deze 

relativering van de bewijsuitsluiting  niet onbegrijpelijk  op veel kritiek onthaald, maar 

is zij in haar algemeenheid niettemin verdedigbaar. Dat is ons inziens evenwel anders ten 

aanzien van het gebruik van inlichtingen. De bijzondere risico’s die inherent zijn aan de 

inlichtingenfunctie en dus per definitie met het gebruik van inlichtingenbewijs zijn 

verbonden, moeten leiden tot een strengere houding ten aanzien van eventuele 

onrechtmatigheden.  

Het is daarom noodzakelijk om er ten aanzien van het inlichtingenbewijs van uit 

te gaan dat de vaststelling van ernstige onrechtmatigheden moet leiden tot 

bewijsuitsluiting. Wat daarbij begrepen moet worden onder ernstige onrechtmatigheden is 

moeilijk in abstracto te bepalen, maar het moet duidelijk zijn dat de bewijsuitsluiting 

opnieuw wordt gehecht aan de ernst van de onrechtmatigheid en niet enkel aan de 

concrete impact van die onrechtmatigheid op het eerlijk proces in de concreet 

voorliggende zaak. Aldus lijkt het voor de hand te liggen dat wanneer zou blijken dat de 

inlichtingendiensten hun bevoegdheden om informatie in te zamelen of te verstrekken te 

buiten zijn gegaan, dit moet leiden tot bewijsuitsluiting. En datzelfde moet a fortiori 

gelden wanneer er sprake zou zijn van provocatie of machtsafwending. Anderzijds kan 

het uiteraard niet de bedoeling zijn dat eenvoudige vormfouten zouden leiden tot 

                                                 
2157

  Al wordt in Nederland alvast luidop nagedacht over het uitbreiden van de bevoegdheden van de CTIVD 

met een bindend oordeel over de rechtmatige inzameling van informatie door de inlichtingendiensten (zie 

COMMISSIE DESSENS, Evaluatie Wiv 2002, 2013, 101 e.v. en COMMISSIE VAN TOEZICHT, Reactie 

CTIVD op het concept-wetsvoorstel Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20xx, 2015, 7 e.v.  
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bewijsuitsluiting. Welke instantie uiteindelijk moet oordelen over de ernst van de 

vastgestelde onrechtmatigheden  en dus over de eventuele bewijsuitsluiting  zal 

afhankelijk zijn van de regeling die wordt uitgewerkt voor het toetsen van de 

rechtmatigheid. 

XXII.3.5.4. DE BETROUWBAARHEIDSTOETS 

Binnen de noodzakelijke voorwaarde van een coherente regeling van het gebruik van 

inlichtingen als strafrechtelijk bewijs, neemt vervolgens het bestaan van een effectieve 

rechterlijke betrouwbaarheidstoets een belangrijke plaats in. Het toetsen van de 

betrouwbaarheid vormt immers de basis voor de vrije waardering van het bewijs. Het 

raakt daarmee aan de kern van het bewijsrecht en de rol van de rechter daarin. Ten 

aanzien van het inlichtingenbewijs dreigt de betrouwbaarheidstoets evenwel in conflict te 

komen met de (weliswaar legitieme) wens van de inlichtingendiensten om hun werking af 

te schermen. De onderzoeksmogelijkheden van de rechter worden daardoor 

ontegensprekelijk beperkt. 

Om daaraan te verhelpen is het noodzakelijk om het toetsen van de 

betrouwbaarheid van het inlichtingenbewijs te ondersteunen met bijzondere maatregelen 

of procedures die deze beperkingen kunnen vermijden of zoveel als mogelijk 

compenseren. Ook hier is het evenwel moeilijk om hieromtrent concrete maar 

forumneutrale aanbevelingen te doen. De verschillende regelingen die in dit onderzoek 

besproken werden  en soms zelfs zeer positief werden beoordeeld  blijken immers 

sterk geworteld in de eigen juridische en institutionele context. Zo lijkt de Nederlandse 

regeling van de afgeschermde getuige erg waardevol, maar zou de meerwaarde ervan in 

een Belgische context  omwille van de relatief geringe betekenis die hier aan het 

onmiddelijkheidsbeginsel wordt gehecht  waarschijnlijk eerder beperkt blijven. Toch 

lijkt er ook hier geen reden te bestaan om te twijfelen aan het feit dat dergelijke 

maatregelen of procedures in elk land wel principieel mogelijk zijn en dus ontworpen 

kunnen worden. Hoe deze concreet vorm kunnen krijgen is daarbij minder belangrijk dan 

de functie die zij moeten vervullen en de uitgangspunten die zij daarbij moeten 

respecteren. 

Tegen die achtergrond is het ons inziens dan ook essentieel om te benadrukken dat 

het conflict tussen het toetsen van de betrouwbaarheid en de afscherming van de 

inlichtingenfunctie, nooit mag leiden tot een devaluatie van de betrouwbaarheidstoets. 

Daarvan zou sprake zijn wanneer aanvaard wordt dat de betrouwbaarheid van het 

inlichtingenbewijs minder grondig getoetst moet worden, bijvoorbeeld door het hanteren 

van een vermoeden van betrouwbaarheid. Gelet op de bijzondere risico’s die aan het 

gebruik van inlichtingen zijn verbonden, moet dit beschouwd worden als onaanvaardbaar. 

Meer zelfs, gelet op deze risico’s lijkt net een strengere benadering zich op te dringen. 

Een eerste uitgangspunt dat aldus verankerd moet worden in de procedure van de 

betrouwbaarheidstoets is dat de betrouwbaarheid van het inlichtingenbewijs nooit wordt 

vermoed, maar moet worden aangetoond. Elke uitspraak over de bewijswaarde van een 

concreet inlichtingenbewijs, moet met andere woorden gesteund zijn op een onderzoek 

van de betrouwbaarheid. Dat uitgangspunt hangt overigens ook nauw samen met de vrije 

bewijswaardering door de rechter. Het tweede uitgangspunt volgt logischerwijs uit het 

eerste: wanneer de betrouwbaarheid van het (inlichtingen)bewijs onvoldoende kan 

worden getoetst, dan moet dit leiden tot de bewijsuitsluiting. Immers, als de 

betrouwbaarheid van een bepaald bewijsmiddel onvoldoende onderzocht kan worden en 

de betrouwbaarheid op grond van het eerste uitgangspunt niet vermoed mag worden, dan 
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zal het in die gevallen onmogelijk zijn om aan het inlichtingenbewijs enige bewijswaarde 

toe te kennen.  

Meteen wordt ook duidelijk dat de techniek waarbij men een gebrekkig onderzoek 

naar de betrouwbaarheid, tracht te compenseren door de bewijswaarde van het 

inlichtingen bewijs te reduceren tot die van steunbewijs (maar niet tot nul), niet binnen 

deze uitgangspunten past. De redenering achter deze constructie lijkt immers te zijn dat 

het gebrekkige onderzoek weliswaar geen indicaties heeft opgeleverd om aan de 

betrouwbaarheid van het inlichtingenbewijs te twijfelen, maar anderzijds ook niet in staat 

is geweest om de betrouwbaarheid ontegensprekelijk te bevestigen. Dat gebrek aan 

bevestiging wordt dan gecompenseerd door een inperking van de bewijswaarde. De facto 

is het uitgangspunt van deze techniek aldus dat de betrouwbaarheid van het 

inlichtingenbewijs tot op zekere hoogte wordt vermoed, wat zoals gezegd onaanvaardbaar 

is. 

Het kan niet ontkend worden dat deze uitgangspunten erg streng zijn, maar gelet 

op het voorgaande ons inziens ook gerechtvaardigd. Bovendien kan hun gestrengheid tot 

op zekere hoogte gemilderd worden door de duidelijkheid die ze ex ante kunnen 

verschaffen over het mogelijke gebruik van bepaalde vormen van inlichtingen als bewijs. 

In bepaalde gevallen zal het gelet op de aard of de vorm van het inlichtingenbewijs 

immers meteen duidelijk zijn dat de betrouwbaarheid ervan onvoldoende getoetst zal 

kunnen worden. En dus lijkt het mogelijk om bepaalde vormen van inlichtingen a priori 

van het bewijs uit te sluiten. In dat verband komen uit dit onderzoek twee duidelijke 

jurisprudentiële tendenzen naar voren. Ten aanzien van de ene kant van het spectrum 

groeit het inzicht dat de betrouwbaarheid van bepaalde inlichtingen zonder duidelijk 

bronvermelding, in principe nooit voldoende getoetst kan worden. Dat is in ieder geval de 

houding die de Nederlandse Hoge Raad lijkt aan te nemen ten aanzien van zogenaamde 

ambtsberichten, maar zoals gezien zijn er ook in België vergelijkbare aanzetten te 

herkennen. In de mate hieromtrent een consensus kan groeien, lijkt het wenselijk om dit 

te expliciteren en in de regelgeving te bepalen dat bepaalde vormen van inlichtingen nooit 

als strafrechtelijk bewijs gebruikt kunnen worden. Ten aanzien van de andere kant van het 

spectrum, lijkt men er vrij algemeen van uit te gaan dat het toetsen van de 

betrouwbaarheid relatief eenvoudig is wanneer de inlichtingen de vorm aannemen van 

technische registraties. Het wettelijk verankeren van déze tendens lijkt moeilijk te 

realiseren zonder de facto alsnog een vermoeden van betrouwbaarheid te creëren. Maar 

de codificaitie is hier minder belangrijk omdat de meerwaarde immers schuilt in de 

voorspellende  en dus sturende  waarde die er van uitgaat. Het is daarom bijzonder 

waardevol om in het kader van de betrouwbaarheidstoets verder te bouwen op dit 

onderscheid. 

XXII.3.5.5. DE MOTIVERING 

Ten slotte is het cruciaal om te wijzen op de noodzaak van een adequate controle op de 

naleving van de wettelijke mogelijkheden en voorwaarden. Dat veronderstelt in de eerste 

plaats dat alle cruciale handelingen en genomen beslissingen ex post gereconstrueerd 

kunnen worden. Het finale oordeel over de naleving van het wettelijke kader situeert zich 

immers steeds op een later ogenblik en wordt in de regel uitgevoerd door een instantie die 

bij de handelingen of beslissingen niet rechtstreeks betrokken was. De effectiviteit van de 

controle is met andere woorden sterk afhankelijk van de mate waarin de te beoordelen 

handelingen of beslissingen naderhand op basis van de beschikbare stukken 

gereconstrueerd kunnen worden.  

In dat verband kan het belang van goed uitgewerkte procedures en 

motiveringsverplichtingen nauwelijks overschat worden. De kwaliteit daarvan zal immers 
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in belangrijke mate bepalend zijn voor de mogelijkheden waarover men naderhand 

beschikt om de rechtmatigheid (en betrouwbaarheid) te toetsen. Bij het vertalen van de 

bovenstaande noodzakelijke voorwaarden naar concrete regelingen zal ook daar rekening 

mee gehouden moeten worden. Dat betekent evenwel dat ook de inlichtingendiensten in 

toenemende mate er over zullen moeten waken dat uit hun dossiers in detail blijkt op 

welke wijze deze tot stand gekomen zijn. Het onverkort vasthouden aan een volledig 

afgeschermde werking, is niet compatibel met de keuze om het gebruik van bepaalde 

inlichtingen (als strafrechtelijk bewijs) mogelijk te maken. Maar de culminatie van dit 

uitgangspunt ligt uiteraard bij de motivering van de uitspraak door de rechter. Daaruit 

moet immers blijken in welke mate de uitgevoerde rechtmatigheids- en 

betrouwbaarheidstoets  en dus onrechtstreeks ook alle voorgaande gebeurtenissen vanaf 

de inzameling van de bewuste inlichtingen  in overeenstemming zijn met de daarvoor 

geldende wetgeving en rechtspraak. De motivering van de uitspraak vormt in die zin dan 

ook het sluitstuk van een coherente regeling van het gebruik van inlichtingen in de brede 

zin. 

Met betrekking tot de motiveringsplicht loopt de praktijk in de besproken landen 

evenwel erg uit elkaar. De invulling daarvan is immers sterk afhankelijk van de aard van 

het aldaar geldende bewijsstelsel. Zo lijkt een negatief-wettelijk bewijsstelsel uit zijn aard 

meer gewicht te hechten aan de motivering van de uitspraak. Daaruit moet immers blijken 

dat de rechter om tot zijn oordeel te komen enkel gebruik heeft gemaakt van de wettelijk 

voorziene bewijsmiddelen en de eventuele bewijsminima heeft gerespecteerd. Nochtans 

mag daar geenszins uit worden afgeleid dat de kwaliteit van de rechterlijke motivering in 

een negatief-wettelijk bewijsstelsel per definitie hoger zal zijn dan in een vrij 

bewijsstelsel. In beide stelsel is de kwaliteit van de motivering immers in de eerste plaats 

afhankelijk van de gestrengheid waarmee er wordt op toegezien. De vaststelling dat de 

motiveringsverplichting in de besproken landen een eerder formele invulling krijgt, is in 

die zin relevanter. De waarde van de motivering als sluitstuk is immers afhankelijk van de 

kwaliteit ervan en dus lijkt het noodzakelijk om niet enkel de aanwezigheid, maar ook de 

deugdelijkheid of inhoudelijke waarde van de motivering te beoordelen. Hoewel er in elk 

van de besproken landen  zij het soms erg subtiele  evoluties bestaan in de richting van 

een meer inhoudelijke controle op de motiveringsplicht, blijft hier toch duidelijk ruimte 

voor verbetering, minstens ten aanzien van het inlichtingenbewijs. 

Dat moet ons inziens leiden tot de conclusie dat de bestaande 

motiveringsverplichtingen momenteel nergens in overeenstemming zijn met de vereisten 

die er specifiek met betrekking tot het inlichtingenbewijs aan gesteld zouden moeten 

worden. Gelet op het bijzonder belang dat met betrekking tot het inlichtingenbewijs 

gehecht moet worden aan een effectief rechtmatigheids- en betrouwbaarheidsonderzoek, 

is het ons inziens noodzakelijk dat in de motivering expliciet wordt gerapporteerd over de 

uitvoering en de resultaten daarvan. Een specifiëring van de motiveringsverplichting in 

die zin lijkt wenselijk. In de mate er bovendien sprake zou zijn van een inperking van de 

bewijswaarde, wordt het noodzakelijk dat de motivering inzicht biedt in de uiteindelijk 

gebruikte bewijsconstructie. Die blijft nu, omwille van de vrije bewijswaardering, echter 

al te vaak verscholen achter de conviction intime of raisonnée van de rechter waardoor de 

motivering onvoldoende aangrijpingspunten biedt om de effectieve inperking van de 

bewijswaarde te beoordelen en dus te controleren of te garanderen. Het is nochtans 

essentieel dat kan worden nagegaan of een bepaald bewijsmiddel aan het oordeel van de 

rechter heeft bijgedragen en wat daarbij de relatieve bewijswaarde van dat bewijsmiddel 

was ten aanzien van de andere bewijsmiddelen. In het andere geval blijft het inperken van 

de bewijswaarde immers een relatief steriele ingreep. 
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XXII.4. HET EINDOORDEEL 

De verschillende delen van dit onderzoek werden steeds opgebouwd volgens eenzelfde 

stramien. Vanuit een gedetailleerde beschrijving van de in concreto gevonden regelingen 

werd telkens getracht om in het besluit te wijzen op een aantal meer algemene 

vaststellingen of trends. In dit deel werden de besluiten van de voorgaande delen op een 

vergelijkbare wijze verwerkt tot een aantal vaststellingen en aanbevelingen met een nog 

hogere graad van abstractie. In het eindoordeel ten slotte wordt getracht het gehele 

onderzoek te vatten in 1 ultieme vaststelling. Het is uiteraard juist dat van een dergelijke 

finale reductie van het voorgaande nog weinig concrete meerwaarde zal uitgaan. Maar het 

stelt ons wel in staat om te wijzen op een belangrijke paradox die essentieel is voor een 

goed begrip van de socio-politieke context waartegen het onderwerp van dit proefschrift 

zich afspeelt en waarbinnen bijgevolg ook de geformuleerde aanbevelingen gerealiseerd 

zullen moeten worden. De paradox die in het beleid ten aanzien van de 

inlichtingenfunctie vervat zit, is de volgende.  

Enerzijds is er in hoofde van de beleidsmakers sprake van een belangrijke 

terughoudendheid  en in sommige gevallen zelfs van wantrouwen  ten aanzien van de 

werking van de inlichtingendiensten in het algemeen en hun samenwerking met de 

gerechtelijke instanties in het bijzonder. Die basishouding lijkt breed gedragen te zijn en 

kan in elk van de besproken landen worden teruggevonden. Dat is  gelet op de 

historische beladenheid van de inlichtingenfunctie  ook niet onbegrijpelijk. Nochtans 

konden wij aantonen dat uit de geschiedenis slechts in beperkte mate argumenten geput 

kunnen worden om de inlichtingendiensten in hun huidige context te beoordelen. Strik 

rationeel gezien lijkt het daarom aangewezen om het verleden hier buiten beschouwing te 

laten, maar op emotioneel of politiek vlak kan dat uiteraard anders liggen. Anderzijds 

werd in de loop van het onderzoek wel duidelijk dat er ook op basis van (objectieve) 

juridische argumenten wel degelijk redenen bestaan om enige terughoudendheid  maar 

geen wantrouwen  te rechtvaardigen. De aard van de inlichtingenfunctie, de ruime 

mogelijkheden om informatie in te zamelen en te verstrekken, de bijzondere risico’s 

verbonden aan bepaalde vormen van operationele samenwerking en de weinig 

consequente regeling inzake het gebruik van inlichtingen (als bewijs), creëren een aantal 

bijzondere risico’s die het recht op een eerlijk proces zonder meer kunnen aantasten. Dat 

besef lijkt wel tot de beleidsmakers en rechtstreeks betrokkenen te zijn doorgedrongen, zij 

het slechts in zeer algemene termen. Hopelijk kan dit onderzoek bijdragen aan het 

concreet en tastbaar maken van die risico’s zodat het debat opnieuw wordt aangewakkerd, 

maar dan op basis van rationele en objectiveerbare elementen. De terughoudendheid ten 

aanzien van de inlichtingenfunctie is tot op zekere hoogte immers wel gerechtvaardigd, 

maar zij was tot hier toe niet altijd gebaseerd op de juiste of voldoende uitgewerkte 

inzichten. 

Anderzijds is het belang dat aan een goede samenwerking tussen de 

inlichtingendiensten en de gerechtelijke instanties wordt gehecht over het algemeen erg 

groot. De pogingen om deze roep naar meer en betere samenwerking te verzoenen met de 

zonet genoemde terughoudendheid, dreigt het beleid ten aanzien van de 

inlichtingendiensten echter in een onhoudbare spreidstand te duwen. Al te vaak vormt een 

crisis de aanleiding om een bepaald deelaspect van de samenwerking te reguleren. Het is 

echter een illusie om te denken dat er uit dergelijke punctuele interventies een 

samenhangend geheel kan ontstaan. Er is daarom nood aan een duidelijke en omvattende 

visie op de werking van de inlichtingendiensten en het gebruik van inlichtingen door 

andere overheidsinstanties, die de maatstaf moet vormen voor elke aanpassing van de 

regelgeving. Een dergelijke visie bestaat evenwel in geen enkel van de besproken landen, 
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waardoor de gevonden regelingen meestal beperkt blijven tot bepaalde deelaspecten en 

daardoor erg fragmentarisch overkomen. Bovendien zijn zij ook op zich zelf beschouwd 

vaak gebrekkig of ontoereikend om een oplossing te bieden voor de problemen die aan 

hun oorsprong liggen. Dat leidde ons tot de harde eindconclusie dat de huidige regelingen 

onvoldoende tegengewicht kunnen bieden voor de gesignaleerde risico’s. 

In de beschrijving van deze paradox ligt evenwel meteen ook de sleutel voor zijn 

oplossing. Het staat buiten kijf dat enige terughoudendheid ten aanzien van de 

inlichtingenfunctie terecht is, maar zij wordt nog al te vaak gebaseerd op een buikgevoel 

of een onvoldoende uitgewerkte probleemstelling. Daardoor komen de werkelijke 

problemen onvoldoende scherp in het vizier en blijken de gekozen oplossingen achteraf 

vaak inadequaat of onvoldoende consequent uitgewerkt om effect te ressorteren. Hopelijk  

kan het debat op basis van het onderzoek in de delen II tot en met V aan focus winnen 

zodat we een beter zicht krijgen op de werkelijke knelpunten en beter in staat zijn om de 

juiste oplossingen uit te werken. Tegen die achtergrond werd in het vorige hoofdstuk 

alvast getracht om de erg negatieve conclusie van het onderzoek, te milderen door het 

formuleren van een aantal forumneutrale aanbevelingen.  

Meteen echter wordt ook duidelijk waar de grenzen liggen van het voorliggende 

proefschrift. De geformuleerde aanbevelingen werden immers in de eerste plaats 

opgesteld met in het achterhoofd het onderwerp van dit onderzoek: het gebruik van 

inlichtingen in het kader van de opsporing en vervolging van strafbare feiten. Het zijn in 

die zin dus noodzakelijke voorwaarden voor een omvattend systeem waarbinnen het 

gebruik van inlichtingen wordt verzoend met het recht op een eerlijk proces. Precies 

daarin ligt echter een belangijke beperking van dit onderzoek en een mogelijkheid voor 

verder onderzoek. Want zoals reeds verscheidene malen werd aangehaald, is een 

gerechtelijke tussenkomst slechts een van de vele mogelijke manieren om de bescherming 

van de staatsveiligheid te waarborgen. In bepaalde gevallen zal het eerder aangewezen 

zijn om op basis van de door een inlichtingendienst verstrekte inlichtingen te reageren 

met maatregelen die passen binnen de bestuurlijke politie of binnen de opdrachten en 

bevoegdheden van een andere overheidsinstantie. Gelet op de talrijke potentiële klanten 

van de inlichtingenfunctie en de daarmee samenhangende diversiteit aan mogelijke 

manieren waarop inlichtingen kunnen worden gebruikt, is het met andere woorden zeer 

waarschijnlijk dat de hierboven genoemde noodzakelijke voorwaarden zullen moeten 

worden herzien of aangevuld. Bovendien kan er weinig twijfel bestaan over de noodzaak 

van een goed uitgewerkt, onafhankelijk en effectief toezicht op de inlichtingendiensten. 

Ook daar werd in dit onderzoek slechts zijdelings op ingegaan.  

Het bovenstaande onderzoek kan dus zeker niet claimen een eindpunt bereikt te 

hebben in de studie van de inlichtingenfunctie. Maar hopelijk kan het wel een bijdrage 

leveren aan de oplossing van de net geschetste paradox. Enerzijds, door de bestaande 

terughoudendheid te concretiseren, te objectiveren en waar nodig weg te nemen. 

Anderzijds, door een aantal handvaten bieden om die terughoudendheid op een meer 

adequate manier om te zetten in effectieve waarborgen en rechtsbescherming zonder de 

samenwerking met de andere overheidsinstanties te hypothekeren. 
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