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Veiligheidsverificaties door de
Nationale Veiligheidsoverheid
(NVO) – Regelgeving en
organisatie
Een veiligheidsverificatie is een screening waarbij de Nationale Veiligheidsoverheid (NVO) gegevens
over een natuurlijk persoon die beschikbaar zijn in bestaande (bij wet opgelijste) databanken beoordeelt, met als doel na te gaan of de toegang van die persoon tot een functie of een locatie een risico
inhoudt voor de veiligheid en de fundamentele belangen van de Staat, de openbare orde of de fysieke integriteit van andere aanwezige personen. De NVO werkt als een ‘collegiale dienst’ die o.m. is samengesteld uit de Federale Politie, de Veiligheid van de Staat (VSSE) en de Algemene Dienst Inlichting
en Veiligheid (ADIV) (hierna: de ‘screeningsdiensten’). Zijn secretariaat is ondergebracht bij de
FOD Buitenlandse Zaken.
Een veiligheidsverificatie door de NVO leidt tot de toekenning of weigering van een veiligheidsattest
(korte geldigheidsduur) of tot een positief of negatief veiligheidsadvies (langere geldigheidsduur, in
principe vijf jaar). Door de Europese regelgeving (op het vlak van de luchtvaartsector) en de uitbreiding
van het instrument van de veiligheidsverificaties naar andere activiteitensectoren valt te verwachten
dat het aantal aanvragen voor een veiligheidsverificatie door de NVO sterk zal toenemen.
Het Rekenhof heeft onderzocht of de regelgeving rond de veiligheidsverificaties alsook de administratieve structuur en de werkwijzen van de NVO borg staan voor het consistent, efficiënt en kwaliteitsvol
uitvoeren van veiligheidsverificaties en het afleveren van veiligheidsadviezen en -attesten door de NVO.

Regelgeving rond de veiligheidsverificaties
Het wettelijke kader bevat meerdere onduidelijkheden en hiaten die de efficiënte en effectieve toepassing van de veiligheidsverificaties niet ten goede komen en een consistente besluitvorming over
dossiers niet ondersteunen. Het Rekenhof beveelt onder meer aan om de finaliteit van de veiligheidsverificaties te verduidelijken, waarbij wordt nagegaan welke veiligheidsbelangen essentieel zijn en op
welke criteria een persoon moet worden gescreend. Ook beveelt het aan om het weinig onderbouwde
onderscheid tussen veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen te stroomlijnen of op te heffen, en het te
laten evolueren naar één product met variabele geldigheidstermijn.

Structuur en werking van de NVO
De drie screeningsdiensten blijken vrij complementair te zijn in het detecteren van bezwarende informatie en zij komen onderling tot een consensus, zonder dat daarvoor hiërarchische aansturing nodig
is. Het collegiale model botst echter op zijn limieten als het gaat om doeltreffende aansturing en coördinatie op management- en politiek niveau, en de inzet van bijkomende middelen om een antwoord te
bieden aan de uitbreiding van het toepassingsgebied van de veiligheidsverificaties. Het Rekenhof beveelt aan te voorzien in een meer gecentraliseerde aansturing en positionering van de NVO met gepaste
capaciteit en middelen binnen een globaal veiligheidsbeleid.
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De wettelijke termijn voor adviezen (één maand) wordt meestal gehaald, deze voor attesten (vijftien dagen) echter zelden. Voor de betrokkene en zijn werkgever is de reële doorlooptijd vaak langer wanneer
de aanvraag en feedback getrapt verlopen via een administratieve overheid en/of coördinerende dienst
aan werkgeverszijde. Het Rekenhof beveelt aan om (het onderscheid in) de behandelingstermijnen te
evalueren.

Proces van de veiligheidsverificatie
Het Rekenhof beveelt aan het proces van de veiligheidsverificaties door de NVO te digitaliseren. Zowel
de efficiëntie van het proces zelf (doorlooptijd) als de kwaliteitsborging zijn daarmee gebaat (bv. door te
voorzien in adequate en correcte informatie over de identiteit en de taal van de betrokkene, alsook over
de functie, en in een gerichte risico-inschatting bij eventuele gekende feiten).
De besluitvorming binnen de NVO berust uitsluitend op het professionele oordeel en het collectieve geheugen van de betrokken screeningsdiensten, wat risico’s inhoudt voor een consistente besluitvorming
over dossiers heen (rechtsgelijkheid en rechtszekerheid). Het Rekenhof beveelt aan openbare richtlijnen
te ontwikkelen met toetsingscriteria en drempels gekoppeld aan functies of functiecategorieën, alsook
richtlijnen voor beslissingen bij een onvolledig beeld van antecedenten van de betrokkene als gevolg
van een eerder verblijf en feiten in het buitenland. Ook een afdoende motivering van negatieve beslissingen en een gedegen monitoring en evaluatie van de toepassing van veiligheidsverificaties vormen
nog verbeterpunten.
Uit de dynamiek in de (terreur)dreigingen en de evoluties op het vlak van de Europese regelgeving,
groeit de noodzaak om te evolueren naar een systeem van continue monitoring waarbij screeningsdiensten snel in kennis worden gesteld van nieuwe bezwarende informatie en er een herbeoordeling van het
afgeleverde attest of positieve advies kan gebeuren. Het Rekenhof stelt voor de voorwaarden voor een
dergelijk systeem te realiseren: afspraken rond beveiligde gegevensuitwisseling tussen veiligheidsdiensten, ICT-ondersteuning (update databanken), procedures binnen de NVO voor doelmatige en doeltreffende herbeoordelingen en procedures voor een passende uitwerking binnen de organisatie waar de
betrokkene werkzaam is of toegang heeft tot bepaalde locaties.
Een gunstige NVO-beslissing is op dit moment niet ‘meeneembaar’ in geval van een nieuwe functie of
werkplaats, want gekoppeld aan (en beperkt tot) een welbepaalde locatie, gebeurtenis of functie, en
aan de werkgever die de verificatie aanvroeg. Bij continue monitoring kan de meeneembaarheid overwogen worden, waarbij de gelijkenis in functie en verantwoordelijkheden bepalend is.
Veiligheidsverificaties worden momenteel voornamelijk ingezet in luchthavens en voor een historisch
gegroeid aantal functies en evenementen dat niet gebaseerd is op een globale veiligheidsanalyse. De
wet voorziet in een bottom-up methode om in een aantal geselecteerde activiteitensectoren een analyse te maken van de nood aan veiligheidsverificaties, als component van een breder veiligheidsbeleid. Die
wettelijke mogelijkheid dat bijkomende activiteitensectoren gebruik maken van veiligheidsverificaties
wordt in de praktijk echter nog maar weinig benut. Een koppeling van het wettelijke kader voor veiligheidsverificaties met dat voor kritieke infrastructuren (zoals gasleidingen, spoorwegen, waterzuivering)
kan een consequente uitbreiding van het toepassingsgebied van de veiligheidsverificaties versterken.
Door deze koppeling zouden de regionale overheden, voor zover ze zelf beheerder zijn van bepaalde kritieke infrastructuren, ook rechtstreeks veiligheidsverificaties kunnen aanvragen. Het Rekenhof beveelt
aan de uitbreidingsmethode te evalueren met aandacht voor incentives en verantwoordelijkheden en
een meer coherente afdekking (bv. kritieke infrastructuren) van het gebruik van veiligheidsverificaties.
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De ministers van Defensie, Buitenlandse Zaken en Binnenlandse Zaken kondigden aan dat ze rekening
zouden houden met de conclusies en aanbevelingen van het Rekenhof bij de hervorming van de NVO
die momenteel wordt voorbereid.
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Hoofdstuk 1

Inleiding
1.1

Onderzoeksthema

1.1.1
Situering van het onderzoek
Eén van de kernopdrachten van de overheid bestaat er van oudsher in de veiligheid van personen en goederen alsook van de staatsinstellingen zelf te garanderen. Veiligheid is een zeer ruim
concept en een integrale visie op veiligheidsbeleid omvat zowel de preventie, de repressie als de
nazorg 1 .
De veiligheidsverificaties die worden uitgevoerd door de Nationale Veiligheidsoverheid (NVO)
vormen één van de instrumenten van het preventieve veiligheidsbeleid in België, naast andere
maatregelen in het kader van een ruimer personeels- en organisatiebeleid en/of bijkomende specifieke beveiligingsmaatregelen.
Een veiligheidsverificatie is een screening door de overheid waarbij bestaande gegevens over een
natuurlijk persoon worden beoordeeld. Deze beoordeling heeft als doel na te gaan of de toegang
van die persoon tot een beroep of functie en/of een (evenement op een) locatie (lokaal, gebouw,
terrein), of het bezit van een bepaalde vergunning, licentie of toelating een risico inhoudt voor de
veiligheid en de fundamentele belangen van de Staat, de openbare orde of de fysieke integriteit
van andere aanwezige personen. Voor deze beoordeling wordt enkel gebruik gemaakt van reeds
bestaande informatie in databanken die door de wet worden opgelijst. Er wordt met andere woorden geen nieuwe informatie verzameld2 .
Veiligheidsattesten en -adviezen
Een veiligheidsverificatie door de NVO leidt tot de toekenning of weigering van een veiligheidsattest of tot een positief of negatief veiligheidsadvies. Deze attesten en adviezen bestaan sinds 2005.
Een veiligheidsattest is in principe 3 van beperkte duur en geldt voor de toegang tot lokalen, gebouwen of terreinen van bepaalde publieke instanties waarvoor bijzondere voorzorgen op het vlak van
veiligheid moeten worden genomen (bv. voor externe bezoekers in de lokalen van inlichtingen- en
veiligheidsdiensten, militaire basissen, nucleaire installaties) of voor de toegang tot een nationaal
of internationaal diplomatiek evenement (bv. een Europese top in Brussel) of een protocollair evenement (bv. de 21 juli-viering).
Een positief veiligheidsadvies is in principe langere tijd geldig (max. vijf jaar)4 en kan vereist
zijn voor de uitoefening van een bepaald beroep, functie, opdracht of mandaat en/of voor de
1
2

3
4

Karel Reybrouck, “De bevoegdheid voor veiligheid in het federale België”, Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en
Publiekrecht (8), Kluwer, oktober 2019, p. 440-449, www.wolterskluwer.com.
De overheid kan ook overgaan tot een grondigere screening, het ‘veiligheidsonderzoek’, dat leidt tot het toekennen van een
veiligheidsmachtiging, waarbij wel nieuwe informatie kan worden verzameld. Dat instrument valt buiten de afbakening
van deze audit (zie punt 1.2.1).
Een uitzondering vormen de veiligheidsattesten voor aalmoezeniers, die vijf jaar geldig zijn (zie verder punt 2.1.2).
Uitzonderlijk kan de NVO beslissen om een positief advies voor kortere tijd af te leveren (bv. voor één jaar) wanneer ze dit
vanuit veiligheidsoogpunt aangewezen acht.
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toegang tot bepaalde lokalen, gebouwen of terreinen (bv. personeel werkzaam in airside zones
van luchthavens of nucleaire installaties), of voor het bekomen van een bepaalde vergunning,
licentie of toelating (bv. voor de call taker van een crisiscentrum, de operator van het ASTRIDcommunicatiesysteem voor de hulp- en veiligheidsdiensten, het douanepersoneel).
De gevallen waarin een veiligheidsattest dan wel een -advies wordt afgeleverd, zijn wettelijk bepaald. De verificaties die de NVO uitvoert voorafgaand aan de aflevering ervan zijn echter inhoudelijk identiek.
De maatschappelijke relevantie van een accuraat en efficiënt systeem van veiligheidsverificaties
is evident: hiaten kunnen resulteren in gemiste kansen om bepaalde veiligheidsrisico’s te vermijden of te achterhalen. Anderzijds kan een screening die resulteert in de weigering van een veiligheidsattest of in een negatief veiligheidsadvies een grote impact hebben op de werksituatie van
de betrokken persoon. Tot slot heeft het proces ook gevolgen voor de bedrijfsvoering van de privaatrechtelijke of publiekrechtelijke rechtspersonen die veiligheidsverificaties (moeten) aanvragen (bv. bijkomende administratieve lasten en kosten of een complexere aanwervingsprocedure).
NVO
De NVO werkt niet als een klassieke administratie maar als een ‘collegiale dienst’, waarbij verschillende diensten uit meerdere federale departementen op een collegiale manier samenwerken
en tot beslissingen komen:
• de voorzitter en het secretariaat van de NVO, die behoren tot de FOD Buitenlandse Zaken;
• de screeningsdiensten:
{ de Veiligheid van de Staat/Sûreté de l’Etat (VSSE), die behoort tot de FOD Justitie;
{ de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV), die behoort tot Defensie;
{ de Federale Politie, onder het gezag van de ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie;
• andere betrokken diensten:
{ het Nationaal Crisiscentrum/Centre de Crise (NCCN), dat behoort tot de FOD Binnenlandse
Zaken;
{ het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC), onder de bevoegdheid van de minister van Binnenlandse Zaken;
{ het Directoraat-Generaal Luchtvaart van de FOD Mobiliteit en Vervoer;
{ de Algemene Directie Economische Analyses en Internationale Economie van de
FOD Economie;
{ de Administratie der Douane en Accijnzen, die behoort tot de FOD Financiën.
In de periode 2016-2018 voerde de NVO jaarlijks gemiddeld ongeveer 35.000 veiligheidsverificaties
uit5 . In 2019 lag het aantal duidelijk lager (27.528). In dat jaar werden er geen veiligheidsverificaties
uitgevoerd voor het personeel van de externe onderaannemers van de Europese instellingen en
organen6 , waren er minder aanvragen in het kader van Europese toppen en een significant lager
aantal aanvragen voor het evenement European Development Days in vergelijking met de voorgaande jaren. Ook was er geen NAVO-top (in 2018 goed voor 1.678 aanvragen). In 2020 lag het
aantal door de COVID-19-pandemie opnieuw lager (22.740). Het aantal veiligheidsverificaties zal

5
6

Bron: NVO-secretariaat.
Het beroepsorgaan had geoordeeld dat het advies door de NVO hier niet rechtsgeldig was. Vanaf 2020 werden er terug
veiligheidsverificaties uitgevoerd voor het personeel van de externe onderaannemers van de Europese instellingen en
organen.

VEILIGHEIDSVERIFICATIES DOOR DE NVO / 17

op korte termijn echter opnieuw fors stijgen onder impuls van de nieuwe Europese verplichtingen
(met name in de luchtvaartsector) en de uitbreiding van verificaties naar andere activiteitensectoren (zoals sinds 2018 mogelijk gemaakt in de nationale wetgeving) (zie punt 1.2.1).
De NVO beschikt over een termijn van vijftien dagen om een veiligheidsattest af te leveren en een
termijn van één maand om een veiligheidsadvies af te leveren.
Gezien de verwachte sterke toename van het aantal verificaties, in combinatie met de organisatorische uitdagingen die dat mogelijk met zich meebrengt, heeft het Rekenhof het regelgevende
kader en de praktijk van de veiligheidsverificaties door de NVO als collegiale dienst onderzocht.
1.1.2
Wettelijk kader voor de veiligheidsverificaties door de NVO en evolutie
In de voorbije decennia werd de wettelijke omkadering van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten sterk uitgebreid. De wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen stelde, omwille van nationale veiligheidsbelangen, de toegang van een persoon tot
geclassificeerde stukken afhankelijk van een veiligheidsmachtiging die wordt afgeleverd na een
gunstige doorlichting van de persoon door de veiligheidsdiensten (met name VSSE en ADIV)7.
In 2005 werden de veiligheidsverificaties door de NVO geïntroduceerd door een verfijning en
uitbreiding van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen (hierna: de wet C&VMAA). Hierdoor kwam er
ook een wettelijke basis om na te gaan of een persoon vanuit een veiligheidsperspectief voldoende
garanties biedt om een recht te verwerven of te behouden, of om een toelating om een functie die
een bijzondere mate van vertrouwen vereist te verwerven of te behouden (zonder toegang tot geclassificeerde stukken).
Sindsdien wordt een onderscheid gemaakt tussen de verregaande veiligheidsonderzoeken in het
kader van veiligheidsmachtigingen (voor toegang tot geclassificeerde informatie (in ruime zin)
of sites die dergelijke info bevatten) en minder diepgaande en inhoudelijk afgebakende veiligheidsverificaties voor andere doeleinden (toegang tot locaties, functies, officiële evenementen,
vergunningen). Deze verificaties leiden tot een veiligheidsattest of -advies (zie punt 1.1.1). De
voorafgaandelijke kennisgeving en de vereiste toestemming door de betrokken persoon, een inhoudelijke afbakening van de veiligheidsverificatie (bronnen) alsook een beroepsprocedure zijn
voortaan verankerd in de wet. Met de wetswijziging van 2005 creëerde de wetgever een algemeen
kader, zonder echter exhaustief te bepalen in welke gevallen verificaties moeten uitgevoerd worden, noch uit te sluiten dat sommige toegangen of toelatingen door specifieke wetgevingen zouden

7

Een classificatie is het toekennen van een beschermingsniveau en gebeurt wanneer niet-geëigend gebruik van het geclassificeerde, bepaalde expliciet omschreven staatsbelangen kan schaden die opgesomd staan in artikel 3, § 1, van de wet. Een
classificatie kan behalve informatie ook documenten of gegevens, materieel, materialen of stoffen als voorwerp hebben.
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geregeld worden8 . Bijgevolg vallen niet alle soorten veiligheidsscreenings die het Vast Comité I in
2003 identificeerde onder deze wet (zie verder, punt 1.2.1)9 .
In 2018 volgt een nieuwe wetswijziging, ingegeven door de toegenomen terroristische dreiging
en de daaruit afgeleide grotere behoefte aan veiligheidsverificaties. Er werd een uniforme bottom-up methode ingevoerd om het toepassingsgebied van de veiligheidsverificaties te verruimen naar diverse activiteitensectoren 10 . Op dit moment is deze verruiming enkel gerealiseerd
voor de Europese instellingen en voor de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet (Elia
Transmission). De verdere uitrol van deze methode in de aangeduide activiteitensectoren zal leiden tot een beduidend groter aantal veiligheidsverificaties.
De dynamiek in de (terreur)dreigingen stelt steeds nieuwe uitdagingen aan het veiligheidsbeleid
en het bijhorende instrumentarium, zoals bv. het tijdig detecteren van radicalisering, van zogenaamde ‘slapende’ decentrale terreurcellen die plots actief kunnen worden, lone wolfs enz. In die
context groeit de aandacht voor systemen van continue monitoring die de screenings - die een
momentopname vormen - moeten ondersteunen. Soms gebeurt dit onder impuls van de Europese
regelgeving: zo vereist de EU vanaf 1 januari 2023 de invoering van een dergelijk systeem in de
luchtvaartsector, met als alternatief een hogere frequentie van veiligheidsverificaties. Continue
monitoring vereist niet alleen een andere strategie en organisatie op het vlak van gegevensuitwisseling, maar ook een aangepast wettelijk kader, bv. voor het gebruik van nieuwe, potentieel relevante informatiebronnen (zoals sociale media).

1.2

Audit

1.2.1
Afbakening
De audit onderzoekt de veiligheidsverificaties door de NVO en de eruit voortvloeiende veiligheidsadviezen en –attesten (aanvraag, behandeling, bekendmaking). Deze focus impliceert dat de
volgende screenings buiten de scope van de audit vallen (hoewel ze ook een aanzienlijke werklast
vertegenwoordigen voor de screeningsdiensten waaruit de NVO is samengesteld):

8
9

Zie Parl. St. Kamer, DOC 51 1598/001, Memorie van Toelichting, 7 februari 2005, p. 7, www.dekamer.be.
Vast Comité van Toezicht op de Inlichtingendiensten (2003), “Advies van het Vast Comité I betreffende het juridisch kader
binnen hetwelk de Veiligheid van de Staat en de ADIV mogen overgaan tot veiligheidsverificaties op personen en adviezen en inlichtingen inzake persoonsgegevens mogen overmaken aan overheden”, Activiteitenverslag 2003, p. 271-294. Er
werden dertien situaties onderscheiden waarvoor screenings worden uitgevoerd: wapenvergunningen, de toekenning van
de Belgische nationaliteit via naturalisatie of nationaliteitskeuze, toegangsrechten voor werknemers in beschermde zones
op de nationale luchthaven, de erkenning van veiligheidspersoneel op de nationale luchthaven en erkenningen van private
veiligheidsdiensten of journalisten in het kader van een Europese top in Brussel, toelating aan vreemdelingen om een onderwijsopdracht in een onderwijsinstelling op te nemen, toekenning van een toelating om een activiteit uit te oefenen in de
sector van de private bewaking, toelatingen voor het beroep van privédetective, aanduiding van de leden van het Executief
van de moslims van België, toelating tot het grondgebied en verblijfsrecht van vreemdelingen, toekenning aan Belgische
onderdanen of personen die in België verblijven om te immigreren in bepaalde vreemde landen, machtiging van personeelsleden van de centrale tapkamer van Federale politie en de benoeming van moslimaalmoezeniers in de gevangenissen.
10 Deze methode bestaat uit een risico-, dreigings- en impactanalyse om in de betrokken activiteitensectoren gevoelige zones en functies te bepalen waarvoor de toegang best afhankelijk wordt gesteld van een gunstige veiligheidsverificatie. De
activiteitensectoren worden bepaald in de bijlage van het KB van 8 mei 2018 tot vaststelling van de activiteitensectoren en
de bevoegde administratieve overheden bedoeld in artikel 22quinquies, § 7, van de wet van 11 december 1998 betreffende
de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen (Zie verder hoofdstuk 4).
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a) Andere onderzoeken door de NVO:
De veiligheidsonderzoeken door de NVO bij aanvragen tot een veiligheidsmachtiging met het
oog op toegang tot geclassificeerde informatie (in ruime zin), zoals geregeld door de wet van
1998 11;
b) Screenings die niet door de NVO als collegiaal orgaan worden uitgevoerd:
Veiligheidsverificaties op basis van de wet van 1998 waarbij de bevoegdheid van de NVO om
veiligheidsattesten af te leveren of in te trekken bij delegatie wordt uitgeoefend door de voorzitter van de NVO, de VSSE, de ADIV, de Federale of Lokale Politie, het FANC of het Nationaal
Crisiscentrum. Het gaat daarbij om veiligheidsverificaties voor externen voor toegang tot
lokalen, gebouwen of terreinen waarvoor deze overheden zelf verantwoordelijk zijn of wanneer het evenementen betreft die zij zelf organiseren. Deze verificaties zijn inhoudelijk
identiek als deze door de NVO en worden door dezelfde screeningsdiensten uitgevoerd.
De besluitvorming daarvoor verloopt echter zonder tussenkomst van de NVO als collegiaal
orgaan maar via bilaterale interactie;
Veiligheidsscreenings in het kader van adviezen die niet aan een (Belgische) administratieve
overheid worden verleend (buiten de wet van 1998), bv. adviezen aan de wetgevende macht
op het gebied van naturalisatie, adviezen aan de rechterlijke macht op het gebied van het
verwerven van de Belgische nationaliteit of inlichtingen aan internationale organisaties of
buitenlandse autoriteiten op basis van internationale akkoorden;
Situaties waarin een andere formele wet reeds expliciet voorziet in een consultatie van of adviesbevoegdheid van o.m. één van de inlichtingendiensten. Voorbeelden zijn: een wapenvergunning, een vergunning om het beroep van privédetective uit te oefenen, een vergunning
om een bewakingsonderneming, een interne bewakingsdienst of een onderneming voor
veiligheidsadvies uit te baten of een vergunning als personeelslid daarvan, een toelating
tot het grondgebied, een verblijfsrecht of een onderwijsopdracht voor vreemdelingen, een
aanduiding van de leden van het Executief van de Moslims van België en immigratie van
Belgen in bepaalde vreemde landen (zie ook voetnoot 9).
De veiligheidsverificaties door de NVO waarop de audit focust, hebben voornamelijk betrekking
op luchthavenidentiteitskaarten (badges) voor airside toegang, toegang tot Europese toppen en
andere diplomatieke evenementen, en daarnaast enkele specifieke functies (aalmoezenier, call taker in het Nationaal Crisiscentrum bv., operator van het ASTRID-communicatiesysteem voor de
hulp- en veiligheidsdiensten, douanepersoneel).
Sinds kort worden de veiligheidsverificaties ook toegepast voor de toegang tot controlecentra
van het hoogspanningsnet en in de toekomst zullen ze (wellicht) uitbreiden naar de toegang tot
gevoelige zones voor personeel en externen werkzaam in andere activiteitensectoren: de sector

11 Momenteel wordt een wetsontwerp uitgewerkt tot wijziging van het wettelijke kader voor de bescherming van geclassificeerde informatie, waarvan de veiligheidsmachtigingen deel uitmaken. De implicaties voor het toepassingsgebied van de
veiligheidsonderzoeken waren nog niet gekend bij de opstart van deze audit.
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vervoer (spoorwegen, havens), de sector elektronische communicatie en de sector digitale infrastructuur12 , de financiële sector, Seveso-inrichtingen 13 , luchtverkeersleiding, diplomatieke posten
enz.
Het Rekenhof heeft onderzocht of de reglementering een duidelijk en onderbouwd kader vormt en
de nodige randvoorwaarden en waarborgen bevat voor een kwaliteitsvolle en efficiënte toepassing
van de veiligheidsverificaties. Daarnaast analyseerde het hoe dit in de praktijk verloopt, met name
of de administratieve structuur en het proces zijn opgezet vanuit het perspectief van kwaliteit en
efficiëntie.
De voornaamste geauditeerde is de NVO als collegiale dienst, met een focus op het secretariaat,
de screeningsdiensten (Federale Politie, VSSE, ADIV) en het DG Luchtvaart. Het specifieke beroepsorgaan 14 inzake veiligheidsadviezen en -attesten is op zich geen geauditeerde, maar werd
wel bevraagd. Het college van het beroepsorgaan bestaat uit de voorzitters van het Vast Comité I,
het Comité P en de geschillenkamer van de Gegevensautoriteit, de griffie wordt verzorgd door het
Vast Comité I.
Het merendeel van de veiligheidsverificaties gebeurt voor luchthavenpersoneel. Bijgevolg wordt
de luchthavencontext als illustratie gebruikt voor verschillende elementen en processtappen in de
bestaande praktijk. De audit onderzocht ook de eerste ervaringen met de bottom-up uitbreiding
van het toepassingsgebied zoals vooropgesteld in de wetswijziging van 2018. Als voorbeeld wordt
het afgeronde dossier voor Elia Transmission besproken, waarvoor ook de FOD Economie als betrokken administratieve overheid werd bevraagd.
Tot slot verkende het Rekenhof de visie en technische randvoorwaarden (koppeling en actualisering van databanken) die samenhangen met de ambities om te evolueren naar een systeem van
continue monitoring. Dit systeem moet ervoor zorgen dat een afgeleverd attest of positief advies
tijdig kan worden ingetrokken wanneer nieuwe onrustwekkende gegevens opduiken.
De audit voert geen onderzoek naar de kwaliteit van de informatie en de databanken waarop de
screenings steunen. Er werden geen individuele dossiers van personen of individuele beslissingen
opgevraagd om de kwaliteit van individuele veiligheidsverificaties te beoordelen. Wel werd een
steekproef van geanonimiseerde beslissingen (mededelingen aan aanvragers) onderzocht, om inzicht te krijgen in de wijze waarop de NVO deze motiveert.

12 De sector digitale infrastructuur omvat Internet Exchange Points (IXP), leveranciers van Domain Name System (DNS) diensten, registers van Top Level Domain-namen (TLD) enz.
13 Sevesobedrijven zijn bedrijven waar gevaarlijke stoffen worden geproduceerd, verwerkt, behandeld of opgeslagen, bv.
raffinaderijen, petrochemische ondernemingen, chemische fabrieken, aardoliedepots of opslagplaatsen voor explosieve
stoffen.
14 Opgericht bij wet van 11 december 1998.
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1.2.2
Onderzoeksvragen, normen en aanpak
Het Rekenhof structureerde het onderzoek op basis van de volgende twee onderzoeksvragen:
1. Staat de reglementering borg voor het consistent, efficiënt en kwaliteitsvol
uitvoeren van veiligheidsverificaties en het afleveren van veiligheidsadviezen en
-attesten door de NVO?
Daarvoor ging het Rekenhof na of de reglementering duidelijk bepaalt wat de inhoud, het doel, de
procedure en het toepassingsgebied van veiligheidsverificaties is, of ze de nodige randvoorwaarden (structuur en werkwijze) schept voor een efficiënte en tijdige behandeling en of ze de nodige
waarborgen bevat voor een consistente en onderbouwde beoordeling van de gegevens uit alle relevante databanken.
2. Staan de huidige administratieve structuur en werkwijzen van de NVO borg voor
het consistent, efficiënt en kwaliteitsvol uitvoeren van veiligheidsverificaties en
het afleveren van veiligheidsadviezen en –attesten door de NVO?
Het Rekenhof ging na of alle stappen in het proces (van aanvraag over screening tot beslissing
en mededeling van de beslissing) efficiënt en kwaliteitsvol verlopen en welke middelen daarvoor
worden vrijgemaakt. Daarnaast onderzocht het de voor- en nadelen van de huidige collegiale
structuur en werkwijze van de NVO en of deze gepast zijn om de verwachte volumeverhogingen
en de evolutie naar continue monitoring te verwerken.
Voor het normenkader baseerde het Rekenhof zich voornamelijk op het wettelijke kader rond de
NVO en de veiligheidsverificaties, op algemeen aanvaarde normen over de efficiëntie en de effectiviteit van beleidsuitvoering en beleidsinstrumenten, algemeen aanvaarde normen over de
coördinatie van beleid alsook op nationale en internationale auditnormen.
Het Rekenhof analyseerde beleids- en beheersdocumenten, cijfergegevens, briefwisseling en
e-mails, opgevraagd bij het NVO-secretariaat, de screeningsdiensten en andere administraties,
met name de FOD Mobiliteit en Vervoer, de FOD Economie, Elia Transmission, het Nationaal
Crisiscentrum (NCCN) en Brussels Airport Company. Daarnaast werden schriftelijke vragenlijsten gericht aan deze overheidsdiensten, bezoeken ter plaatse uitgevoerd en interviews afgenomen. Ten slotte werd ook het Vast Comité I bevraagd, enerzijds als toezichtsinstantie voor de
VSSE en de ADIV, anderzijds vanuit zijn voorzittende rol binnen het beroepsorgaan voor beslissingen gebaseerd op veiligheidsverificaties.

VEILIGHEIDSVERIFICATIES DOOR DE NVO / 22

1.2.3

Verloop van de audit

18 maart 2020

Aankondiging van de audit bij de minister van Buitenlandse
Zaken en van Defensie, de minister van Justitie, de minister van
Veiligheid en Binnenlandse Zaken, de minister van Mobiliteit, de
voorzitter van het directiecomité van de FOD Buitenlandse Zaken,
de commissaris-generaal van de Federale Politie, de administrateur-generaal van de Veiligheid van de Staat, de chef Defensie en
de voorzitter a.i. van het directiecomité van de FOD Mobiliteit en
Vervoer

Mei 2020 - augustus 2021

Uitvoering van de audit en rapportering

2 februari 2022

Verzending van het ontwerpverslag aan de minister van
Buitenlandse Zaken, de minister van Defensie, de minister
van Justitie, de minister van Binnenlandse Zaken, de minister van Mobiliteit, de voorzitter a.i. van het directiecomité van
de FOD Buitenlandse Zaken, de commissaris-generaal van de
Federale Politie, de administrateur-generaal van de Veiligheid
van de Staat, de chef Defensie en de voorzitster van het directiecomité van de FOD Mobiliteit en Vervoer

Februari -maart 2022

Antwoorden van de voorzitter a.i. van het directiecomité van
de FOD Buitenlandse Zaken, de commissaris-generaal van de
Federale Politie en de administrateur-generaal van de Veiligheid
van de Staat. Opmerkingen van het Nationaal Crisiscentrum ontvangen via de beleidscel van de minister van Binnenlandse Zaken.
Mails van de beleidscellen van de minister van Justitie en van de
minister van Mobiliteit waarin zij meedelen dat ze geen inhoudelijke opmerkingen hebben.

7 maart 2022

Antwoord van de minister van Buitenlandse Zaken (zie bijlage 1)

8 maart 2022

Antwoord van de minister van Defensie (zie bijlage 2)

15 maart 2022

Antwoord van de minister van Binnenlandse Zaken (zie bijlage 3)

In hun antwoorden stellen de ministers van Defensie en van Buitenlandse Zaken dat het Rekenhof
een grondig onderzoek heeft gevoerd en dat ze geen principiële opmerkingen hebben bij zijn conclusies en aanbevelingen. De minister van Buitenlandse Zaken erkent dat het zogenoemde collegiale model gebrekkig werkt en oordeelt dat het ontbreken van een duidelijk identificeerbare
toezichthoudende minister voor de NVO problematisch is. De ministers van Binnenlandse Zaken,
Buitenlandse Zaken en Defensie vermelden dat het verslag gebruikt zal worden bij de hervorming
van de NVO die momenteel wordt voorbereid.
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Hoofdstuk 2

Regelgeving en capaciteit voor
veiligheidsverificaties
2.1

Duidelijkheid en coherentie van het wettelijke kader

Voor een effectieve en efficiënte toepassing van een beleidsinstrument is er nood aan een duidelijk
en coherent wettelijk kader. De wettelijke basis voor de veiligheidsverificaties door de NVO kwam
tot stand in 2005 door de uitbreiding van de bestaande wetgeving over de classificatie van informatie en veiligheidsmachtigingen. Een verdere verfijning volgde in 2018 (zie punt 1.1.2).
Zowat alle actoren op het terrein wijzen erop dat deze ‘legistieke aanbouw’ resulteerde in een vrij
complexe en daardoor moeilijk toegankelijke wetgeving. Op basis van de bevraging van de betrokken organisaties stelt het Rekenhof bovendien vast dat het wettelijke kader op diverse punten te
weinig duidelijkheid en coherentie vertoont om de praktijk van veiligheidsverificaties te kunnen
ondersteunen. Concreet gaat het om:
• overlappingen in het toepassingsgebied en onduidelijke finaliteit van de veiligheidsverificaties;
• hetzelfde type screening dat leidt tot verschillende producten;
• de adequaatheid van de geraadpleegde informatiebronnen;
• het gebrek aan wettelijke bepalingen voor de werking van de NVO als collegiale dienst;
• geen rechtstreekse toegang tot de NVO voor regionale overheden.
Deze probleempunten worden hierna verder toegelicht.
2.1.1

Overlappingen in het toepassingsgebied en onduidelijke finaliteit van
de veiligheidsverificaties
De wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen (hierna: de wet C&VMAA) bevat drie verschillende ‘paden’
die leiden tot een veiligheidsverificatie. Vertrekpunt voor deze paden is de specifieke overheid
(telkens bepaald bij KB) die de verplichting tot een veiligheidsverificatie kan initiëren. Het gaat
respectievelijk om:
1. bepaalde ‘overheden van oorsprong’: een overheid van oorsprong is zelf houder van een
veiligheidsmachtiging en auteur van of verantwoordelijk voor informatie, documenten of
gegevens, materieel, materialen of stoffen (Pad 1);.
2. de publieke overheden die over bevoegdheden van veiligheid beschikken (Pad 2);
3. bepaalde administratieve overheden die bevoegd zijn voor bepaalde activiteitensectoren
(Pad 3).
In Box 1 worden de drie paden naar veiligheidsverificaties nader toegelicht.

VEILIGHEIDSVERIFICATIES DOOR DE NVO / 24

Box 1 - Drie paden naar veiligheidsverificaties
Pad 1: Vertrekpunt = overheden van oorsprong
Een overheid van oorsprong kan overgaan tot classificaties. Sommige van deze overheden,
namelijk deze die tot de classificatie ‘zeer geheim’ kunnen overgaan15 , kunnen ook de toegang tot lokalen, gebouwen en terreinen die een classificatie bevatten (en die onder hun verantwoordelijkheid vallen) aan een veiligheidsmachtiging onderwerpen (artikel 8 van de wet
C&VMMA). Deze overheden van oorsprong kunnen echter ook, in de gevallen waarin geen
veiligheidsmachtiging vereist is voor de toegang van een persoon tot lokalen, gebouwen of
terreinen met een classificatie aanwezig, het bezit van een veiligheidsattest (als resultaat van
een veiligheidsverificatie) verplicht stellen (artikel 22bis, 1e lid, van de wet C&VMAA).
Pad 2: Vertrekpunt = overheden met bevoegdheden in het kader van veiligheid
Het tweede pad naar veiligheidsverificaties kan worden gevolgd door aangewezen publieke
overheden met bevoegdheden in het kader van veiligheid16 . Deze overheden kunnen het bezit
van een veiligheidsattest als voorwaarde stellen voor de toegang van een persoon voor beperkte duur tot lokalen, gebouwen of terreinen die een band hebben met functies van publieke overheden of tot een welbepaald nationaal of internationaal, diplomatiek of protocollair
evenement ingeval van een mogelijke dreiging zoals omschreven in artikel 8, 1°, van de wet
van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (artikel
22bis, 2e lid, van de wet C&VMAA). Die dreiging slaat op spionage, inmenging, terrorisme, extremisme, proliferatie, schadelijke sektarische organisaties of criminele organisaties.
Pad 3: Vertrekpunt = adminstratieve overheid bevoegd voor bepaalde
activiteitensectoren
Het derde pad naar veiligheidsverificaties is de mogelijkheid dat een administratieve overheid voorafgaandelijk kan beslissen dat voor de toelating tot de uitoefening van een bepaald
beroep, functie, opdracht of mandaat, of voor de toelating tot de toegang tot bepaalde lokalen, gebouwen of terreinen, evenals voor het bezit van een bepaalde vergunning, licentie of
toelating een veiligheidsverificatie wordt uitgevoerd door de NVO die op basis daarvan een
veiligheidsadvies aan de administratieve overheid bezorgt (artikel 22quinquies van de wet
C&VMAA). Administratieve overheden moeten worden begrepen in de zin van artikel 14 van
de gecoördineerde wetten op de Raad van State, maar omvatten ook elke privaatrechtelijke
rechtspersoon belast met een opdracht van algemeen belang 17. De activiteitensectoren en bevoegde administratieve overheden voor pad 3 zijn limitatief bepaald bij koninklijk besluit18 .
15 KB van 24 maart 2000 tot uitvoering van de wet C&VMAA (art. 4). Het gaat meer bepaald om: 1) de permanente leden van
het Coördinatiecomité voor Inlichting en Veiligheid, 2) de chef van de Generale Staf van de Krijgsmacht, de officieren die hij
daartoe machtigt en de Defensieattachés, 3) de leden van de ADIV, daartoe gemachtigd door de chef van de ADIV, 4) de leden van de VSSE die de administrateur-generaal van de VSSE daartoe machtigt, 5) de directeur-generaal van het FANC, 6)
de secretaris van de Ministerraad, 7) de persoon die het secretariaat verzekert van de Nationale Veiligheidsraad, 8) de voorzitter van de Nationale Veiligheidsoverheid, 9) de hoofden van diplomatieke zending of consulaire post, 10) de secretarisgeneraal van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, 11) de directeur-generaal
van de Buitenlandse Economische en Bilaterale Betrekkingen van de FOD Buitenlandse Zaken, 12) de leidende ambtenaren
aangeduid door de Nationale Veiligheidsraad.
16 KB van 24 maart 2000 tot uitvoering van de Wet C&VMAA (art. 30ter). Het gaat meer bepaald om: de minister van Justitie,
de minister van Binnenlandse Zaken, de minister van Landsverdediging, de provinciegouverneurs en de gouverneur van het
administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad, de burgemeesters, de gerechtelijke overheden die bevoegd zijn voor
de handhaving van de orde ter terechtzittingen van de hoven en rechtbanken en de directeur-generaal van de Algemene
Directie Crisiscentrum van de FOD Binnenlandse Zaken of zijn gemachtigde.
17 Parl. St. Kamer, DOC 51 1598/001, Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen (artikel 78 van de Grondwet), 7 februari 2005, artikelsgewijze bespreking, www.dekamer.be.
18 Bijlage van het koninklijk besluit van 8 mei 2018 tot vaststelling van de activiteitensectoren en de bevoegde administratieve
overheden bedoeld in artikel 22quinquies, § 7, van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen.
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Per type overheid definieert de wet het toepassingsgebied in termen van het voorwerp van de
toelating (ratione materiae) die afhankelijk wordt gesteld van een gunstige veiligheidsverificatie
(bijvoorbeeld: toegang tot een functie, een lokaal, een vergunning). Over de verschillende paden
heen vertoont het toepassingsgebied echter een gebrek aan coherentie; er zijn zowel interne overlappingen tussen veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen als externe ten aanzien van de veiligheidsmachtiging op basis van een veiligheidsonderzoek.
Het gebrek aan coherentie wordt verder in de hand gewerkt doordat de wet niet voor alle paden
de finaliteit van het instrument preciseert, d.w.z. welke belangen voor elk pad moeten worden
beschermd. Wanneer deze belangen wel worden vermeld, overlappen ze gedeeltelijk met de belangen die moeten worden beschermd met het instrument van de veiligheidsmachtiging (zie noot
(2) onder tabel 1).
Wat de veiligheidsverificaties betreft, bevat de wet verder geen concrete criteria aan de hand
waarvan een persoon moet worden beoordeeld. Voor een veiligheidsonderzoek worden dergelijke
criteria wel genoemd, met name loyauteit, geheimhouding en integriteit (artikel 13, 2°)19 .
Onderstaande tabel geeft een vergelijkend overzicht van de initiërende overheid, het toepassingsgebied, de finaliteit en de toetsingscriteria die de wet al dan niet vermeldt en overige kenmerken
inzake veiligheidsonderzoeken en veiligheidsverificaties (met het onderscheid tussen attesten en
adviezen).

19 Een veiligheidsmachtiging kan, in tegenstelling tot een veiligheidsattest of –advies, ook afgeleverd worden aan een rechtspersoon. Deze moet voldoende garanties bieden op het vlak van de materiële en technische middelen alsook de methodes
die worden gebruikt om de (geclassificeerde) gegevens te beschermen, en op het vlak van de geheimhouding, de loyauteit
en de integriteit van zijn organen en aangestelden die in aanmerking komen om toegang te hebben tot deze gegevens.
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Tabel 1 - Vergelijkend overzicht van veiligheidsonderzoeken en veiligheidsverificaties
Instrument NVO

Veiligheidsonderzoeken

Product

Veiligheidsmachtigingen

Overheid die
verplichting kan
initiëren(1)

I. Overheid van oorsprong
II. Aangewezen overheid van
oorsprong
III. Overheid bevoegd voor
regeling toegang tot een
betrekking, functie of
graad
IV. Overheid bevoegd tot
regeling toegang tot
lokalen, gebouwen of
terreinen
V. Overheid bevoegd tot het
sluiten en het uitvoeren
van een overeenkomst of
een overheids-opdracht

Veiligheidsverificaties
Veiligheidsattesten

Veiligheidsadviezen

i. Aangewezen
overheid van
oorsprong (Pad 1);
ii. Overheid met
veiligheidsbevoegdheid
(Pad 2)

Administratieve
overheid (AO)
(Pad 3) (na een door
de NVO goedgekeurd
aanvraagdossier)

Toepassingsgebied
Toegang tot
Voorwerp toelating
i. Toegang
classificatie(s)
(respectievelijk
tot lokalen,
II. Toegang tot lokalen,
per initiërende
gebouwen,
gebouwen of terreinen
overheid)
terreinen met
classificatie
die classificatie(s)
aanwezig
bevatten
ii.
Toegang
III. Toegang tot een
tot lokalen,
betrekking, functie of
gebouwen,
graad
terreinen
IV. Toegang tot lokalen,
behorende tot de
gebouwen of terreinen
verantwoordelijkheid van
V. Sluiten en uitvoeren van
overheden met
een overeenkomst of een
veiligheidsoverheids-opdracht
bevoegdheid;
Toegang tot
(inter)nationaal
diplomatiek
of protocollair
evenement
Rechtspersonen
Natuurlijke personen
Doelgroep
Natuurlijke personen
Finaliteit van de producten
I.

Te beperken / te
vermijden risico’s

Risico’s voor belangen in art. 12,
1° beperken of vermijden(2)

i. Niet expliciet
bepaald
ii. Openbare orde,
veiligheid of
bescherming
van de fysieke
integriteit van
de aanwezige
personen én
mogelijke dreiging
cf. art. 8, 1° wet
IVD(3)

Toelating tot de
uitoefening van een
bepaald beroep,
functie, opdracht of
mandaat;
Toegang tot lokalen,
gebouwen of
terreinen;
Toelating tot bezit
van bepaalde
vergunning, licentie

Natuurlijke personen

Risico’s voor belangen
in art. 12, 1° beperken
of vermijden
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Instrument NVO

Veiligheidsonderzoeken

Product

Veiligheidsmachtigingen

Toetsingscriteria

Garanties op loyauteit,
geheimhouding en integriteit

Veiligheidsverificaties
Veiligheidsattesten
Niet bepaald

Veiligheidsadviezen
Niet bepaald

Overige kenmerken
Screeningsinfo

Bestaande gegevens en extra
onderzoek (Art. 19)

Bestaande databanken Bestaande databanken
(KB 8 mei 2018)
(KB 8 mei 2018)

Termijn
behandeling door
de NVO

Vertrouwelijk: 5 maanden
Geheim: 6 maanden
Zeer geheim: 9 maanden

Max. 15 dagen

Max. 1 maand
(30 dagen)

Geldigheidsduur

Max. 5 jaar

‘Beperkte duur’

Max. 5 jaar

Kennisgeving
vooraf

Verplicht

Verplicht

Verplicht

Instemming vooraf Vereist

Vereist

Vereist

Weigering mogelijk Ja

Ja

Ja

Retributie
(natuurlijk persoon
/ rechtspersoon)

Vertrouwelijk: 150 € / 900 €
Geheim: 175 € / 1.200 €
Zeer geheim: 200 € / 1.500 €

50 €

50 €

Beroepsmogelijkheid

Ja < 30 dagen

Ja < 8 dagen

Ja < 8 dagen

Beroepsgrond

Weigering of intrekking
veiligheidsmachtiging, geen
beslissing of geen kennisgeving
beslissing binnen termijn

Weigering of
intrekking attest,
geen beslissing of
geen kennisgeving
beslissing binnen
termijn

Negatief advies

Termijn uitspraak

60 dagen

15 dagen

30 dagen

Beroep na beroep

Neen (beslissing beroepsorgaan) Neen (beslissing
beroepsorgaan)

Ja / neen naargelang
de AO het advies van
het beroepsorgaan
niet / wel volgt

(1) De ‘aangewezen overheden van oorsprong’ zijn dezelfde bij de veiligheidsonderzoeken als bij de veiligheidsverificaties (zie
Pad 1). De actoren van Pad 2 en Pad 3 kunnen ook onder de overheden II. tot V. vallen die veiligheidsmachtigingen kunnen aanvragen (zoals bv. de politie). Tot slot kan eenzelfde overheid ook tot zowel Pad 2 als Pad 3 behoren (bv. provinciegouverneurs hebben een veiligheidsbevoegdheid en zijn aangeduid als administratieve overheid voor de gemeentelijke
administraties).
(2) Het gaat om de verdediging van a) de onschendbaarheid van het nationaal grondgebied en van de militaire defensieplannen; b) de vervulling van de opdrachten van de strijdkrachten; c) de inwendige veiligheid van de Staat, met inbegrip van het
domein van de kernenergie, en het voortbestaan van de democratische en grondwettelijke orde; d) de uitwendige veiligheid van de Staat en de internationale betrekkingen; e) het wetenschappelijk en economisch potentieel van het land; f) elk
ander fundamenteel belang van de Staat; g) de veiligheid van de Belgische onderdanen in het buitenland; h) de werking van
de besluitvormingsorganen van de Staat; of tot i) uitvoering van de verdragen of overeenkomsten die België binden (nummering toegevoegd door het Rekenhof).
(3) Wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (wet IVD). Deze dreiging slaat op
spionage, inmenging, terrorisme, extremisme, proliferatie, schadelijke sektarische organisaties of criminele organisaties.

Bron: Rekenhof
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Het gebrek aan coherentie maakt het niet gemakkelijk om consequente keuzes te maken voor
overheden die zowel veiligheidsmachtigingen als veiligheidsverificaties voor een attest en/of veiligheidsverificaties voor een advies verplicht kunnen stellen.
De incoherentie in het toepassingsgebied is overigens niet beperkt tot veiligheidsverificaties die
via de NVO verlopen. Zo kan de ADIV in het recruteringsproces van militairen veiligheidsverificaties ondernemen met het oog op een positief veiligheidsadvies20 . Wanneer een negatief veiligheidsadvies het resultaat is, kan Defensie de aanwervingsprocedure voor de betrokken persoon
staken. Echter, voor burgerpersoneel kan de ADIV deze screening niet organiseren tijdens het
aanwervingsproces en voor de indiensttreding. Pas indien het personeelslid in dienst is, wordt de
procedure voor een veiligheidsmachtiging opgestart. Deze werkwijze houdt een risico in voor zover het personeelslid pas na indiensttreding als onveilig wordt gekwalificeerd.
2.1.2
Zelfde type screening, verschillende producten
De wet maakt het onderscheid tussen veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen hoewel de achterliggende veiligheidsverificatie inhoudelijk identiek is. Het Rekenhof stelt vast dat dit onderscheid de facto samenvalt met een onderscheid tussen de overheden die de veiligheidsverificatie
verplicht stellen. Er is ook een verschil in aanvraagprocedure. De vereiste voor een veiligheidsverificatie met het oog op een veiligheidsattest wordt opgelegd door een overheid met veiligheidsbevoegdheid en concrete aanvragen worden ingediend door de organisator van een evenement
of de verantwoordelijke instantie voor de lokalen, gebouwen of terreinen. De identificatiegegevens over de betrokken persoon worden via de private of (semi-)publieke werkgever verzameld.
Een aanvraag om een veiligheidsadvies gaat formeel uit van een administratieve overheid die dit
namens een andere publieke of (semi-)private werkgever bezorgt aan de NVO. Het feit dat een
veiligheidsverificatie voor een attest inhoudelijk in niets verschilt van een veiligheidsverificatie
voor een advies maakt dat de relevantie van de opdeling tussen attesten en adviezen in vraag kan
worden gesteld.
In de praktijk blijkt dat overheden of instellingen die voor het eerst veiligheidsverificaties aanvragen, vaak informeren bij het NVO-secretariaat naar het verschil tussen attesten en adviezen, wat
volgens het secretariaat wijst op een gebrek aan duidelijkheid van het wettelijke kader.
Geldigheidsduur
De producten verschillen weliswaar onderling in geldigheidsduur: een attest geldt volgens artikel
22bis voor een beperkte duur (kortstondige toegang tot locaties en/of evenement), een veiligheidsadvies heeft een maximale geldigheidsduur van vijf jaar (art. 22quinquies, 1°, § 4). De wet
preciseert echter niet wat onder beperkte duur moet worden verstaan. Met name voor overheden
die zowel attesten als adviezen kunnen aanvragen blijkt de wet daardoor onvoldoende helder of
een attest dan wel advies moet aangevraagd worden voor de toegang tot lokalen, gebouwen en
terreinen.
Het onderscheid tussen attesten en adviezen blijkt in de praktijk niet consequent toegepast te
worden. Art. 22ter somt enkele overheden op die de bevoegdheid van de NVO om veiligheidsattesten af te leveren kunnen uitoefenen voor de toegang tot lokalen, gebouwen of terreinen waarvoor
zij verantwoordelijk zijn (voor de controle) of tot evenementen die zij zelf organiseren. Het gaat

20 Artikel 9, 9° van de wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de militairen en kandidaat-militairen van
het actief kader van de Krijgsmacht.
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daarbij om de NVO-voorzitter, het FANC, de VSSE, de ADIV, de Federale Politie en het Nationaal
Crisiscentrum. Zo bepaalt de wet dat het FANC zelf veiligheidsattesten kan afleveren voor personen die eenmalig en voor korte duur toegang moeten krijgen tot de veiligheidszones van een
nucleaire inrichting, tot kernmateriaal of tot nucleaire documenten, of aan personen die wachten
op een veiligheidsmachtiging (art. 8bis, § 2). Dit attest is beperkt geldig (twaalf tot vijftien maanden) en kan niet opnieuw worden uitgereikt binnen de drie jaar. Het betreft echter de toegang tot
gevoelige zones of de uitoefening van een gevoelige functie (cf. art. 22quinquies, § 1) waardoor dit
eerder past in de filosofie van de veiligheidsadviezen en de bescherming van de belangen opgesomd in artikel 12, 1°.
In tegenstelling tot de bovenstaande attesten die buiten de NVO worden afgeleverd, betreffen de
veiligheidsattesten van de NVO in de praktijk hoofdzakelijk de toegang tot evenementen. Enkel
de veiligheidsattesten voor aalmoezeniers hebben betrekking op een toegang tot lokalen, gebouwen of terreinen. Deze attesten hebben echter een geldigheid van vijf jaar, wat indruist tegen het
concept ‘beperkte duur’ en wat overeenkomt met de geldigheidsduur van een advies.
Box 2 - Veiligheidsadvies als eindproduct
De term veiligheidsadvies heeft als connotatie dat dit geen finale beslissing is, terwijl vanuit
het perspectief van de NVO een positief of negatief advies wel degelijk het eindproduct is,
net zoals de toekenning of weigering van een veiligheidsattest. In theorie bestaat daardoor
de mogelijkheid dat een administratieve overheid dit advies naast zich neerlegt en daarmee
afwijkt van het oordeel van de NVO. Het is echter onwaarschijnlijk dat een administratieve
overheid een negatief advies zal omzetten naar een positief advies. Omgekeerd is het evenmin waarschijnlijk dat een administratieve overheid een positief advies zal omzetten in een
negatief advies voor zover ze na de beslissing van de NVO geen nieuwe bezwarende informatie beschikbaar heeft omtrent de betrokken persoon. In de praktijk worden adviezen van
de NVO niet herzien door administratieve overheden. Dergelijke beslissing van een admini
stratieve overheid zou in aanmerking komen voor een procedure voor de Raad van State,
m.n. een verzoek tot nietigverklaring. Vanzelfsprekend staat dit los van de mogelijkheid dat
het beroepsorgaan een beslissing van de NVO herziet.
2.1.3
Adequaatheid van de geraadpleegde informatiebronnen
De inhoud van een veiligheidsverificatie via de NVO wordt bepaald in artikel 22sexies, § 1, van
de wet C&VMAA 21 . Het gaat in essentie om een check of de betrokken persoon reeds gekend is in
exhaustief opgesomde databanken en registers waartoe de Federale Politie, de VSSE en de ADIV
toegang hebben, zoals opgelijst in onderstaande tabel22 .

21 De inhoud van artikel 22sexies, § 1, 3e t.e.m. 5e lid, wordt nader bepaald via het KB van 8 mei 2018 tot bepaling van de lijst
van de gegevens en informatie die geraadpleegd kunnen worden in het kader van de uitvoering van een veiligheidsverificatie. Dit KB verwijst meer bepaald door naar de wet op het politieambt.
22 Bij een veiligheidsverificatie worden geen bijkomende onderzoeksdaden verricht, dit in tegenstelling tot een veiligheidsonderzoek met het oog op een veiligheidsmachtiging.
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Tabel 2 - Informatiebronnen voor de uitvoering van een veiligheidsverificatie
Art.
22 sexies,
1e lid

Wettelijk consulteerbare informatiebronnen

1°

De gegevens bedoeld in artikel 19, 2e lid, 1°, d.w.z.:
• Centraal strafregister
• Bevolkingsregister (gemeentelijk)
• Vreemdelingenregister (gemeentelijk)
• Rijksregister
• Wachtregister van de vreemdelingen (gemeentelijk)
• Politiegegevens toegankelijk voor politieambtenaren bij de uitvoering van
identiteitscontroles (bv. Centraal Wapenregister)

2°

De inlichtingen verzameld in het kader van de wet van 30 november 1998 houdende
regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (de VSSE en de ADIV)

3°

De gegevens en informatie uit de internationale politionele databanken voortvloeiend uit
verdragen die België binden, bezorgd door de politiediensten, d.w.z.:
• Schengeninformatiesysteem (SIS II)
• INTERPOL (SMV – Stolen Motor Vehicles)

4°

De gegevens en informatie bedoeld in artikelen 44/1 en 44/2 van de wet op het
politieambt die worden bezorgd door de politiediensten, met toelating van de bevoegde
gerechtelijke overheden voor de gegevens van gerechtelijke
politie, d.w.z.:
• Algemene Nationale Gegevensbank (ANG) (gerechtelijke en bestuurlijke politie, verkeer,
met uitzondering van de gemeentelijke administratieve sanctie (GAS))
• Bijzondere operationele politionele gegevensbank (bestrijding terrorisme, radicalisme
en extremisme)
• Gemeenschappelijke gegevensbanken (Binnenlandse Zaken en Justitie) opgericht in
het kader van de voorkoming en de opvolging van terrorisme en extremisme dat tot
terrorisme kan leiden (Foreign Terrorist Fighters)

5°

Andere gegevens en informatie, d.w.z.:
• Gegevens van (ex-)gedetineerden verwerkt door de FOD Justitie in het kader van
vrijheidsberovende straffen en maatregelen en het beheer van betrokken inrichtingen
(SIDIS)
• Gegevens van personen opgenomen in het Kadaster Limosa
• Persoonsgegevens en informatie m.b.t. de veiligheid van de burgerluchtvaart die het
DG Luchtvaart aan de NVO verstrekt
• Databank e-PV (bestrijding illegale arbeid en sociale fraude)
• Persoonsgegevens en informatie van het FANC (inspecties en analyse risico op nucleaire
proliferatie)

Bron: Rekenhof, op basis van de wet C&VMAA, art. 22sexies, § 1, en KB van 8 mei 2018
De vraag kan worden gesteld of de huidige lijst van wettelijk consulteerbare bronnen voldoende is
aangepast aan de evoluties op het vlak van relevante bronnen om personen te screenen, in het licht
van de veiligheidsbelangen die de wet als uitgangspunt neemt. Zo kunnen bv. sociale media relevante informatie bevatten om risico’s rond een persoon in te schatten. Het is echter een beleidskeuze om al dan niet dergelijke bronnen in aanmerking te nemen, te meer omdat de screening dan
gelijkenis vertoont met de praktijk van een veiligheidsonderzoek, waarbij ook nieuwe informatie
wordt verzameld. Dergelijke keuzes hangen idealiter samen met een duidelijke omschrijving van
de finaliteit en toetsingscriteria waaraan een veiligheidsverificatie wordt gekoppeld.
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2.1.4
Gebrek aan wettelijke bepalingen voor de werking van de NVO als collegiale dienst
De NVO wordt opgevat als een collegiale dienst, maar het wettelijke kader bepaalt niet wat dit
concreet betekent. Zo worden de modus operandi en de interactie tussen het NVO-secretariaat
enerzijds en de screeningsdiensten anderzijds niet beschreven. De wet geeft ook niet aan hoe
de NVO collegiaal tot een finale beslissing moet komen over het al dan niet toekennen van een
veiligheidsattest of een positief veiligheidsadvies (bv. aan de hand van gemeenschappelijke gedocumenteerde richtlijnen). Evenmin wordt de rol van het NVO-secretariaat afgebakend, waardoor
externen dit soms vereenzelvigen met de NVO als collegiaal orgaan. Het wettelijke kader bevat
evenmin bepalingen m.b.t. de coördinatie en aansturing van de NVO op ambtelijk of politiek
niveau. De rol van de voorzitter van de NVO wordt niet gepreciseerd op het vlak van specifieke
verantwoordelijkheden en mogelijkheden. De politieke aansturing van de diensten die samen de
NVO vormen is versnipperd over meerdere ministers. De wet stipuleert evenmin op welke wijze
en welke gegevens de NVO moet rapporteren naar het beleidsniveau.
De structuur en capaciteit van de NVO komen aan bod in punt 2.2, de praktijkwerking van de
NVO in hoofdstuk 3. Daar wordt beschreven hoe het gemis van duidelijke wettelijke bepalingen
en een centrale sturing merkbaar is (o.a. in de traagheid van de digitaliseringsprojecten en de
noodzakelijke evolutie naar continue monitoring).
2.1.5
Geen rechtstreekse toegang tot de NVO voor regionale overheden
In België is de algemene veiligheidsbevoegdheid een op zichzelf staande materiële bevoegdheid
die niet is toegewezen en dus op residuaire wijze toekomt aan de federale overheid23 . Daarnaast
zijn er veiligheidsbevoegdheden met een bijzonder karakter die behoren tot de bevoegdheid van
het federale niveau, de gemeenschappen en de gewesten, om veiligheidsmaatregelen te nemen
binnen het kader van de eigen materiële bevoegdheden.
De residuaire veiligheidsbevoegdheid van de federale overheid valt hoofdzakelijk samen met wat
onder security kan worden begrepen, nl. de bescherming van personen, organisaties en goederen
tegen opzettelijke, externe bedreigingen en criminele activiteiten. Gewesten en gemeenschappen
kunnen, net als de federale overheid, op grond van hun materiële bevoegdheden bijzondere of
specifieke veiligheidsvoorschriften en –normen opstellen. Deze vallen grotendeels onder de noemer safety – de bescherming tegen ongelukken die personen of goederen bedreigen, ongeacht de
oorsprong van het ongeval (menselijk of niet).
Deze bevoegdheidsverdeling tussen de bestuursniveaus is niet sluitend: zo is de federale overheid ook bevoegd voor civiele veiligheid24 (i.e. safety). Daarnaast kunnen gemeenschappen regels
opstellen om infrastructuur (bv. schoolgebouwen) die hun eigendom zijn of waarvoor ze bevoegd
zijn te beschermen tegen aanslagen (i.e. security) en kunnen gewesten dan weer bijzondere beveiligingsvoorschriften opstellen die worden opgelegd aan nutsbedrijven, bv. ter preventie van
doelbewuste vergiftiging van de waterbevoorrading (i.e. security). In dit opzicht is het volgens het
Rekenhof niet ondenkbaar dat regionale overheden een beroep zouden willen doen op de NVO
om veiligheidsverificaties aan te vragen, hetzij voor veiligheidsattesten van kortere duur voor toegang tot bepaalde zones, hetzij voor veiligheidsadviezen m.b.t. bepaalde functies voor hun eigen

23 Karel Reybrouck, “De bevoegdheid voor veiligheid in het federale België”, Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en
Publiekrecht (8), Kluwer, oktober 2019, p. 440-449, www.wolterskluwer.com.
24 De hulpverlening aan en bescherming van personen, hun goederen en leefomgeving, zoals bij ongevallen en vervuiling met
gevaarlijke stoffen, de redding van personen van onder puin of uit water, gespecialiseerde zware ontzetting (bv. treinramp),
hulp bij grootschalige overstromingen, bestrijding van grootschalige branden, … .
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personeel of personeel in infrastructuur waarvoor ze specifieke veiligheidsvoorschriften kunnen
formuleren.
Regionale overheden zijn daarnaast ook beheerder van bepaalde zogenaamde kritieke infrastructuren (bv. waterzuivering). Ook deze kunnen in de toekomst een nuttig aanknopingspunt vormen
om de toepassing van veiligheidsverificaties uit te breiden (zie hoofdstuk 4).
Het wettelijke kader biedt de regionale overheden momenteel echter niet de mogelijkheid om
rechtstreeks bij de NVO veiligheidsverificaties (en veiligheidsonderzoeken) aan te vragen 25 .

2.2

Organisatie en opdracht van de NVO voor veiligheidsverificaties

2.2.1
Actoren en capaciteit
De NVO is een collegiale overheid samengesteld uit verschillende (delen van) federale administraties (zie punt 1.1.1)26 . Organisatorisch is het geen echte overheid, in de zin dat er geen houder van
een politiek mandaat aan het hoofd van de structuur staat. De voorzitter en het secretariaat van
de NVO ressorteren onder de FOD Buitenlandse Zaken. De voorzittersfunctie wordt traditioneel
bekleed door een diplomaat en roteert geregeld. De personen die deze functie bekleden hebben
niet altijd veel affiniteit met veiligheid(sbeleid). De voorzitter vervult eerder een formele functie
en geeft geen directe sturing aan de screeningsdiensten.
Het secretariaat is enkel bevoegd voor de administratieve opvolging van de collegiaal genomen beslissingen. Bij gebrek aan een identificeerbare overheid wordt dit secretariaat echter vaak gepercipieerd als “de NVO”. De cel Veiligheidsscreenings (onderdeel van het team ‘Veiligheidsmachtigingen,
attesten en –adviezen’) van het NVO-secretariaat 27 staat in voor de administratieve behandeling
van aanvragen voor veiligheidsverificaties, de dispatching naar de screeningsdiensten, de ondersteuning van de ‘screeningscolleges’ (zie hierna, figuur 1) ter bespreking van de geagendeerde
aanvraagdossiers en de feedback naar de aanvragers. De cel Veiligheidsscreenings binnen de NVO
telt twee VTE van niveau A, één VTE van niveau B en twee VTE van niveau C. De voorzitter en de
secretaris van de NVO houden toezicht op het efficiënte verloop van de administratieve behandeling van de aanvraagdossiers voor veiligheidsattesten en -adviezen.
Figuur 1 geeft de samenstelling weer van het screeningscollege.

25 Regionale overheden zijn niet bevoegd voor de classificatie van informatie en zijn bijgevolg geen overheden van oorsprong
die veiligheidsattesten kunnen instellen, voor zover geen veiligheidsmachtigingen vereist zijn voor de toegang tot lokalen,
gebouwen en terreinen (eerste pad, art. 22bis, 1°). Ze ontbreken bij de overheden die beschikken over bevoegdheden in
het kader van de veiligheid en die veiligheidsattesten kunnen aanvragen conform art. 22bis, 2° (tweede pad), opgesomd
in art. 30ter van het KB van 24 maart 2000 tot uitvoering van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en
de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen. Ten slotte staan zij evenmin vermeld in de lijst
van administratieve overheden bevoegd voor de activiteitensectoren die onder de toepassing van art. 22quinquies vallen,
met name overheden die een aanvraagdossier bij de NVO kunnen indienen tot uitbreiding van het toepassingsgebied van
veiligheidsverificaties voor veiligheidsadviezen en vervolgens deze verificaties kunnen aanvragen bij de NVO (derde pad),
zoals opgenomen in de bijlage van het KB van 8 mei 2018 tot vaststelling van de activiteitensectoren en de bevoegde administratieve overheden bedoeld in artikel 22quinquies, § 7, van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en
de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen.
26 KB van 24 maart 2000 tot uitvoering van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen, art. 21.
27 Het NVO-secretariaat herbergt nog drie andere teams met respectievelijk opdrachten omtrent beveiliging van geclassificeerde informatie, internationale veiligheidsakkoorden en algemene administratieve ondersteuning.

VEILIGHEIDSVERIFICATIES DOOR DE NVO / 33

Figuur 1 - Samenstelling van het screeningscollege voor veiligheidsverificaties
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Bron: Rekenhof
De Federale Politie, de Staatsveiligheid (VSSE) en de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid
(ADIV) voeren de veiligheidsverificaties uit via raadpleging van hun respectieve kennisdatabank(en)
(zie Tabel 1 in punt 2.1.3). Net als de cel Veiligheidsscreenings van het NVO-secretariaat nemen
deze diensten systematisch deel aan de screeningscolleges. Deze komen tot een collegiale unanieme beslissing voor aanvragen die er worden geagendeerd, namelijk wanneer minstens één
screeningsdienst bezwarende informatie aantrof t.a.v. de persoon waarvoor de veiligheidsverificaties werd aangevraagd.
De andere leden van de NVO nemen slechts deel aan de screeningscolleges, wanneer dossiers
aan bod komen m.b.t. de eigen activiteitensector waarvoor zij administratieve overheid zijn. Zo is
het Nationaal Crisiscentrum (NCCN) de bevoegde administratieve overheid in het kader van de
‘Europese toppen’. Deze leden geven soms ook ter zitting bijkomende duiding over de werkgever
of de functie van de betrokkene, vermits in de aanvragen de informatie hierover vaak zeer summier is.
Bij de Federale Politie is de cel Screening ondergebracht bij de dienst Interne Werking van het
Commissariaat-Generaal. Ze telt zeventien screeners (inspecteurs, niveau C), drie coördinatoren
(hoofdinspecteurs, niveau B) en één supervisor (politiecommissaris, niveau A). De bezettingsgraad van deze dienst is stabiel, maar er was tot september 2021 een groot verloop bij de screeners.
Om de zes maanden werden minstens zes screeners vervangen 28 , waardoor de Federale Politie

28 Het gaat om afgestudeerden van de politieschool die worden toegewezen voor hun eerste betrekking bij de Federale
Politie. Elke drie maanden ontvangt de screeningscel de vraag hoeveel van deze gedeelde personeelsleden ze nodig heeft.
Gedeelde personeelsleden moeten minstens zes maanden blijven.
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enerzijds aangaf in staat te zijn om relatief snel in te spelen op een stijging van aanvragen – de
screeningscel kan meer personeel aanvragen -, anderzijds moesten nieuwe screeners zich dus telkens inwerken in de screeningstaak en –procedure. Sinds september 2021 werkt de screeningscel
met zeventien vaste screeners die voor minstens vijf jaar verbonden blijven aan de screeningscel
en met twee gedetacheerden.
Bij de Staatsveiligheid bestaat de afdeling Screening uit veertien personen: twee (niveau A) belast met coördinatie, strategie en de redactie van nota’s, één (niveau B) belast met evaluatie en de
voorbereiding van dossiers en meetings en elf (niveau C en D) belast met uitvoerende taken en
eenvoudige opzoekingen. Tijdelijke pieken in aanvragen worden zoveel mogelijk opgevangen door
dossiers prioritair te behandelen op basis van hun dringendheid. Naast deze afdeling kunnen ook
andere diensten binnen Staatsveiligheid betrokken worden wanneer er specifieke inlichtingen
nodig zijn.
Bij de ADIV bestaat de screeningscel sinds begin 2021 uit vijf screeners (voorheen drie), binnen
de directie Veiligheid. Het gaat om één persoon van niveau A en vier personen van niveau C. De
screeners checken bij een veiligheidsverificatie of de betrokken persoon gekend is in de databanken van de ADIV. In voorkomend geval worden de relevante analysediensten betrokken. Deze
laatste diensten zijn overigens niet uitsluitend met veiligheidsverificaties belast.
De vermelde screeningsdiensten voeren elk ook nog andere veiligheidsscreenings uit, bv. in het
kader van veiligheidsonderzoeken of veiligheidsverificaties waarbij de bevoegdheid van de NVO
naar hen wordt gedelegeerd krachtens de wet C&VMAA of in het kader van andere wetgeving (zie
punt 1.2.1 en punt 2.2.3).
2.2.2
Kosten en opbrengsten
Wanneer een persoon gekend blijkt te zijn in een databank(en) kunnen andere diensten binnen de
Federale Politie, de VSSE en de ADIV betrokken worden voor een nadere analyse en beoordeling.
De Federale Politie moet soms een beroep doen op externe partners om bijkomende details op te
vragen, bv., om via de parketten informatie te bekomen uit processen-verbaal. In sommige gevallen worden buitenlandse partners bevraagd. Daardoor is er geen standaard doorlooptijd voor de
screening. Bij gebrek aan detailgegevens over de gemiddelde duurtijd van de eigenlijke screeningsactiviteiten en aangezien de betrokken medewerkers in de screeningsdiensten vaak ook andere
taken hebben, is er geen zicht op de kostprijs van de veiligheidsverificaties door de NVO.
Aan de (werkgever van de) aanvrager wordt per veiligheidsverificatie een retributie van 50 euro
gevraagd door de NVO. Dit bedrag wordt gelijkmatig (elk 25 %) verdeeld tussen het NVOsecretariaat, de Federale Politie, de VSSE en de ADIV29 . De screeningsdiensten geven aan dat de
inkomsten uit de retributies geenszins de werkelijke kosten van de verificaties dekken. Bovendien
vloeien de opbrengsten niet rechtstreeks terug naar het werkingsbudget voor de screeningscellen. Gelet op de ongelijke verdeling qua “hits” – het merendeel van de bezwaarlijke informatie
wordt aangetroffen in de databanken van de Federale Politie – weerspiegelt deze verdeelsleutel
zeer waarschijnlijk niet de respectieve tijdsbesteding van de screeningsdiensten.

29 De verdeelsleutel is bepaald in artikel 5 van het KB van 8 mei 2018 tot vaststelling van de bedragen van de retributies die
verschuldigd zijn voor de veiligheidsmachtigingen, voor de veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen afgegeven door de
Nationale Veiligheidsoverheid en voor de veiligheidsattesten […].
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In de toekomst zal het volume aan veiligheidsverificaties fors toenemen en dringen investeringen
in ICT zich op. Daarmee zullen er meer middelen nodig zijn en zal een meer gedetailleerde verdeling van de kosten relevanter worden. Het is dan ook raadzaam om de kosten van veiligheidsverificaties door de NVO beter in kaart te brengen.
2.2.3
Aantal veiligheidsverificaties
Tabel 3 geeft een overzicht van de veiligheidsverificaties die via de NVO werden uitgevoerd in
2019, opgesplitst in attesten en adviezen, en voor adviezen in non-airport en airport. In totaal werden in 2019 via de NVO 27.528 aanvragen voor veiligheidsverificaties verwerkt, waarvan 4.574 voor
veiligheidsattesten en 22.954 voor veiligheidsadviezen. Veiligheidsverificaties voor luchthavens
en Belgocontrol vormen de hoofdbrok, met een aandeel van 91,6 % van alle veiligheidsverificaties
voor veiligheidsadviezen en 79,2 % van alle veiligheidsverificaties (attesten en adviezen). Van de
attesten werden er 27 % afgeleverd voor een EU-top.
Wanneer er geen systeem van continue monitoring wordt ingevoerd, zullen de veiligheidsverificaties voor luchthavens vanaf 2023 niet meer vijfjaarlijks maar jaarlijks moeten uitgevoerd worden
(zie punt 3.8): het aantal zou dan ook in de nabije toekomst sterk toenemen. Overigens zal continue monitoring ook de werkdruk bij de screeningsdiensten verhogen.
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Tabel 3 – Veiligheidsverificaties via de NVO voor veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen in 2019
Veiligheidsattesten

Aantal

%

Veiligheidsadviezen airport

Conferentie Syrië 13-14 maart

1.708

37

Brussel Zaventem

EU badges media (voor 2020)

590

13

Bataille des Ardennes

408

EU top 28 mei

Aantal

%

13.760

60

Luik

2.729

12

9

Charleroi

2.523

11

402

9

Oostende

738

3

21 juli-viering

261

6

Antwerpen

658

3

EU top 17-18 oktober

225

5

Belgocontrol

607

3

European Development Days
(EDD)

220

5

Kortrijk

15

0

EU top 20-21 juni

217

5

EU top 12-13 december

164

4

EU top 20-21 maart

165

4

Veiligheidsadviezen
non-airport

Aalmoezeniers

77

2

ASTRID communicatiesysteem

EU top extra juli

70

2

NVO

40

11 november-herdenking

27

Subtotaal

4.574

Subtotaal airport

21.030

92

Aantal

%

1.068

5

FOD Financiën (Douane)

464

2

1

FOD Binnenlandse Zaken

257

1

1

Directie Speciale eenheden
Federale Politie

72

0

FOD Justitie

45

0

Vlaams Centrum Elektronisch
Toezicht (VCET)

15

0

3

0

100

FOD Mobiliteit en Vervoer
Subtotaal non-airport
Subtotaal airport en
non-airport
Totaal veiligheidsverificaties via de NVO

1.924
22.954

8
100

27.528

Bron: NVO
Voor de screeningsdiensten vormen veiligheidsverificaties via de NVO slechts een deel van alle verificaties die worden uitgevoerd op basis van verschillende wetgevende bepalingen (zie punt 1.2.1).
Zo voerde de Staatsveiligheid in 2019 in totaal niet minder dan 137.748 veiligheidsverificaties uit.
Bij de ADIV ging het om ongeveer 105.000 veiligheidsverificaties en bij de Federale Politie (in 2018)
om 57.000 veiligheidsverificaties30 . Hiervoor treedt de NVO echter niet op als collegiaal orgaan.

30 Bij de VSSE ging het in 2019 meer bepaald om screenings in het kader van naturalisaties (29.099), erkenning van vluchtelingen (26.140), Dienst Vreemdelingenzaken (17.078), screenings op vraag van de NAVO (4.535) of andere leden van de
NVO die zelf veiligheidsverificaties kunnen laten uitvoeren waarbij deze niet via de NVO als collegiaal orgaan verlopen – de
Federale Politie (12.533), Defensie (7.887), het FANC (4.748), het NCCN (1.569), de VSSE zelf (883) – en voor andere correspondenten (2.577).
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2.3

Deelconclusie

Een duidelijk en coherent wettelijk kader is van belang voor een efficiënte en effectieve toepassing
van een beleidsinstrument. Het Rekenhof besluit dat het wettelijke kader voor veiligheidsverificaties door de NVO tal van onduidelijkheden en hiaten bevat. Zo zou de wet C&VMAA duidelijker moeten expliciteren welke de relevante belangen zijn waarvoor veiligheidsverificaties een
bescherming kunnen bieden (finaliteit). Op basis daarvan kunnen de criteria worden vastgelegd
om personen die een veiligheidsverificatie moeten ondergaan te toetsen.
Het wettelijke kader verschaft evenmin duidelijkheid over de wijze waarop de screeningsdiensten
te werk moeten gaan om individuele dossiers consistent te beoordelen (bv. aan de hand van gemeenschappelijke gedocumenteerde richtlijnen). Zo kan het screeningscollege bij de finale beoordeling van het dossier enkel steunen op het collectieve geheugen en hangt veel af van de aandacht
van de leden om over de dossiers heen consequente beslissingen te nemen. Ook voor de aansturing en coördinatie van de NVO ontbreken in het wettelijke kader voldoende aanknopingspunten.
De voorzitter bekleedt eerder een formele functie, geeft geen directe sturing aan de screeningsdiensten en heeft vaak weinig affiniteit met veiligheidsbeleid.
Het onderscheid tussen de veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen enerzijds (twee verschillende producten op basis van eenzelfde veiligheidsverificatie) en tussen de finaliteit en het toepassingsgebied van de veiligheidsverificaties en veiligheidsonderzoeken anderzijds is onvoldoende
onderbouwd. Bovendien hebben regionale overheden geen rechtstreekse toegang tot de NVO, terwijl dit nuttig zou zijn, hetzij in het kader van de uitoefening van hun eigen veiligheidsbevoegdheden, hetzij in het kader van het beheer van bepaalde kritieke infrastructuren.
De retributies voor veiligheidsverificaties reflecteren geenszins de werkelijke kosten. Wanneer
een systeem van continue monitoring uitblijft (zie punt 3.8) zal het totale aantal veiligheidsverificaties vanaf 2023 fors toenemen. Gezien deze nakende toename van het volume aan veiligheidsverificaties via de NVO dringen investeringen in ICT zich op. Daarmee zullen er meer middelen
nodig zijn en zal de verdeling van de kosten aan relevantie toenemen.
Een groot aantal inhoudelijk gelijkaardige screenings, deels geïnitieerd vanuit andere wetgeving,
gebeurt niet door de NVO als collegiaal orgaan maar verloopt afzonderlijk via één of meerdere van
de screeningsdiensten.
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Hoofdstuk 3

Veiligheidsverificaties in de praktijk
3.1

Procesverloop

Een veiligheidsverificatie door de NVO doorloopt vijf à zes stappen zoals weergegeven in onderstaande figuur. De vijfde stap – college – is slechts van toepassing wanneer de screeningsdiensten
relevante informatie hebben gevonden.
Figuur 2 - Processtappen bij een veiligheidsverificatie

Aanvraag
NVO-secretariaat
ontvangt aanvraag
voor veiligheidsveriﬁcatie.

Dispatch
NVO-secretariaat stuurt
aanvraag door naar
de screeningsdiensten.

Feedback
Elke screeningsdienst
bezorgt resultaat aan
het NVO-secretariaat met
de vraag om het dossier
te agenderen op
een screeningscollege
in geval van problematisch
geachte informatie.

Screening
Elke screeningsdienst
(VSSE, ADIV, Federale Politie)
controleert eigen databank(en)
op relevante info over persoon
en analyseert eventuele
beschikbare info.

College

Communicatie

Het screeningscollege
komt tot unanieme
beslissing over toekenning
attest of soort advies
o.b.v. toelichting bij de
beschikbare informatie
door respectieve
screeningsdienst(en).

NVO-secretariaat
communiceert extern
het resultaat naar
aanvragende overheid
en bij negatieve beslissing
de motivering naar de persoon
(weigering attest) of
de administratieve overheid
(negatief advies).

Bron: Rekenhof
Het NVO-secretariaat ontvangt de aanvraag voor een veiligheidsverificatie van een bevoegde of
organiserende overheid (attesten) of van een administratieve overheid (adviezen). Meestal gaat
het om gebundelde aanvragen die per e-mail in de vorm van een Excellijst toekomen. Het NVOsecretariaat verstuurt vervolgens per e-mail de bundel aanvragen in een standaard Excelformat31
naar de drie instanties die de eigenlijke screening van de betrokken personen uitvoeren: de
Federale Politie, de VSSE en de ADIV. Deze screeningsdiensten gaan na of de betrokken persoon
gekend is in hun respectieve databank(en) (‘hit’ / ‘no hit’) en evalueren de eventueel aangetroffen informatie in het licht van de reden waarvoor de verificatie wordt aangevraagd. Ze bezorgen
elk afzonderlijk hun feedback aan het NVO-secretariaat. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt
31 Dit sjabloon bevat velden voor de naam, het adres, het rijksregisternummer, nationaliteit, geboortedatum, functie, organisatie, ondernemingsnummer, datum aanvraag en de vermelding of het om een vernieuwing gaat.
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tussen personen waarvoor geen of onvoldoende bezwarende informatie in de databanken werd
gevonden (‘niets te signaleren’) en personen waarvoor wel bezwarende informatie werd aangetroffen en waarvan de screeningsdienst oordeelt dat dit een potentieel veiligheidsrisico inhoudt.
Dossiers waarvoor elk van de drie screeningsdiensten ‘niets te signaleren’ rapporteert, leiden automatisch tot de toekenning van een attest of een positief veiligheidsadvies als beslissing van de
NVO. Dossiers waarvoor problematische informatie is aangetroffen, aangebracht door minstens
één van de screeningsdiensten, worden geagendeerd, besproken en unaniem beslist op een zogenaamd screeningscollege (zie punt 2.2.1). Als laatste fase communiceert het NVO-secretariaat
de beslissingen aan de publieke overheid die het attest verplicht stelde en aan de aanvragende
overheid (attesten) of de administratieve overheid (adviezen). De betrokkene wordt op de hoogte gebracht van het resultaat (positief of negatief) door de organisator van het evenement (attesten) of de contactpersoon bij de werkgever die zelf door de administratieve overheid wordt
geïnformeerd (adviezen). In geval van een weigering van een veiligheidsattest wordt de motivering van de beslissing door het NVO-secretariaat toegestuurd aan de betrokkene. In geval van
een negatief veiligheidsadvies wordt de betrokken persoon in kennis gesteld van de motivering
door de administratieve overheid binnen de acht dagen nadat zij deze heeft ontvangen van het
NVO-secretariaat.
Gezamenlijke en unieke hits
Onderstaande tabel geeft aan in welke mate meerdere screeningsdiensten bezwarende informatie
aantreffen, dan wel of de bezwarende informatie door één screeningsdienst wordt aangebracht.
Hieruit blijkt dat de screeningsdiensten in grote mate complementair zijn wanneer er bezwarende
informatie wordt aangetroffen en zij dus de agendering van een dossier op het screeningscollege vragen. Zo leidden de veiligheidsverificaties voor de luchtvaartsector in 2019 tot 1.101 relevant
geachte hits. Het merendeel daarvan kwam voort uit de raadpleging van de databanken van de
Federale Politie (732 hits). De meeste van deze hits (90 %) bij de Federale Politie waren uniek,
d.w.z. dat enkel de politie bezwarende informatie aantrof. Het aandeel unieke hits van de VSSE
en de ADIV bedroeg respectievelijk 64 % en 79 %. Ook voor andere sectoren en voor attesten ligt
het aandeel van unieke hits voor elk van de screeningsdiensten vrij hoog. Uit deze vaststellingen
concludeert het Rekenhof dat de gecombineerde inzet van de drie screeningsdiensten, elk vanuit
hun eigen perspectief, zeer relevant is.
Tabel 4 - Aantal relevant geachte hits en aandeel unieke relevant geachte hits per screeningsdienst
FEDPOL
Dossiers 2019

Adviezen
airport

Aantal
dossiers

Aantal
hits

%
hits

Aantal

%
uniek

VSSE
Aantal

ADIV

%
uniek

Aantal

%
uniek

21.030

1.101

5%

732

90 %

195

64 %

174

79 %

Adviezen
non-airport

1.924

103

5%

48

88 %

20

64 %

45

93 %

Attesten

4.574

97

2%

62

92 %

26

88 %

16

69 %

Bron: Rekenhof, op basis van gegevens van de NVO
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3.2

Doorlooptijden

Het Rekenhof analyseerde op basis van beschikbare monitoringgegevens de doorlooptijden van
veiligheidsverificaties afgerond in 2019 (zie figuur 3).
Wettelijke termijnen ten opzichte van werkelijke termijnen
De wettelijke termijnen, nl. maximum vijftien (kalender)dagen voor een attest en maximum één
maand voor een advies, en de monitoring van de doorlooptijden door de NVO hebben betrekking
op het hierboven beschreven proces, vanaf de ontvangst van de aanvraag door de NVO tot en met
het versturen van het resultaat aan de publieke overheid en evenementorganisator (attest) of aan
de administratieve overheid (advies).
In de praktijk neemt het proces echter meer tijd in beslag, rekening houdend met een voor- en
natraject. De betrokken persoon waarvoor een veiligheidsverificatie vereist is, moet immers voorafgaandelijk op de hoogte worden gesteld én zijn toestemming geven. De facto verloopt dit telkens
via de werkgever die de aanvraag bezorgt aan de bevoegde of administratieve overheid, die op
haar beurt de aanvraag indient bij de NVO. Omgekeerd moet de aanvragende overheid in een natraject de werkgever inlichten, die vervolgens de betrokken persoon inlicht. In geval van een advies
kan in bepaalde sectoren het voor- en natraject met nog meer tussenstappen verlopen. In geval
van een tewerkstelling bij een luchthaven bijvoorbeeld, geeft een werkgever de aanvraag door aan
de badgedienst van de luchthavenuitbater, die op zijn beurt communiceert met het DirectoraatGeneraal Luchtvaart van de FOD Mobiliteit en Vervoer als administratieve overheid. Deze laatste
verzendt de aanvragen en ontvangt de resultaten van veiligheidsverificaties voor personeel werkzaam op de airside van de luchthavens.
Onderstaand schema geeft voor de respectieve fasen in het proces de gemiddelde doorlooptijd
(in aantal dagen). Voor de screening wordt een onderscheid gemaakt tussen de doorlooptijd van
respectievelijk 50 % (mediaan) of 90 % van de dossiers. Tot slot wordt voor het globale proces het
aandeel dossiers vermeld dat binnen de wettelijke termijn (norm) werd afgehandeld.
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Figuur 3 – Doorlooptijden voor de opeenvolgende fasen van de veiligheidsverificatie
Aanvraag

Dispatch

Screening*
Adviezen
airport

% ≤ 1 dag
Adviezen airport
Adviezen non-airport
Attesten

94%
78%
53%

%
FEDPOL
VSSE
ADIV

Feedback
Adviezen
non-airport

College

gem. # d.

Attesten

gem. # d.

# dagen

50%

≤8

≤ 18

≤ 18

90%

≤ 20

≤ 23

≤ 40

50%

≤5

≤3

≤2

90%

≤ 13

≤5

≤ 14

50%

≤ 18

≤ 13

≤8

90%

≤ 33

≤ 22

≤ 20

Communicatie

Adviezen airport

Agendering

Adviezen non-airport
Attesten

14
6
3

Adviezen airport
Adviezen non-airport
Attesten

R

M

1
2
1

26
n.b.
9

R = mededeling resultaat (positief of negatief)
M = doorsturen motivering (indien negatief)
n.b. = niet beschikbaar

gem. # d.
Adviezen airport

Geen
agendering

Adviezen non-airport
Attesten

1
4
2

2019
Adviezen airport
Adviezen non-airport
Attesten

NORM

% ≤ NORM

30 dagen

84%

30 dagen

97%

15 dagen

25%

(*) Het percentage onder ‘Screening’ duidt het percentage dossiers aan dat binnen een bepaalde doorlooptijd wordt behandeld, bv. “FEDPOL 90 % ≤ 20 dagen” betekent dat de Federale Politie er in 90 % van de dossiers in slaagt om het dossier te
behandelen in twintig dagen of minder.

Bron: Rekenhof, op basis van gegevens van de NVO
Wanneer de globale doorlooptijd wordt vergeleken met de norm bepaald in de wet, gemeten vanaf
de ontvangst van de aanvraag door de NVO tot en met de communicatie van de beslissing door de
NVO, blijkt dat 84 % van de veiligheidsadviezen voor de luchtvaart binnen de wettelijke termijn
van 30 dagen wordt afgeleverd. Voor de non-airport sector is dit zelfs 97 %. Daarentegen valt uit
de aangeleverde monitoringgegevens af te leiden dat in 2019 slechts één op de vier aanvragen voor
veiligheidsattesten binnen de wettelijke termijn van vijftien dagen werd afgehandeld. Het NVOsecretariaat maakt hierbij de kanttekening dat het voor elk evenement afspraken maakt met de
organisatoren wat betreft de deadline voor de ontvangst van de aanvragen én de deadline voor het
doorsturen van de resultaten. In de praktijk ontvangt het de aanvragen vaak al voor deze deadline,
waardoor de termijn tussen ontvangst van de aanvraag en de afgesproken datum voor het doorsturen van de resultaten in die gevallen dan meer dan vijftien dagen bedraagt.
Dispatching aanvragen
Een eerste merkbare variatie in doorlooptijd tussen de verschillende aanvragen heeft betrekking
op de dispatching naar de screeningsdiensten. Het NVO-secretariaat stuurt 94 % (airport) en
78 % (non-airport) van de adviesaanvragen op dezelfde dag van ontvangst door naar de Federale
Politie, de VSSE en de ADIV, in principe op dezelfde manier gebundeld als in de aanvragen32 . Voor
attesten is dit 53 %. De vertraging in de dispatching blijft weliswaar beperkt: de mediaan ligt op
drie dagen (adviezen airport), één dag (adviezen non-airport) en twee dagen (attesten). Gelet op
de kortere wettelijke behandelingstermijn weegt een dag vertraging bij de attesten echter dubbel
zo zwaar door.

32 De grootte en frequentie van bundels die vergelijkbare aanvragers (via een administratieve overheid) bezorgen, verschillen in de praktijk. Zo bezorgt Brussels Airport gemiddeld om de 2,2 dagen een lijst met gemiddeld 74 aanvragen. Kleinere
luchthavens bezorgen grotere bundels met een iets groter interval (bv. Antwerpen gemiddeld 122 aanvragen om de 3,3 dagen) ofwel kleinere bundels met een grotere interval (bv. Brussels South Charleroi Airport gemiddeld 43 aanvragen om de
zeven dagen) (Bron: NVO, cijfers 2019).
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De screeningsdiensten bezorgen hun feedback over de resultaten van de veiligheidsverificaties
doorgaans ook gebundeld, zij het soms opgedeeld over verschillende momenten: in het kader van
airport-adviezen bv. bezorgen de screeningsdiensten hun antwoorden voor een bepaalde bundel
van aanvragen in gemiddeld 1,5 tot drie keren. Hoe dan ook heeft het werken met bundels een
impact op de doorlooptijd. Dossiers met een resultaat ‘niets te signaleren’, kunnen in principe immers onmiddellijk naar het NVO-secretariaat worden teruggekoppeld. Nu worden zij binnen elke
screeningsdienst pas verzonden wanneer de betrokken bundel volledig is afgewerkt. Aangezien
de NVO als collegiale dienst werkt, moet bovendien worden gewacht tot de laatste screeningsdienst zijn resultaten heeft teruggekoppeld. Vermits de eigenlijke screening afzonderlijk verloopt
binnen de Federale Politie, de VSSE en de ADIV, elk met hun eigen werkwijze (zie verder), wordt
de totale doorlooptijd van een dossier dus onvermijdelijk mee bepaald door de laatste respons
vanuit de screeningsdiensten.
Screenings
Bij de veiligheidsverificaties voor veiligheidsadviezen in de sector airport (die het merendeel van
de veiligheidsadviezen vormen) gebeurt voor de helft van de aanvragen de eigenlijke screening
door de diensten tussen vijf en achttien dagen, en 90 % gebeurt binnen de dertien en 33 dagen.
Voor 10 % van de aanvragen voor adviezen in de sector airport heeft de ADIV 33 dagen of meer
nodig, wat op zich reeds langer is dan de wettelijke termijn voor de volledige procedure. Voor attesten en adviezen voor non-airport-sectoren ligt de mediaan van de responstijd van de Federale
Politie (50 %) opmerkelijk hoger dan deze voor adviezen voor de airport-sector (achttien dagen ten
opzichte van acht dagen), hoewel de veiligheidsverificatie inhoudelijk niet verschilt. Voor attesten is deze mediaan hoger dan de totale wettelijke termijn van vijftien dagen. Dit verklaart mede
waarom slechts 25 % van de aanvragen voor attesten volledig binnen de wettelijke termijn wordt
afgehandeld.
De tijd die nodig is voor de eigenlijke doorlichting van een persoon waarvoor de veiligheidsverificatie wordt aangevraagd kan sterk variëren. Wanneer de persoon niet gekend is in de databanken,
duurt de controle slechts enkele minuten. Wanneer er wel één of meerdere hits zijn in de databanken, is een nadere beoordeling en verwerking van de beschikbare informatie nodig in het licht
van het doel waarvoor de verificatie wordt aangevraagd, bv. de aard van de functie van de betrokken persoon of het type locatie waartoe hij/zij toegang wenst. Hiervoor kunnen andere diensten
binnen respectievelijk de Federale Politie, de VSSE of de ADIV betrokken worden, en/of andere
partners (bv. parketten voor informatie uit pv’s).
Beslissing screeningscollege en communicatie
Agendering op het screeningscollege en de eigenlijke collegiale beslissing vergen ook een zekere
tijd: gemiddeld veertien dagen bij de adviezen voor de luchtvaart, zes dagen voor adviezen aan
andere sectoren en drie dagen bij attesten. De agendering gebeurt gemiddeld acht dagen nadat
de laatste dienst zijn feedback heeft gegeven. Gemiddeld gaan er dan zes dagen voorbij tot het
screeningscollege effectief beraadslaagt en beslist. Beslissingen worden doorgaans na de eerste
bespreking genomen; in bepaalde gevallen wordt de beslissing verdaagd naar een volgende zitting
met het oog op een bijkomende analyse.
Wanneer alle screeningsdiensten aan het NVO-secretariaat melden dat er niets te signaleren is,
resulteert dit automatisch in een gunstige beslissing en deelt het NVO-secretariaat dit mee aan
de overheid die de aanvraag indiende. Tussen de feedback aan het NVO-secretariaat en de communicatie aan de aanvragende (administratieve of publieke) overheid verliepen in 2019 gemiddeld
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1,4 à twee dagen naargelang het gaat om adviezen voor de luchtvaartsector, adviezen voor andere
sectoren of attesten. Aanvragen die uiteindelijk worden geagendeerd op het college vormen immers een kleine minderheid: 2,12 % van de aanvragen voor de attesten, 5,24 % van de adviezen
voor de luchtvaart en 5,45 % van de adviezen voor andere sectoren.
Het aandeel negatieve beslissingen bij de geagendeerde aanvragen bedraagt respectievelijk 46 %
voor attesten, 18 % voor adviezen luchtvaartsector en 36 % voor adviezen voor andere activiteitensectoren33 . Dit toont aan dat de collegiale bespreking geen loutere formaliteit is.
Het NVO-secretariaat communiceert de beslissing van het screeningscollege snel naar de aanvragende overheid; doorgaans nog dezelfde dag. Het gaat daarbij louter om het resultaat – nog niet de
motivering ingeval van een negatieve beslissing.
Bij negatieve beslissingen maakt het NVO-secretariaat de motivering op. Ingeval van een negatief
attest verstuurt zij dit rechtstreeks naar de betrokkene, gemiddeld na negen dagen. Bij negatieve
adviezen verstuurt de NVO de gemotiveerde negatieve beslissing aan de administratieve overheid,
die vervolgens de betrokken persoon en zijn werkgever inlicht. Voor de luchtvaartsector heeft de
NVO daar gemiddeld 26 dagen voor nodig, voor andere sectoren waren er geen gegevens beschikbaar. De langere doorlooptijd voor adviezen, in vergelijking met attesten, heeft deels te maken met
het grotere volume aan negatieve beslissingen.
Uit bovenstaande analyse concludeert het Rekenhof dat de wettelijke termijn van vijftien dagen
voor veiligheidsattesten in de praktijk moeilijk haalbaar is. Evenmin is de verschillende behandelingstermijn voor adviezen en attesten opportuun, vermits het inhoudelijk om dezelfde soort
screening gaat. Het is onduidelijk of de kortere termijn voor attesten is ingegeven vanuit het idee
dat voor evenementen korter op de bal moet worden gespeeld en een sneller advies nodig is.
Zoals hoger opgemerkt, verhoogt het verwerken van aanvragen per bundel de doorlooptijd van de
‘no hit-dossiers’.

3.3

Nood aan digitalisering

Het proces van veiligheidsverificaties door de NVO wordt gekenmerkt door een gebrek aan digitalisering. Zowel de efficiëntie van het proces zelf als de kwaliteitsborging zijn daarmee voor verbetering vatbaar. Vanuit managementperspectief kan digitalisering ook een betere monitoring en
rapportering ondersteunen.
Efficiëntie van het proces
Een digitaal platform zou het proces efficiënter kunnen doen verlopen. Elke aanvraag tot veiligheidsverificatie zou immers afzonderlijk beheerd kunnen worden, waardoor ook het resultaat extern gecommuniceerd kan worden zodra dit bekend is. Daardoor kan de doorlooptijd van het gros
van de dossiers (‘no hit’) worden ingekort. Dergelijke applicatie zou ook vermijden dat gegevens
herhaaldelijk in andere formats moeten worden omgezet (Excel-sjablonen, e-mail) waardoor het
risico op fouten of onduidelijkheden verkleind wordt. Ook de volledigheid van een aanvraag kan
zo in een vroege fase gewaarborgd worden (bv. uploaden van de toestemming van de betrokken
persoon, invoer van functie-informatie, ….). Op die manier wordt de doorlooptijd meer voorspelbaar voor de aanvrager; zolang het dossier niet volledig is, begint de doorlooptijd niet te lopen.
33 Bron: Rekenhof op basis van gegevens van de NVO voor 2019.
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Dit is zeker van belang wanneer, zoals in de luchtvaartsector, de aanvraag getrapt verloopt via
werkgever, badgedienst, administratieve overheid (DG Luchtvaart) en uiteindelijk naar de NVO.
Idealiter kunnen de gegevens dan ook rechtstreeks ingelezen worden in de databanken van de
screeningsdiensten en kan de NVO automatisch eerdere aanvragen met het resultaat voor de betrokken persoon genereren. Nu beschikt de NVO enkel voor de luchtvaartsector over een totaaloverzicht van eerdere beslissingen. Eventuele voorgaande beslissingen m.b.t. een persoon worden
bij een nieuwe aanvraag niet altijd doorgegeven aan de screeningsdiensten. Manueel kan dit wel
worden nagegaan. Een digitale ondersteuning van de aanvraag zou ook duidelijkheid kunnen verschaffen over de taalkeuze van de betrokkene. Nu gebeurt het soms dat het dossier moet vertaald
worden wanneer, ingeval van beroep, de betrokkene een procedure in de andere taal kiest, anders
dan verondersteld werd op basis van de beschikbare persoonsgegevens.
De NVO gebruikt momenteel al een dergelijk platform (HABIL+) voor het indienen, opvolgen en
beheer van aanvragen voor veiligheidsonderzoeken en beoogt deze digitale toepassing uit te breiden naar veiligheidsverificaties (zie ook verder).
Kwaliteitsborging
Naast een efficiënter verloop kan een digitalisering van het proces ook de accuraatheid versterken, met name op het vlak van contextinformatie. Zo kan een digitaal platform de informatie over
het soort functie waarvoor de veiligheidsverificatie wordt aangevraagd makkelijker en specifieker
toegankelijker maken, door het gebruik van vooraf gedefinieerde functiecategorieën (op maat van
de activiteitensector). Nu geven de aanwezige administratieve overheden soms nog tijdens de beraadslaging door een screeningscollege duiding over de werkgever en functie van de betrokkene.
Administratieve overheden voor andere, nieuwe activiteitensectoren (zie hoofdstuk 4) maken echter geen deel uit van de NVO als collegiale dienst en nemen bijgevolg niet deel aan de screeningscolleges. Het op maat beoordelen van het soort functie is essentieel voor de kwaliteit van het
proces, en het procesverloop kan verbeterd worden door het snel (bv. al bij de screening door de individuele diensten) en gemakkelijk (nl. digitaal) toegankelijk maken van deze contextinformatie.
Monitoring en rapportering
Tot slot zou een digitale applicatie het mogelijk maken het proces veel vlotter te monitoren en
relevante management- en beleidsfeedback te genereren. Momenteel is het zeer tijdrovend om
vanuit de gebruikte formats en bestanden op jaarbasis gedetailleerde informatie samen te stellen.
De externe rapportering naar het beleidsniveau en naar het publiek is niet up-to-date. Het laatst
beschikbare jaarverslag op de website van de NVO dateert van 2016.
De NVO beoogt de verdere ontwikkeling van het HABIL+ systeem, waarbij naast de veiligheidsonderzoeken ook de aanvragen voor veiligheidsverificaties digitaal zouden kunnen worden ingediend. De uitbreiding van het project naar veiligheidsverificaties kent echter al enkele jaren
vertraging wegens een gebrek aan tijd en middelen.
Digitalisering voor beveiligde communicatie
De COVID-19-pandemie maakte duidelijk dat het de NVO niet enkel ontbreekt aan een digitaal
platform met achterliggende databank. Ze beschikt immers ook niet over een beveiligd (video-)
communicatiesysteem. Tijdens periodes van lockdown waarin het screeningscollege niet fysiek
kon samenkomen, werden de gebundelde resultaten van de screenings rondgestuurd naar de betrokken diensten, waarna elk zijn reactie kon geven per e-mail. Geclassificeerde informatie van de
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veiligheidsdiensten, die normaal enkel ter zitting van het college mondeling wordt toegelicht, kon
niet worden bijgevoegd aan de rondgestuurde resultaten.
Deze suboptimale manier van werken had een impact op de dossiers waarvoor er twijfel bestaat, en
waarbij de nodige nuances normaliter tijdens het overleg kunnen worden besproken en soms alsnog leiden tot een gunstige beslissing. Volgens de screeningsdiensten is het daardoor waarschijnlijk dat bepaalde dossiers, vanuit het principe dat veiligheid primeert, vaker werden geweigerd.
Ook de werking van het screeningscollege zou efficiënter kunnen indien gevoelige informatie digitaal kan worden uitgewisseld tussen de leden van de NVO. Momenteel worden de geagendeerde
dossiers integraal op papier meegebracht naar het overleg, voor mondelinge toelichting ter zitting
door de dienst(en) die bezwarende informatie signaleerde(n).
Bij de digitalisering moet ook aandacht gaan naar het respect voor de GDPR-wetgeving (verwerking van persoonsgegevens) bij de contacten tussen administratieve overheden en werkgevers34 .
De inlichtingendiensten (VSSE en ADIV) vallen echter buiten de GDPR-wetgeving voor wat betreft gevoelige informatie.

3.4

Raadpleging van gegevens

Een performante databank is gemakkelijk te raadplegen en bevat alle nodige informatie die op
een betrouwbare manier kan worden gekoppeld aan een persoon (bv. door gebruik van het rijksregisternummer). Via de software kunnen alle feiten verzameld worden en kan er eventueel zelfs
een voorafgaandelijke schifting worden gedaan. Zo kunnen de screeners in de diverse diensten
maximaal worden ontlast van opzoekingswerk en zich toespitsen op een professioneel oordeel op
basis van de beschikbare informatie.
In de realiteit hebben de geconsulteerde databanken elk hun eigen bestaansredenen, zijn ze historisch gegroeid en zijn hun inhoud, indeling en werking afgestemd op het eigen operationele
gebruik van de diensten die ze beheren. Er kunnen technische en juridische obstakels zijn voor de
rechtstreekse toegang tot databanken of het meedelen van hun inhoud, wat de doorlooptijd van
een verificatie kan verlengen.
Geen rechtstreekse toegang tot alle databanken: andere diensten moeten betrokken worden
Bij de Federale Politie heeft een screener toegang tot bijna alle databanken35 en zal hij kunnen
beoordelen of de verzamelde informatie al dan niet relevant is, indien nodig bijgestaan door het
diensthoofd. Bij de VSSE en de ADIV is de informatie uit veiligheidsoverwegingen sterk gecompartimenteerd (enkel toegankelijk op een “need to know”-basis) en zal de screener slechts kunnen nagaan of de databanken al dan niet informatie bevatten over de betrokken persoon (‘hit’
of ‘no hit’). Vervolgens moeten de diensten die de informatie beheren de relevantie nagaan. Het
34 De FOD Economie als administratieve overheid bracht dit aandachtspunt naar voor naar aanleiding van het aanvraagdossier om veiligheidsverificaties toe te passen voor Elia Transmission (zie hoofdstuk 4). Zie Verordening (EU) nr. 2016/679 van
het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband
met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn
95/46/EG (GDPR) en de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de
verwerking van persoonsgegevens.
35 Een uitzondering op de algemene toegang bij de politie is de databank inzake terrorisme. Tot nu toe moeten de screeners
die controle overlaten aan de dienst Terro binnen de directie Serious Organised Crime. In de nabije toekomst zouden zij ook
voor deze databank toegang krijgen op het niveau van ‘hit’ of ‘no hit’, waarbij zij ingeval van ‘hit’ deze dienst kunnen consulteren voor nadere toelichting.
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betrekken van andere diensten kan uiteraard ook invloed hebben op de doorlooptijd, te meer daar
screening niet de hoofdtaak van die medewerkers is.
Databanken bevatten niet altijd de volledige informatie: extra opzoekingswerk nodig
Bij de politie zijn de onderliggende pv’s niet altijd digitaal beschikbaar in de databank. In dat geval
moeten die pv’s indien nodig (om de context en inhoud van een feit optimaal te kunnen beoordelen) opgevraagd worden. In het verleden gebeurde dit telkens bij de betrokken politiezone. Niet
alle politiezones verlenen een grote prioriteit aan dergelijke aanvragen. De pv’s van politiezones
worden sinds 2018 in principe gedigitaliseerd en in een centrale databank opgeslagen, maar de
screeningsdienst heeft hiertoe nog geen rechtstreekse toegang. Recent is het Arrondissementeel
Informatiekruispunt (AIK) het aangewezen contactpunt voor de Federale Politie om een kopie
te krijgen van de onderliggende processen-verbaal. Wanneer het AIK niet reageert, neemt de
screeningsdienst contact op met de betrokken politiedienst. Indien de Federale Politie de inhoud
van een pv vervolgens zou willen gebruiken om een eventuele weigering van een veiligheidsadvies of -attest te rechtvaardigen na bespreking in het screeningscollege, moet hiervoor tot nu toe
voorafgaandelijk toelating worden gevraagd aan het betrokken parket36 .
Rijksregisternummer niet altijd beschikbaar
De aanvraag voor een veiligheidsverificatie moet het rijksregisternummer (RRN) van de betrokkene vermelden, als deze daarover beschikt. Het RRN is de betrouwbaarste sleutel inzake identiteit. Zonder RRN moeten de screeners werken op naam (eventueel met fonetische varianten)
gekoppeld aan andere gegevens zoals adres, wat minder zeker is. Soms bevatten de aanvragen typfouten. Digitalisering van de aanvraag zou het aantal fouten kunnen doen verminderen. De politiedatabanken vermelden in principe het RRN, de databanken van de veiligheidsdiensten minder
vaak, gezien hun manier van informatievergaring. Het correct koppelen van feiten aan personen
is uiteraard primordiaal: zo niet kunnen bepaalde feiten over het hoofd worden gezien of, omgekeerd, ten laste van de verkeerde personen worden gelegd.
Veronderstelling dat de vermelde identiteit van de persoon in de aanvraag correct is
Bij hun screening baseren de screeningsdiensten zich uitsluitend op de identiteit (naam, RRN,
adres, …) die hun werd meegedeeld. Indien deze identiteit niet correct is, hetzij door typfouten,
hetzij door vervalsing, wordt de verkeerde persoon gescreend en wordt het hele veiligheidsapparaat omzeild.
De controle op de correcte identiteit (een aanvraag voor X: is het wel X die de aanvraag doet en is
het wel X die uiteindelijk de badge komt afhalen?) gebeurt niet door de overheid, noch bij de aanvraag, noch bij het afleveren van toegangsbadges. Dat is de rol van de werkgever en de veiligheidsverantwoordelijken, bv. van de luchthavens. Tijdens de screening is er geen verdere controle op
identiteit (bv. nagaan of X wel degelijk een werknemer is van de aanvragende firma). De nakende
digitalisering van het verificatieproces is wellicht het uitgelezen ogenblik om na te gaan of er extra
waarborgen inzake correcte identiteit in het verificatieproces kunnen worden ingebouwd.
Taal van het dossier niet altijd in de landstaal van de betrokkene bij beroepsprocedure
Het Vast Comité I geeft aan dat, wanneer beroep wordt aangetekend, het soms vereist is dat het
hele dossier van de NVO (nota’s screeningsdiensten, gemotiveerde beslissing) moet worden vertaald wanneer de betrokkene in beroep een andere landstaal (N, F, D) hanteert. De landstaal

36 Deze regel is opgenomen in de (vertrouwelijke) omzendbrief van het College van Procureurs Generaal (COL 06/2021).
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waarin het dossier wordt opgemaakt, is gebaseerd op de taal die de werkgever hanteert of op de
naam van de betrokkene. Digitalisering van aanvragen kan ook een opportuniteit zijn om de gewenste landstaal van de betrokkene steeds te laten aanduiden zodat de vertaling van een volledig
dossier naar aanleiding van het aantekenen van beroep door de betrokkene kan worden vermeden.
Onvolledig zicht op buitenlandse antecedenten: dilemma’s bij beslissingen
De screeningsdiensten gaan bij een veiligheidsverificatie in principe vijf jaar terug in de tijd37.
Deze termijn is niet wettelijk bepaald. Voor aanvragen van personen die de laatste vijf jaar soms in
het buitenland verbleven, moet er in het buitenland informatie worden verzameld om een volledig
beeld te kunnen verkrijgen. Lukt dat niet, dan zal de NVO in principe verklaren dat ze zich niet
kan uitspreken over de betrokkene, wat in de praktijk neerkomt op een weigering van een attest of
een negatief advies. In 2019 gebeurde dit in 708 dossiers (549 aanvragen voor attesten, 159 aanvragen voor adviezen voor non-airport-sectoren). De NVO blijkt echter de optie ‘geen uitspraak’ niet
toe te passen voor de luchtvaartsector en levert dan toch positieve adviezen af, ook wanneer de
screeners geen volledig beeld hebben over de laatste vijf jaar. Hierbij speelt een (delicate) afweging
tussen de veiligheidsprincipes en de economische belangen van een luchthaven.
Het probleem voor de politiediensten is dat de internationale informatiestromen op administratief vlak minder uitgebouwd zijn dan op gerechtelijk vlak (opsporingen van personen, …). Voor
de buurlanden van België kan verblijfsinformatie wel opgevraagd worden via het Centrum voor
Politie- en Douane samenwerking (CCPD). Zo deed de Federale Politie in 2019 400 à 500 aanvragen via dit centrum, waarna het antwoord gemiddeld na één werkdag toekwam. Voor andere
landen bestaat dergelijke interactie niet. Informatievergaring door de VSSE en de ADIV bij hun
buitenlandse equivalenten (als die er al zijn) is nog problematischer en zou ook te veel tijd in beslag nemen om de wettelijke termijnen te respecteren. In de huidige procedure krijgt de te screenen persoon niet de mogelijkheid om zelf informatie aan te brengen tijdens een verificatie 38 .

3.5

Beoordelingskader

De screeningsdiensten benadrukken dat gegevens steeds bekeken worden vanuit de risico’s
die ze meebrengen voor de specifieke functie waarvoor een veiligheidsadvies wordt gevraagd.
De beslissingen die de individuele screeningsdiensten en het screeningscollege moeten nemen
worden niet ondersteund door gedocumenteerde richtlijnen of gelijkaardige instrumenten die
expliciteren welke risico’s te vermijden zijn, welk soort feiten relevant zijn en vanaf welke ernst
of frequentie, in het licht van specifieke functies en verantwoordelijkheden. Dergelijk beoordelingskader kan eerst en vooral een consistente afweging bevorderen bij de drie screeningsdiensten afzonderlijk, en om te beoordelen of gekende feiten relevant genoeg zijn om collegiaal te
bespreken. Ook voor de uiteindelijke beslissing door het screeningscollege is dergelijk beoordelingskader een essentieel werkinstrument. Momenteel zijn de afwegingen en beslissingen louter
gebaseerd op het professionele oordeel van de screeners en hun collectief (niet uitgeschreven)

37 Dat betekent niet dat oudere feiten niet in rekening kunnen worden gebracht; onderscheidend criterium is hier of er een
continuïteit blijkt in de problematiek (bv. drugsgebruik). Zware feiten in een verder verleden kunnen ook nog doorwegen in
de beoordeling, met name wanneer ze als een direct en belangrijk risico worden beschouwd in het licht van de uitoefening
van de functie waarvoor een positief veiligheidsadvies vereist is.
38 In bepaalde gevallen is het denkbaar dat extra duiding of informatie door de betrokkene tijdens de veiligheidsscreening
onduidelijkheden of vraagtekens bij de screeningsdiensten zou kunnen wegnemen, bv. over een verblijfsperiode in het
buitenland, waardoor een negatieve beslissing (en desgevallend beroepsprocedure) kan worden vermeden. Dergelijke interactiemogelijkheid zou een quick win kunnen betekenen voor bepaalde dossiers, maar is niet evident. De bevraging van
de screeningsdiensten leert dat zij er niet voor gewonnen zijn om wettelijk te voorzien in een dergelijke procedure.

VEILIGHEIDSVERIFICATIES DOOR DE NVO / 49

geheugen. Deze werkwijze kan uitdagingen met zich meebrengen op het vlak van rechtszekerheid en -gelijkheid. In het buitenland bestaan soms richtlijnen die – zonder dat zij een te restrictief keurslijf vormen – toch enige houvast kunnen bieden. Een voorbeeld is de Nederlandse
‘Leidraad persoonlijke gedragingen en omstandigheden’ in het kader van screenings van mensen
die een vertrouwensfunctie (gaan) vervullen39 . De leidraad verduidelijkt de criteria waarop wordt
getoetst (eerlijkheid, onafhankelijkheid, loyaliteit, integriteit en veiligheidsbewustzijn) alsook de
risico-indicatoren (justitiële antecedenten, staatsgevaarlijke en antidemocratische activiteiten,
verslavingen, financiële kwetsbaarheid, ongewenste beïnvloeding, leugenachtig of heimelijk gedrag, niet-integer gedrag, onverantwoord en risicovol gedrag). De beoordeling van de indicatoren
blijft maatwerk op basis van de specifieke kwetsbaarheden die bij een bepaalde functie horen.
Ook bij een eventuele beroepsprocedure zou het bestaan van een dergelijk kader kunnen helpen
om de juistheid van de genomen beslissing te toetsen (zie verder).

3.6

Beroepsprocedure

Wanneer een veiligheidsattest wordt geweigerd of een negatief veiligheidsadvies wordt afgeleverd
door de NVO kan de betrokkene in beroep gaan. Onderstaande tabel geeft voor 2019 een overzicht
van de negatieve beslissingen van de NVO, het aandeel ingestelde beroepen en de uitkomst van
de beroepsprocedures.
Tabel 5 – Negatieve beslissingen door de NVO, beroepen en beslissingen beroepsorgaan in 2019
Negatieve beslissing:
aandeel op totaal

Beroep:
aandeel op totaal

34 / 4.574

1%

4 / 34

12 %

NVO bevestigd
NVO niet bevestigd
Niet beslist of niet ontvankelijk

4
-

Adviezen
non-airport

33 / 1.923

2%

10 / 33

30 %

NVO bevestigd
NVO niet bevestigd
Niet beslist of niet ontvankelijk

3
6
1

Adviezen
airport

438 / 21.030

2%

47 / 438

11 %

NVO bevestigd
NVO niet bevestigd
Niet beslist of niet ontvankelijk

27
13
7

2019
Attesten

Resultaat beroep

Bron: NVO
Uit bovenstaande tabel blijkt dat in 2019 het percentage negatieve beslissingen van de NVO beperkt was, nl. 1 tot 2 %. Er werd beroep aangetekend in 12 % van de gevallen voor veiligheidsattesten, in 11 % voor adviezen in de luchtvaartsector en in 30 % voor adviezen in andere sectoren.
Beroepen tegen attesten werden in 2019 steeds afgewezen. Beroepen tegen luchthavenadviezen
werden in 28 % van de gevallen ingewilligd (13/47), beroepen tegen adviezen in andere sectoren
zelfs in 60 % (6/10). Met andere woorden, beroep aantekenen tegen de beslissing van de NVO
heeft voor de betrokkene een behoorlijke kans op slagen.

39 Deze screenings zijn zogenaamde veiligheidsonderzoeken door de Nederlandse Algemene Inlichtingen- en
Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD), en leiden bij een gunstige beoordeling
tot een ‘verklaring van geen bezwaar’ (vgb). Zie ook www.defensie.nl.
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De betrokken persoon kan om uiteenlopende redenen beroep aantekenen tegen de beslissing van
de NVO, maar ten gronde komt het neer op het oneens zijn met de kenbare argumenten die een
weigering van een attest of een negatief advies schragen. Daarbij kan de motivering van de beslissing een belangrijke rol spelen. Het beroepsorgaan geeft aan dat de motivering door de NVO
weliswaar verbeterd is doorheen de tijd, maar dat deze vanuit juridisch perspectief geenszins als
afdoende kan worden beschouwd. De verbetering zit met name in een duidelijkere omschrijving
van de relevant geachte feiten. De uitweiding over en de samenvatting van de ongunstige elementen ten aanzien van de betrokken persoon zijn sinds midden 2019 beter gestoffeerd. Zo worden
bijvoorbeeld de gevonden politionele vaststellingen en overtredingen vermeld die als bezwarende
informatie werden gevonden in de databanken. Een steekproef van (geanonimiseerde) mededelingen van beslissingen die het Rekenhof kon inkijken bevestigt deze analyse.
Wat volgens het beroepsorgaan echter vaak ontbreekt, is een koppeling tussen de fundamentele
belangen die beschermd moeten worden door middel van de verificatie en de aangehaalde bezwarende elementen. Deze koppeling wordt vaak samengevat tot een eerder vage of gestandaardiseerde formulering, zeker wanneer de bezwarende informatie voornamelijk door de VSSE of de
ADIV wordt aangereikt, bv. “banden met een geradicaliseerd milieu”. Voor deze instanties is er een
spanningsveld tussen het beschermen van gevoelige informatie en het afdoende motiveren van
administratieve beslissingen.
Meer algemeen bemoeilijkt het gebrek aan duidelijkheid in de wet over de toetsingscriteria (die
centraal staan bij een veiligheidsverificatie en vertaald moeten worden in een beoordelingskader,
zie punt 3.5) een meer expliciete motivering. Momenteel is het niet duidelijk waarop een persoon
moet worden beoordeeld om de veiligheidsbelangen van de Staat en de maatschappij te beschermen (zie punt 2.1.1).
Voorts speelt ook het feit dat het NVO-secretariaat, dat de externe communicatie met de motivering opstelt, te kampen heeft met een grote werklast én over weinig specifieke expertise beschikt
om afdoende motiveringen op te stellen.
Het beroepsorgaan verzamelt tijdens de beroepsprocedure nieuwe informatie (bv. het horen van
de betrokkene, conclusies van zijn advocaat, …) waarover de screeningsdiensten niet beschikten.
Dit kan ook een reden zijn waarom in beroep een ander standpunt wordt ingenomen.
Tenslotte kunnen er, o.a. door gebrek aan uitgeschreven toetsingscriteria, inhoudelijke meningsverschillen zijn over het belang dat aan bepaalde feiten (bv. gebruik softdrugs) moet worden
toegekend.
Meer algemeen is er binnen de NVO geen periodieke gemeenschappelijke evaluatie van de uitspraken van het beroepsorgaan om leerpunten voor de eigen werking te detecteren.

3.7

Specificiteit en ‘niet-meeneembaarheid’

Veiligheidsattesten en –adviezen zijn gekenmerkt door een sterke specificiteit: ze worden afgeleverd voor een welbepaalde locatie, gebeurtenis of functie. Dezelfde feiten (bv. dronkenschap
achter het stuur) kunnen leiden tot een negatief veiligheidsadvies voor een bepaalde functie (bv.
rijden met een voertuig op het vliegveld) maar een positief veiligheidsadvies voor een andere
functie niet in de weg staan (bv. bagageafhandeling). Ze worden in de luchthavensector bovendien
steeds afgeleverd per locatie: een technicus die een veiligheidsadvies voor luchthaven X kreeg, zal
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een nieuwe verificatie moeten ondergaan om voor dezelfde werkgever in luchthaven Y aan de slag
te kunnen. Dit principe is een autonome beslissing van de bevoegde administratieve overheid (DG
Luchtvaart van de FOD Mobiliteit en Vervoer).
Aangezien de procedure start vanuit de werkgever zal hoe dan ook een verandering van werkgever, zelfs voor dezelfde functie in dezelfde locatie, leiden tot de noodzaak voor een nieuwe
verificatie (‘niet-meeneembaarheid’). Bij een recent faillissement van een bagageafhandelaar in
de luchthaven van Brussel werd hierop een éénmalige uitzondering toegestaan, maar in principe
hadden alle werknemers die aan de slag konden bij een nieuwe afhandelaar een nieuwe verificatie
moeten ondergaan en, in afwachting van een gunstig advies, hun activiteiten moeten onderbreken, hoewel deze onveranderd bleven.
Het koppelen van een attest of advies aan een bepaald type van activiteiten is belangrijk en noodzaakt dus ook een nieuwe verificatie bij een verandering van functie. In dit perspectief is het geen
goede praktijk dat de beschrijving van de functie in de ingediende aanvragen vaak zeer summier
is. Bij de huidige sectoren zoals luchthavens kan de vertegenwoordiger van de administratieve
overheid (DG Luchtvaart in bovenstaand voorbeeld) tijdens het collegiale overleg vaak nog bijkomende duiding geven over de activiteiten van een werkgever, actief op de luchthaven, en over
de inhoud van functies. Bij nieuwe sectoren waarvoor in de toekomst verificaties zullen worden
uitgevoerd (zie hoofdstuk 4) zal dat moeilijker zijn. Het duidelijker definiëren van de functies
waarvoor een advies wordt gevraagd en het werken met functiecategorieën verdienen aanbeveling. Dergelijke categorieën zouden ook nuttig zijn in het kader van de evolutie naar continue
monitoring (zie punt 3.8).
De specificiteit van een locatie (en dus de noodzaak tot aparte verificaties voor verschillende luchthavens, ook al oefent de betrokkene een identieke functie uit) en de niet-meeneembaarheid naar
een nieuwe werkgever voor een identieke functie zijn louter administratief en vormen geen toegevoegde waarde op het gebied van veiligheid. Ze hebben ook een reële economische kost doordat
de betrokkene in afwachting van een bijkomende verificatie niet of slechts via uitzonderingsprocedures aan de slag kan, en ze vormen een administratieve last voor werkgever en werknemer.

3.8

Evolutie naar continue monitoring

Een positief veiligheidsadvies is in principe vijf jaar geldig. In die tijdspanne kan er bij de betrokkene echter heel wat veranderen. In een ideaal scenario leiden nieuwe gegevens over een persoon
onmiddellijk tot het herbekijken van het dossier en indien nodig tot het intrekken van het afgeleverde veiligheidsadvies. Het is de vraag in hoeverre dit in de praktijk haalbaar is.
Door de mogelijkheden die digitalisering biedt, is er een groeiende internationale druk om te evolueren naar een vorm van continue monitoring. Een voorbeeld zijn de luchthavens, waarvoor de
EU vanaf 2023 eist dat de werknemers die toegang hebben tot de beveiligde zones onderworpen
zijn aan een verificatiesysteem dat continue monitoring bevat 40 . Als dat niet mogelijk is, moeten
deze werknemers jaarlijks aan een veiligheidsverificatie worden onderworpen, wat een grote stijging van het aantal veiligheidsverificaties impliceert. Dit betekent, gezien de huidige manier van
werken en de capaciteit van de NVO, een reële uitdaging. Door deze internationale druk, maar
vooral ook omdat continue monitoring een grotere waarborg biedt voor de veiligheid, is de overgang naar continue monitoring aangewezen.
40 Verificaties afgerond voor 31 december 2021 zullen geldig blijven tot 30 juni 2024.
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De eenvoudigste vorm van continue monitoring is het 'vlaggen' van de personen die een verificatie
ondergaan in de databanken die tijdens de verificatie geraadpleegd worden. Door een ‘vlag’ bij hun
naam te zetten zal software de screeningsdiensten automatisch kunnen verwittigen wanneer over
hen nieuwe informatie in de databank beschikbaar wordt (bv. een politie-pv).
Het risico bestaat echter dat de screeningsdiensten overstelpt worden met meldingen over feiten
die niet relevant zijn voor de functie die de betrokkene uitoefent. Intelligente software kan hier tot
op zekere hoogte hulp bieden, door een eerste schifting te maken. In de politiedatabanken wordt
nu al vaak gebruik gemaakt van labels om feiten onder te brengen in categorieën. Op die basis zou
voor elk type functie kunnen worden bepaald welke categorieën relevant zijn om op te volgen bij
een continue monitoring (zie punt 3.7). Zelfs met deze hulpmiddelen zal de werkdruk niettemin
vergroten, vergeleken met de huidige situatie waarin een dossier na verwerking vijf jaar niet meer
wordt herbekeken. Vergeleken met een ‘vijfjaarlijkse foto’ biedt het continue beeld dat zo verkregen wordt dan ook veel meer veiligheidswaarborgen.
Continue monitoring heeft slechts zin als de resultaten optimaal gebruikt worden: een nieuw feit
dat leidt tot een negatieve herbeoordeling moet onmiddellijk leiden tot bewarende maatregelen
(bv. het intrekken van toegangsbadges) op de werkvloer. Hiervoor lijkt directe communicatie tussen de NVO en de werkvloer aangewezen. Volgens de regelgeving moet de NVO in het kader van
veiligheidsadviezen (niet voor attesten) bij elke werkgever over een contactpersoon beschikken:
de ‘veiligheidsofficier’. Die persoon heeft zelf een veiligheidsonderzoek ondergaan en zou als het
ware de ‘ogen en oren’ van de NVO moeten zijn bij de werkgever.
In de praktijk hebben de meeste werkgevers echter geen veiligheidsofficier. De regelgeving biedt de
mogelijkheid om een gemeenschappelijke veiligheidsofficier aan te stellen voor meerdere rechtspersonen binnen een activiteitensector, maar daar wordt tot nu toe geen gebruik van gemaakt.
Bovendien communiceert de NVO enkel met de veiligheidsofficier van de administratieve overheid, die vervolgens communiceert met de veiligheidsofficieren binnen de sector. Voor de luchthavens communiceert de NVO dus uitsluitend met de veiligheidsofficier van het DG Luchtvaart,
die op zijn beurt communiceert met de veiligheidsofficier van elke luchthaven (die persoon is
normaal bevoegd voor de diensten die badges uitreiken).
De overgang naar continue monitoring is een opportuniteit om de functie van veiligheidsofficier
te herbekijken en te komen tot een situatie waarbij de NVO in elke beveiligde organisatie beschikt
over een rechtstreekse contactpersoon, die onmiddellijk de toegang tot de beveiligde locatie(s) kan
verbieden (bv. de verantwoordelijke van de badgedienst in een luchthaven). Het intrekken van een
veiligheidsattest of -advies moet onmiddellijk gevolg krijgen en de uitvoering ervan moet bevestigd
worden aan de NVO. Met het oog op een coherent overzicht kan ook worden overwogen om systematisch naar de administratieve overheden terug te koppelen over maatregelen die in de betrokken
activiteitensector worden genomen naar aanleiding van negatieve beslissingen van de NVO.
Momenteel ontbreken de voorwaarden voor een systeem van continue monitoring, namelijk:
(1) een afsprakenkader over beveiligde gegevensuitwisseling tussen veiligheidsdiensten;
(2) ICT-ondersteuning voor toevoeging van nieuwe informatie in de relevante databanken;
(3) procedures binnen de NVO om doelmatig (responstijd) en doeltreffend (cf. richtlijnen) na te
gaan of beslissingen op basis van eerdere veiligheidsverificaties bijgesteld moeten worden;
(4) procedures voor een passende uitwerking (bewarende maatregelen) binnen de organisatie
waarin de persoon werkzaam is of toegang heeft tot bepaalde locaties.
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3.9

Deelconclusie

Voor de dagdagelijkse werking van de NVO in het kader van veiligheidsverificaties leidt het collegiale model niet tot belangrijke problemen. Op een meer strategisch niveau laat het gemis aan
een centrale sturing zich echter voelen: het NVO-secretariaat speelt geen trekkersrol binnen de
NVO als collegiale dienst om de digitalisering en continue monitoring aan te sturen en te coördineren. Die rol werd overigens niet uitdrukkelijk aan het secretariaat toegewezen en de huidige
personeelsbezetting maakt het wellicht ook niet mogelijk een meer verregaande rol te spelen dan
het bieden van administratieve ondersteuning. Er is binnen de NVO ook geen andere structuur
aanwezig die deze trekkersrol op zich kan nemen.
Voor veiligheidsadviezen wordt de wettelijke termijn van één maand gerespecteerd in het overgrote deel van de dossiers. Voor veiligheidsattesten bedraagt de termijn vijftien dagen, wat te
kort blijkt vermits die termijn slechts in één vierde van de dossiers gehaald wordt. Het verschil in
termijn naargelang van het product is bovendien niet onderbouwd, aangezien de veiligheidsverificatie inhoudelijk identiek is.
Uit de analyses van het Rekenhof blijkt dat de drie screeningsdiensten (Federale Politie, VSSE,
ADIV) grotendeels complementair zijn in het detecteren van bezwarende informatie tijdens de
veiligheidsverificaties. De gecombineerde inzet van de drie screeningsdiensten, elk van vanuit
hun eigen perspectief, is dan ook zeer relevant.
Het werken op basis van gebundelde aanvragen heeft een impact op de doorlooptijd. Dossiers
met als resultaat ‘niets te signaleren’, kunnen immers in principe onmiddellijk naar het NVOsecretariaat teruggekoppeld worden. Nu blijven zij zonder verder gevolg binnen elke screeningsdienst totdat de betrokken bundel volledig of gedeeltelijk is afgewerkt. Bovendien moet de NVO
wachten tot de traagste screeningsdienst zijn resultaten heeft teruggekoppeld, vooraleer zij als
collegiaal orgaan kan beslissen.
De veiligheidsverificaties door de NVO verlopen te weinig gedigitaliseerd. Een digitaal platform
met achterliggende databank zou een individueel beheer van elke aanvraag mogelijk maken, met
minder vertraging tot gevolg. De volledigheid van het dossier kan dan ook beter worden gegarandeerd. Digitalisering kan een betere monitoring en rapportering ondersteunen, zowel voor
managementdoeleinden (lerende organisatie) als voor informatie aan het beleidsniveau en het
publiek. De NVO beschikt ook niet over een beveiligd systeem voor videovergaderingen, wat haar
werking tijdens de COVID-19-pandemie heeft bemoeilijkt.
De screeners hebben zelf niet altijd toegang tot de gedetailleerde inhoud van bepaalde databanken en moeten dan andere diensten betrekken, wat een invloed heeft op de doorlooptijd. Het opvragen van informatie in het buitenland blijft moeizaam en zelden haalbaar binnen de wettelijke
termijnen, wat ertoe leidt dat in sommige sectoren zoals luchthavens er toch een positief advies
wordt verleend, hoewel de beschikbare informatie onvolledig is (bv. over verblijfperiodes in het
buitenland).
De individuele screeningsdiensten en het screeningscollege kunnen niet terugvallen op richtlijnen om bepaalde feiten te wegen in het licht van de specifieke toelating (eigenheid van de functie,
zone) waarvoor veiligheidsverificaties worden aangevraagd. Hierdoor hangen een consequente
besluitvorming en rechtsgelijkheid deels af van het professionele oordeel en collectieve geheugen (‘reflex’) van de leden van het screeningscollege. Hoewel dergelijke professionele afweging
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onvermijdelijk is, kunnen richtlijnen gekoppeld aan functieclassificaties de systematiek en consistentie in de besluitvorming van de NVO ondersteunen.
Er wordt in beperkte mate beroep ingesteld tegen de beslissingen van de NVO wat betreft attesten
en adviezen in de luchthavensector (11 à 12 %), maar veel meer in het geval van adviezen voor andere activiteitensectoren (30 %). In één derde (adviezen airport) tot twee derden (adviezen andere
sectoren) wordt de beslissing van de NVO door het beroepsorgaan gewijzigd. Dit betekent dat beroep aantekenen tegen de beslissing van de NVO vaak loont. De motivering van beslissingen door
de NVO is voor verbetering vatbaar, met name voor wat betreft de koppeling van de weerhouden
feiten met de veiligheidsbelangen die in het wettelijke kader vermeld staan. Binnen de NVO is er
geen periodieke gemeenschappelijke evaluatie van de uitspraken van het beroepsorgaan om leerpunten voor de eigen werking te detecteren.
De niet-meeneembaarheid van geldige veiligheidsadviezen voor een identieke functie in een andere locatie of voor een andere werkgever, leidt tot weinig zinvolle opeenvolgende veiligheidsverificaties op korte termijn, die een economische kost met zich mee brengen voor de betrokkene en
de werkgever.
Een algemeen systeem van continue monitoring, waarbij nieuwe gekende feiten gesignaleerd worden in de databanken van de screeningsdiensten, kan bijkomende waarborgen bieden om af te
wegen of een herziening van het geldende veiligheidsattest of positieve veiligheidsadvies aangewezen is. De veiligheidsbelangen waaraan het instrument moet bijdragen kunnen op die manier
meer doeltreffend worden beschermd. De huidige termijn van vijf jaar biedt in sommige gevallen onvoldoende veiligheidswaarborgen. Continue monitoring zal alleszins de werkdruk verhogen voor de screeningsdiensten. Momenteel ontbreken overigens ook nog de nodige voorwaarden
voor de invoering ervan. De functie van veiligheidsofficier bij de werkgevers moet worden herbekeken in het licht van de continue monitoring.
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Hoofdstuk 4

Uitbreiding van het
toepassingsgebied
4.1

Context en procesverloop

Veiligheidsverificaties kunnen ook een nuttig veiligheidsinstrument vormen in sectoren waar zij
momenteel nog niet zijn ingevoerd. Sinds de invoering van veiligheidsverificaties in 2005, voorziet
de wet in de mogelijkheid het toepassingsgebied voor veiligheidsadviezen naar bijkomende activiteitensectoren uit te breiden 41 . In 2018 werd een methode opgenomen in de reglementering die
bepaalt hoe dergelijke uitbreiding van het toepassingsgebied moet verlopen. Die zogenaamde bottom-up methode, gebaseerd op de ISO-norm 31000 Risk management, en waarvan de procesflow
wordt weergegeven in onderstaande figuur, bestaat uit een risicoanalyse, een dreigingsanalyse en
een impactanalyse.
Figuur 4 – Procedure om veiligheidsverificaties in nieuwe sectoren in te voeren
Rechtspersoon / sector

Risicoanalyse en identiﬁcatie
van risicofactoren
Beschrijving van risicofactoren
en beschermingsmaatregelen
Micro-impact

Evaluatie

Administratieve
overheid

Impactanalyse
Evaluatie van probabiliteit en impact
op basis van de risicoanalyse (ISO 31000) en
afstemming met de sector/rechtspersoon
Macro-impact

Algemene
dreigingsanalyse
door de betrokken
veiligheidsdiensten

Terroristische
aanslagen
Economische
spionage
Sabotage /
inmenging

Sectorale
dreigingsanalyse
Analyse van de mogelijke
impact door de bevoegde
administratieve autoriteiten

Goedkeuring dossier

NVO

Beoordeling van het dossier
Collegiale beslissing van de NVO

Beslissing

Nood aan bijkomende info
Volledige of gedeeltelijke
weigering

Bron: NVO, Handleiding voor het uitvoeren van de risico- en impactanalyse in het kader van een veiligheidsadvies (vertaling Rekenhof)

41 Wet C&VMAA, art. 22quinquies.
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Risicoanalyse: wat zijn de risico’s?
Mogelijke risico’s die de wettelijk bepaalde veiligheidsbelangen in gevaar kunnen brengen, worden opgelijst (bv. een onbevoegde persoon die een controlekamer binnendringt en daar bepaalde
handelingen uitvoert). Er wordt bekeken of zij reeds afgedekt zijn door bestaande veiligheidsmaatregelen en indien niet, welke bijkomende maatregelen opportuun zouden zijn. Een veiligheidsverificatie wordt pas in overweging genomen indien alternatieve maatregelen niet efficiënt
zouden zijn.
Dreigingsanalyse: wat is de kans dat het risico zich voordoet?
Vervolgens wordt de waarschijnlijkheid dat een risico zich effectief voordoet ingeschat (zeer laag/
laag/medium/hoog/zeer hoog). Deze oefening gebeurt door de Federale Politie voor de aspecten
subversie en sabotage42 , door de VSSE en de ADIV voor spionage en door het Coördinatieorgaan
voor de Dreigingsanalyse (OCAD) voor terrorisme.
Impactanalyse: wat zijn de gevolgen wanneer het risico zich voordoet?
De impact van het risico (bv. een black-out in de elektriciteitsvoorziening) wordt ingeschat (laag/
medium/hoog) door de bevoegde administratieve overheid.
Het volledige analyseproces wordt opgevat als dynamisch en iteratief, waarbij overleg tussen de
administratieve overheid en de sector essentieel is. Op basis van de dreigings- en impactanalyse
kan de administratieve overheid vragen dat de toegang tot een bepaalde functie of plaats afhankelijk wordt gesteld van het bekomen van een advies. De NVO kan vervolgens het voorstel (al
dan niet gedeeltelijk) goedkeuren, weigeren, of extra informatie opvragen voor een definitieve
beslissing.

4.2

Stand van zaken en praktijkervaringen

De volgende activiteitensectoren komen in aanmerking voor het mogelijke gebruik van
veiligheidsverificaties43:
Tabel 6 – Sectoren waarin het instrument veiligheidsverificaties kan ingezet worden
Activiteitensector

Bevoegde administratieve overheid

Energie

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Vervoer

FOD Vervoer en Mobiliteit

Financiële sector bedoeld in de wet van
1 juli 2011 betreffende de beveiliging en de
bescherming van de kritieke infrastructuren

Nationale Bank van België

Elektronische Communicatie en Digitale
Infrastructuur

IBPT

42 De Federale Politie hanteert de volgende definities voor deze termen: ‘subversie’: een poging om een instantie (bedrijf/
overheidsdienst/organisatie) systematisch te ondermijnen door een infiltrant. Het is dus een bedreiging van binnenuit; ‘sabotage’: vernietiging of beschadiging van een gevoelige activiteit of plaats om politieke, ideologische of militaire redenen.
43 Bijlage van het KB van 8 mei 2018 tot vaststelling van de activiteitensectoren en de bevoegde administratieve overheden
bedoeld in artikel 22quinquies, § 7, van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen.
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Activiteitensector

Bevoegde administratieve overheid

Nationaal netwerk voor radiocommunicatie,
ASTRID
paging en meldkamers ten behoeve van de hulp- en
veiligheidsdiensten in België
Gezondheidszorg

FOD Volksgezondheid

Digitale dienstverleners (Digital service provider
DSP)

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
of IBPT

Infrastructuur voor de Financiële markten

FSMA

Federaal Parlement
Vast Comité van Toezicht op de Inlichtingen- en
Veiligheidsdiensten

Overheden bedoeld in art. 14 § 1, 2° van de
gecoördineerde wetten op de Raad van State

Vast Comité van Toezicht op de Politiediensten
Internationale instanties

FOD Buitenlandse Zaken

Publieke federale administraties

Respectieve FOD of Ministerie van
Landsverdediging of rechtspersoon bedoeld in
art. 1 van de wet van 22 juli 1993 houdende
bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken

Krijgsmacht

ADIV

Instellingen die afhangen van Defensie

Leidinggevend ambtenaar

Federale Politie

Commissaris-Generaal of zijn afgevaardigde

Lokale Politie

Korpschef of zijn afgevaardigde

Interfederaal Korps van Inspectie van Financiën

Korpschef of zijn afgevaardigde

Gerechtelijke orde

Federaal procureur, procureur-generaal of
voorzitter van het College van procureurs-generaal

Coördinatieorgaan voor de Dreigingsanalyse

Directeur

Provinciale administraties

FOD Binnenlandse Zaken

Gemeentelijke administraties

Provinciegouverneur

De inrichtingen onderworpen aan het Sevesosamenwerkingsakkoord, met uitzondering van
de inrichtingen die reeds behoren tot een andere
activiteitensector van deze lijst

FOD Werk, Arbeid en Sociaal Overleg

Installaties onderworpen aan het
samenwerkingsakkoord van SEVESO die zich
bevinden binnen een ISPS (International Ship and
Port facility Security code) faciliteit waarbij er een
schip/haven-raakvlak bestaat

FOD Mobiliteit en Vervoer (bevoegdheid
scheepvaart) in overleg met FOD Werk, Arbeid en
Sociaal Overleg

Bron: KB van 8 mei 2018 tot vaststelling van de activiteitensectoren en de bevoegde administratieve overheden
bedoeld in artikel 22quinquies, § 7, van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen
Zoals eerder gesteld (zie punt 2.1.5) ontbreken de regionale overheden als administratieve overheid, waardoor deze in het kader van specifieke veiligheidsbevoegdheden het instrument van veiligheidsverificaties niet rechtstreeks kunnen benutten.
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In de praktijk werd nog maar in enkele activiteitensectoren gestart met de bottom-up methode om
na te gaan waar veiligheidsverificaties nuttig zouden kunnen zijn. Het al dan niet opstarten van
een traject hangt af van diverse factoren: de interesse en behoefte bij de betrokken organisaties
en administratieve overheden, de maturiteit van hun veiligheidsbeleid, de aandacht vanuit het
beleidsniveau, eventuele bekommernissen over de impact van veiligheidsverificaties op het bestaande personeel, de gepercipieerde moeilijkheidsgraad van de gevraagde analyses, … Incentives
zijn er niet. Bij gebrek aan een wettelijke verplichting of actief stimuleren vanuit de NVO is de
kans reëel dat de sectoren die het minst gevorderd zijn inzake veiligheidsbeleid de bottom-up methode het laatst zullen opstarten.
Onderstaande tabel geeft aan in welke sectoren de bottom-up analyse werd opgestart en in welke
fase ze zich bevindt.
Tabel 7 – Overzicht en status van bottom-up analyses ter uitbreiding van de toepassing van veiligheidsverificaties
Administratieve
overheid

Activiteitensector/
Rechtspersoon

Risicoanalyse

FOD Buitenlandse
Zaken

Europese Instellingen

Afgerond

FOD Economie

Elia Transmission

FOD Mobiliteit en
Vervoer

Impactanalyse

Aanvraagdossier

Verificaties
vanaf

Afgerond

Afgerond

Goedkeuring
NVO
16/09/2019

Eind
januari 2020

Afgerond

Afgerond

Afgerond

Goedkeuring
NVO
07/09/2020

09/11/2020

Spoorwegen (NMBS
& Infrabel)

Afgerond

Afgerond

Actief

/

/

Havens

Actief

/

/

/

/

Nationale Bank van
België

Financiële sector

Afgerond

Afgerond

Actief

/

/

BIPT

Elektronische
communicatie
en Digitale
infrastructuur

Afgerond

Afgerond

Afgerond

Goedkeuring
NVO
16/02/2022

?

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en
Sociaal Overleg

SEVESO-inrichtingen Actief

Actief

/

/

/

FOD Buitenlandse
zaken

Eurocontrol, SHAPE,
diplomatieke posten,
FOD

/

/

/

/

Actief

Dreigingsanalyse

Bron: NVO
Op basis van een analyse van het traject en de gedeelde ervaringen van Elia Transmission en de
FOD Economie komt het Rekenhof tot een aantal aandachtspunten met het oog op een consistente en efficiënte toepassing van deze methode over de activiteitensectoren heen.
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Beperkte capaciteit van de NVO versus bottom-up uitbreiding naar meer activiteitensectoren
Elke uitbreiding van het aantal veiligheidsverificaties betekent uiteraard een hogere werklast voor
de NVO en zijn leden (met name het secretariaat en de screeningsdiensten). Er bestaan geen onderbouwde ramingen over welke maximale capaciteit de NVO momenteel aankan en welke bijkomende middelen er nodig zijn indien bepaalde aantallen worden overschreden. Noch bestaan
er precieze ramingen van het extra volume aan veiligheidsverificaties wanneer aanvraagdossiers
vanuit andere sectoren worden goedgekeurd.
Het is onduidelijk in hoeverre de capaciteit van de NVO een impact zal hebben op het al dan niet
goedkeuren van aanvraagdossiers voor nieuwe verificaties. Het Elia-dossier was bewust beperkt
tot de personen die toegang hebben tot de controlecentra omdat daarbij risico’s bestaan die kunnen leiden tot een algemene black-out op het grondgebied. Voor dergelijke profielen zal de nood
aan een verificatie nooit in vraag worden gesteld 44 . Bij toekomstige dossiers voor functies of toegang tot beveiligde zones met reële, maar minder catastrofale risico’s, is het niet uitgesloten dat
het extra volume verificaties problemen stelt op het vlak van capaciteit. In het onderzochte dossier ervaarden zowel Elia Transmission als de FOD Economie alvast een zekere terughoudendheid van de veiligheids- en inlichtingendiensten. Het is raadzaam om vooreerst een analyse van
de benodigde capaciteit binnen de NVO op te stellen, vooraleer geplande uitbreidingen van het
aantal verificaties door te voeren. Vervolgens moet het beleidsniveau daartoe de nodige middelen
vrijmaken.
Koppeling van de bottom-up uitbreiding met de wetgeving inzake de kritieke sectoren
De coherentie van het toepassingsgebied voor veiligheidsverificaties kan verder versterkt worden
wanneer alle kritieke sectoren bepaald bij de wet van 2011 45 de mogelijkheid krijgen om veiligheidsverificaties uit te voeren, ongeacht of de betrokken kritieke infrastructuren behoren tot de
bevoegdheid van de federale (bv. gasleidingen, spoorwegen), dan wel van een regionale overheid
(bv. waterwegen). De koppeling tussen het wettelijke kader voor veiligheidsverificaties en dat voor
kritieke infrastructuren ontbreekt momenteel.
Veiligheidsverificaties voor personeel van onderaannemers
Voor onderaannemers is het niet duidelijk wie de aanvraag moet indienen. Voor de opdrachtgevende instantie betekent dit een extra administratieve last, terwijl mogelijk niet alle onderaannemers welwillend zijn om in dat kader informatie over hun medewerkers te delen. Met betrekking
tot Elia Transmission eist de FOD Economie bijvoorbeeld dat de veiligheidsverificaties ook via een
aanvraag van Elia verlopen.
Overlap met veiligheidsmachtigingen
Het goedgekeurde bottom-up dossier van Elia leidde tot een overlap in de toepassing van veiligheidsonderzoeken met het oog op veiligheidsmachtigingen en veiligheidsverificaties met het
oog op veiligheidsadviezen: personen (bv. directiecomité en security team) die reeds een veiligheidsmachtiging hadden voor toegang tot het controlecentrum (geclassificeerde informatie) ondergingen nogmaals een screening in het kader van veiligheidsverificaties met het oog op een
positief veiligheidsadvies. Deze werkwijze geldt kennelijk ook nog voor nieuwe aanvragen. Dit is

44 Het dossier dat voor Elia Transmission werd goedgekeurd, betekent veiligheidsverificaties voor een 400-tal personeelsleden.
45 Wet van 1 juli 2011 betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren. De Europese afbakening
van kritieke infrastructuren en essentiële diensten is overigens evolutief en moet een passende vertaling krijgen in de nationale wetgeving. Zo werd er eind 2020 een voorstel tot aanpassing van de EU-Richtlijn voorgesteld, met name om ook
afvalwater en ruimtevaart op te nemen.
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niet logisch en wijst op een blijvende incoherentie in het toepassingsgebied van veiligheidsmachtigingen en veiligheidsadviezen wanneer het gaat om toegang tot gevoelige zones.

4.3

Deelconclusie

Veiligheidsverificaties worden momenteel voornamelijk ingezet in luchthavens en voor een historisch gegroeid aantal functies en evenementen, zonder dat dit gebaseerd is op een globale veiligheidsanalyse. De wet voorziet in een methode om in een aantal geselecteerde activiteitensectoren
een bottom-up analyse te maken van de nood aan veiligheidsverificaties, als component van een
breder veiligheidsbeleid.
In de praktijk werd nog maar in enkele activiteitensectoren gestart met deze bottom-up methode
en ontbreken de incentives om de methode meer systematisch toe te passen. De NVO slaagt er
kennelijk niet in voldoende in te spelen op de mogelijkheid om de toepassing van veiligheidsverificaties uit te breiden. Daarnaast is er een mogelijk spanningsveld tussen de beschikbare capaciteit
van de NVO om bijkomende veiligheidsverificaties uit te voeren en haar beslissing om uitbreidingen toe te staan. Het waarborgen van een passende capaciteit bij een uitbreiding van het toepassingsgebied voor veiligheidsverificaties is een beleidsverantwoordelijkheid.
Een koppeling van de wet C&VMAA met het wettelijke kader voor de kritieke infrastructuren kan
een consequente uitbreiding van het toepassingsgebied van de veiligheidsverificaties versterken.
Deze koppeling zou het ook mogelijk maken dat regionale overheden, als beheerder van bepaalde
kritieke infrastructuren, rechtstreeks veiligheidsverificaties kunnen aanvragen.
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Hoofdstuk 5

Algemeen besluit en
aanbevelingen
5.1

Algemeen besluit

Wettelijk kader en organisatie
De wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen (wet C&VMAA) bevat meerdere onduidelijkheden en hiaten die de efficiënte en effectieve toepassing van de veiligheidsverificaties niet ten goede komen.
Aandachtspunten daarbij zijn de finaliteit van de veiligheidsverificaties, m.a.w. het bepalen welke
veiligheidsbelangen essentieel zijn, de daarop afgestemde criteria waarop een persoon moet worden gescreend en de adequaatheid van de bronnen die hiervoor worden gebruikt.
Daarnaast stelt het Rekenhof vast dat er bij de toepassing een overlap is tussen de twee producten die het resultaat kunnen zijn van een veiligheidsverificatie, nl. een veiligheidsadvies of een
veiligheidsattest, en dat de relevantie van het onderscheid tussen deze beide resultaten in vraag
kan worden gesteld. Er bestaan geen gemeenschappelijke gedocumenteerde richtlijnen over toetsingscriteria of over de werkmethode, wat risico’s inhoudt voor een consistente besluitvorming
over dossiers heen (rechtsgelijkheid en rechtszekerheid). Regionale overheden hebben momenteel
geen rechtstreekse toegang tot de veiligheidsverificaties. Ten slotte stelt het Rekenhof vast dat
een groot aantal inhoudelijk gelijkaardige screenings die op basis van andere wetgeving gebeuren, niet worden uitgevoerd binnen de NVO als collegiaal orgaan, maar wel door één of meerdere
screeningsdiensten afzonderlijk.
Het collegiale karakter van de NVO leidt niet tot structurele problemen bij de dagdagelijkse
uitvoering van de veiligheidsverificaties in de huidige context. De drie screeningsdiensten blijken
vrij complementair te zijn in het detecteren van bezwarende informatie en zij komen onderling
tot een consensus zonder dat daarvoor hiërarchische aansturing nodig is. Het collegiale model
botst echter op zijn limieten als het gaat om doeltreffende aansturing en coördinatie op management- en politiek niveau. Zo is een betere aansturing en coördinatie nodig voor het uitzetten van
duidelijke beleidslijnen, het uitwerken van moderniseringsprojecten (bv. IT-investeringen) en het
garanderen van de adequate capaciteit (screeners en secretariaat) bij de uitbreiding van het toepassingsgebied van de verificaties. De politieke eindverantwoordelijkheid hiervoor is te diffuus.
Het NVO-secretariaat biedt slechts administratieve ondersteuning en speelt geen trekkersrol. Die
rol is haar overigens niet uitdrukkelijk toegewezen en hiervoor ontbreekt het haar ook aan de nodige middelen.
De positionering van de NVO-voorzitter en het NVO-secretariaat binnen de FOD Buitenlandse
Zaken is historisch gegroeid maar kan in vraag worden gesteld. De voorzittersfunctie kent een
eerder hoog verloop; de diplomaten die deze functie doorgaans bekleden hebben niet noodzakelijk een affiniteit met veiligheidsbeleid.
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Het ontbreekt de NVO aan belangrijke randvoorwaarden om een lerende organisatie te zijn.
De NVO heeft geen gedegen managementinformatiesysteem om het gebruik van het instrument
van de veiligheidsverificaties te monitoren en te evalueren. Overzichten van aanvragen en beslissingen moeten handmatig worden opgesteld, wat zeer tijdrovend is. De externe rapportering naar
het beleidsniveau en het publiek is niet up-to-date. Er is evenmin een periodieke gemeenschappelijke evaluatie van de uitspraken van het beroepsorgaan om leerpunten voor de eigen werking
te detecteren. Er is geen zicht op de kostenstructuur van het verificatieproces en daarom ook geen
onderbouwing voor de verdeling van de geïnde retributies over de leden van de NVO.
De NVO slaagt er meestal in om een veiligheidsadvies binnen de wettelijke termijn van één
maand te verstrekken. De termijn van vijftien dagen voor de veiligheidsattesten wordt echter zelden gehaald. Voor de betrokkene en zijn werkgever is de reële doorlooptijd vaak langer wanneer
de aanvraag en feedback getrapt verlopen via een administratieve overheid en/of coördinerende
dienst aan werkgeverszijde. Het werken met gebundelde aanvragen, die per bundel worden behandeld en voorgelegd aan het NVO-secretariaat, heeft ook een impact op de doorlooptijd. Het
merendeel van de dossiers waarbij het resultaat van de screening ‘niets te signaleren’ is, kunnen
in principe onmiddellijk aan het NVO-secretariaat worden voorgelegd.
Proces van de veiligheidsverificatie
De besluitvorming binnen de NVO berust uitsluitend op het professionele oordeel en het collectieve geheugen van de betrokken screeningsdiensten. Er bestaan echter geen gemeenschappelijke gedocumenteerde richtlijnen over toetsingscriteria of de werkmethode, noch overzichten
van functies en verantwoordelijkheden binnen de activiteitensectoren waarvoor verificaties nodig zijn. Bij aanvragen voor veiligheidsverificaties is de beschikbare informatie over de functie
vaak summier. Dit gebrek aan transparantie vormt ook een risico inzake rechtszekerheid en
rechtsgelijkheid.
Wanneer betrokkenen in beroep gaan tegen de beslissing van de NVO hebben zij een redelijke
kans (bv. één op drie bij veiligheidsadviezen voor luchthavens) om gelijk te krijgen. De motivering
van de beslissingen door de NVO, met name de koppeling met de veiligheidsdoelstellingen, blijft
vaak te beperkt.
Wanneer de screeningsdiensten geen volledig zicht hebben op de antecedenten (verblijf en feiten
in het buitenland) van de betrokkene tijdens de laatste vijf jaar, spreekt de NVO zich in bepaalde
gevallen niet uit, terwijl zij in andere gevallen wel een positief veiligheidsadvies aflevert. Dit vormt
een spanningsveld tussen veiligheidsbelangen en economische belangen.
Het proces van veiligheidsverificaties door de NVO wordt gekenmerkt door een gebrek aan digitalisering. Zowel de efficiëntie van het proces zelf (doorlooptijd) als de kwaliteitsborging (bv.
adequate en correcte informatie over de identiteit, de taal en de functie van de betrokkene, voor
een gedegen risico-inschatting bij eventuele gekende feiten) zijn daarmee voor verbetering vatbaar. De NVO beschikt momenteel niet over een systeem voor beveiligde gegevensuitwisseling
tussen de veiligheidsdiensten, wat een belangrijk nadeel was tijdens de COVID-19-pandemie. Een
beveiligde uitwisseling zal ook van groot belang zijn bij de evolutie naar een systeem van continue
monitoring van veiligheidsrisico’s.
Omdat de dynamiek in de (terreur)dreigingen steeds nieuwe uitdagingen stelt aan het veiligheidsbeleid en het bijhorende instrumentarium, en mede onder Europese impuls (EU-Verordening
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inzake luchthavens) groeit de noodzaak om te evolueren naar een systeem van continue monitoring. Een dergelijk mechanisme, waarbij de screeningsdiensten gewaarschuwd worden
wanneer er nieuwe relevante gegevens beschikbaar zijn over een persoon die eerder een positief veiligheidsadvies of een veiligheidsattest verkreeg, bestaat momenteel niet. In het bijzonder
voor de veiligheidsadviezen (vijf jaar geldig) doet dit afbreuk aan de doeltreffendheid van de achterliggende veiligheidsverificaties. Momenteel ontbreken de voorwaarden voor continue monitoring. Die voorwaarden zijn: een afsprakenkader rond beveiligde gegevensuitwisseling tussen
veiligheidsdiensten, ICT-ondersteuning voor toevoeging van nieuwe informatie in de relevante
databanken, procedures binnen de NVO om doelmatig en doeltreffend na te gaan of eerdere beslissingen bijgesteld moeten worden en tot slot procedures voor een passende uitwerking binnen
de organisatie waar de persoon werkzaam is of toegang heeft tot bepaalde locaties en waarvoor
de NVO nood heeft aan een rechtstreekse contactpersoon in die organisatie (veiligheidsofficier).
Een gunstige NVO-beslissing is op dit moment niet ‘meeneembaar’, want gekoppeld aan (en beperkt tot) een locatie, gebeurtenis of functie, en aan de werkgever die de verificatie aanvroeg.
De evolutie naar een continue monitoring zou de meeneembaarheid van een gunstige NVObeslissing mogelijk maken, waarbij niet de (verandering van) werkgever, maar wel de gelijkenis in
functie en verantwoordelijkheden bepalend is.
Bottom-up uitbreiding
Veiligheidsverificaties worden momenteel voornamelijk ingezet in luchthavens en voor een
historisch gegroeid aantal functies en evenementen dat niet gebaseerd is op een globale veiligheidsanalyse. De wet voorziet in een bottom-up methode om in een aantal geselecteerde activiteitensectoren een analyse te maken van de nood aan veiligheidsverificaties, als component van
een breder veiligheidsbeleid. Een koppeling van het wettelijke kader voor veiligheidsverificaties
met dat voor kritieke infrastructuren kan een consequente uitbreiding van het toepassingsgebied
van de veiligheidsverificaties versterken. Door deze koppeling zouden de regionale overheden,
voor zover ze zelf beheerder zijn van bepaalde kritieke infrastructuren, ook rechtstreeks veiligheidsverificaties kunnen aanvragen.
In de praktijk werd nog maar in enkele activiteitensectoren gestart met de bottom-up methode.
De incentives ontbreken voor een meer systematische toepassing. Mogelijk bestaat er ook een
spanningsveld tussen de beschikbare capaciteit van de NVO om bijkomende veiligheidsverificaties uit te voeren en haar beslissing om uitbreidingen toe te staan. Wanneer veiligheidsverificaties
gebeuren op basis van de bottom-up methode blijkt er bovendien een overlap te bestaan voor personen die reeds eerder een veiligheidsonderzoek ondergingen.
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5.2

Aanbevelingen
Thema

Aanbevelingen

Gericht aan

Zie punt

Wettelijk kader
veiligheidsverificaties

1
• V
 erduidelijk
de
finaliteit
van
veiligheidsverificaties en de te screenen
criteria en verifieer de adequaatheid van de
gegevensbronnen
• Stroomlijn de veiligheidsadviezen en
-attesten; overweeg hierbij eenzelfde
product met variabele geldigheidstermijnen
• Evalueer de voordelen van rechtstreekse
toegang van regionale overheden tot de
veiligheidsverificaties door de NVO
• Ontwikkel een kader voor een consistente
besluitvorming over dossiers heen
• Evalueer de relevantie van het onderscheid
tussen screenings via de NVO als collegiaal
orgaan en gelijkaardige screenings (met een
andere wettelijke basis) door de individuele
screeningsdiensten

Regering en
wetgever

2.1

Positionering
NVO

2
Zorg voor een meer gecentraliseerde
aansturing en positionering van de NVO op
beleids- en managementniveau; voorzie
daarbij in de gepaste capaciteit en middelen
binnen een globaal veiligheidsbeleid

Regering en
wetgever

2.1.4

Wettelijke
behandelingstermijn
veiligheidsverificatie

3
Evalueer de wettelijke
behandelingstermijnen; hou hierbij het
evenwicht tussen de veiligheidsdoelstellingen
en economische realiteit in de betrokken
activiteitensectoren voor ogen en hou
rekening met de beschikbare capaciteit
binnen de NVO

Regering en
wetgever

2.1 en 3.2

Uitbreiding
toepassingsgebied
veiligheidsverificatie

4
Evalueer de bottom-up methode voor de
uitbreiding van het toepassingsgebied van
de veiligheidsverificaties door de NVO; ga
daarbij na:
• of (alle actoren bij) kritieke diensten en
infrastructuren voldoende zijn afgedekt
• of er voldoende incentives zijn voor de
toepassing van de bottom-up methode
• wie de eindbeslissing neemt om
veiligheidsverificaties in te voeren in een
bepaalde sector
• hoe een overlap met reeds uitgevoerde
veiligheidsonderzoeken kan vermeden
worden

Regering en
wetgever

4.1
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Thema

Aanbevelingen

Gericht aan

Zie punt

Proces van de
veiligheidsverificatie

5
Digitaliseer het proces van de
veiligheidsverificatie vanaf de aanvraagfase
tot en met de externe communicatie van de
beslissing van de NVO, met efficiëntiewinst
en kwaliteitsborging als maatstaf en
investeer in beveiligde gegevensuitwisseling
tussen screeningsdiensten

Regering en NVO

3.3

Systeem van
continue
monitoring

6
Realiseer de bovenvermelde voorwaarden
voor een systeem van continue monitoring;
rationaliseer tegelijk de meeneembaarheid
van een gunstige NVO-beslissing en (her-)
definieer de rol van de veiligheidsofficier,
zodat de NVO in elke beveiligde organisatie
een rechtstreekse contactpersoon heeft die
indien nodig onmiddellijk maatregelen kan
nemen

Regering en NVO

3.7

Monitoring- en
evaluatiesysteem

7
Ontwikkel binnen de NVO een gedegen
monitoring- en evaluatiesysteem,
beleidsrelevante feedback aan regering en
parlement en publieke rapportering over
de uitvoering van opdrachten. Breng de
kostenstructuur van het screeningsproces
in beeld zodat de verdeling van de geïnde
retributies beter onderbouwd kan worden

NVO en haar
leden

3.3

Openbare
richtlijnen

8
Ontwikkel openbare richtlijnen met
toetsingscriteria en drempels gekoppeld
aan functies of functiecategorieën, ter
ondersteuning van een consistente
afweging door de screeningsdiensten en
dito beslissingen door het NVO-college;
zorg, daaraan gekoppeld, voor een afdoende
motivering van negatieve beslissingen; werk
ook openbare richtlijnen uit voor beslissingen
op basis van een onvolledig beeld van de
antecedenten (verblijf en feiten in het
buitenland) van de betrokkene

NVO en haar
leden

3.5
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67

Bijlagen
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Bijlage 1

Antwoord van 7 maart 2022 van de minister van Buitenlandse Zaken
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Bijlage 2

Antwoord van 8 maart 2022 van de minister van Defensie
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Bijlage 3

Antwoord van 15 maart 2022
van de minister van Binnenlandse Zaken
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