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Ik heb het genoegen u het jaarverslag 2011 van de Veiligheid van de Staat voor te stellen. 
De publicatie van het jaarverslag van onze burgerlijke inlichtingendienst is een echte traditie 
geworden, wij zijn al aan de vierde editie toe. 

Voor mij is dit een speciale editie, omdat het de eerste keer is dat ik het genoegen heb u het 
jaarverslag in de hoedanigheid van minister van Justitie voor te stellen. 

In dit jaarverslag vindt u de verschillende activiteiten van de Veiligheid van de Staat voor het 
jaar 2011. Op bepaalde gebeurtenissen wordt ook grondiger ingegaan. De Veiligheid van 
de Staat heeft nogmaals een aanzienlijke inspanning geleverd om een zo volledig mogelijk 
verslag te bezorgen.

Natuurlijk wordt er geen vertrouwelijke of geheime informatie verspreid. De burger kan zich 
echter wel een beeld vormen van het werk dat voor zijn veiligheid door één van de oudste 
diensten van de Staat geleverd wordt. 

Het jaar 2011 werd gekenmerkt door enkele internationale gebeurtenissen. Met name de 
aanslagen van juli 2011 hebben in Noorwegen voor opschudding gezorgd. In dit verslag treft 
u een gedetailleerde analyse aan van de gebeurtenissen en van de ideologie die uitgedragen 
wordt door de geldschieter van deze aanslagen. U zult ook lezen hoe een gebeurtenis die in 
Noorwegen plaatsvond, een impact heeft gehad op het werk van de Belgische inlichtingendienst. 

In 2011 werd in de Verenigde Staten van Amerika ook de tiende verjaardag van de aanslagen 
van 11 september 2001 in New York herdacht. De Veiligheid van de Staat maakt van deze 
gelegenheid gebruik om terug te komen op de feiten en op de evolutie van het islamitisch 
terrorisme de voorbije tien jaar in de wereld en in België. 

Sinds ik mijn functie heb opgenomen, heb ik mij kunnen vergewissen van de vakkundigheid 
van de personeelsleden van de Veiligheid van de Staat en van hun vastberadenheid om hun 
opdrachten te verwezenlijken in het belang van alle burgers. Zij doen dit ook in de moeilijke 
huidige budgettaire context. Ik heb ook kunnen vaststellen hoezeer deze dienst de media 
betrekt, aangezien de aanvragen en interviews toenemen.

Dit alles toont hoezeer de wil tot openheid van de burgerlijke inlichtingendienst reëel is. Deze 
openheid moet de ganse bevolking de mogelijkheid bieden om op de hoogte te zijn van de 
opdrachten en het werk van de Veiligheid van de Staat, ver weg van bepaalde clichés en vele 
vooroordelen. 

Ik heb de innerlijke overtuiging dat het werk van de Veiligheid van de Staat onontbeerlijk is 
voor de analyse en opvolging van fenomenen die de veiligheid van ons land en zijn burgers 
zouden kunnen aantasten. 



Tenslotte wil ik de verschijning van het jaarverslag 2011 benutten om alle personeelsleden van 
de Veiligheid van de Staat hartelijk te danken voor het in 2011 geleverde werk. Ik wens alle 
personeelsleden dat ze hun opdrachten voortzetten met de vastberadenheid en het succes 
dat zij kennen. 

September 2012

Annemie Turtelboom

Minister van Justitie
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Ik ben bijzonder verheugd u, ingevolge een thans vaste traditie, het jaarverslag 2011 van de 
Veiligheid van de Staat te kunnen voorstellen.

Eens te meer heeft onze dienst ernaar gestreefd de lezer informaties te verschaffen nopens 
onze activiteiten en opdrachten, die in hun wettelijk kader alsmede in de nationale en 
internationale context worden geplaatst.

Ik hou er ook aan de gebruikelijke waarschuwingen in herinnering te brengen om dit 
document te benaderen.

Allereerst is het vanzelfsprekend dat de informaties die hier worden verstrekt 
noodzakelijkerwijze niet geclassificeerd zijn, dit tengevolge van de bijzondere aard van de 
dienst en van de nationale en internationale regels die de werking ervan en de contacten 
met homologe diensten beheersen. Daaruit volgt dat de dossiers en de gebeurtenissen die 
worden aangehaald niet in detail treden, alhoewel ik toch de inspanningen wil onderlijnen 
die werden gedaan om de onderwerpen uit te diepen en, in de mate van het mogelijke, met 
concrete elementen te staven.

In tweede instantie is het belangrijk zich ervan bewust te zijn dat het gevoel van ‘déjà vu’ 
dat de lezer zou kunnen ondervinden, het logische en onvermijdelijke gevolg is van de aard 
van het inlichtingenwerk dat zich afspeelt op lange termijn, waarbij het werk erin bestaat op 
niet aflatende wijze informaties te vergaren, te bestuderen, te analyseren, te vergelijken en 
te verfijnen, hetgeen een bijzondere werkcyclus en een eigen rythme oplegt dat de grenzen 
van een burgerlijk jaar overtreft.

Het jaarverslag 2011 verwerkt opnieuw drie focussen op bijzondere thema’s. De eerste heeft 
betrekking op de gebeurtenissen van juli 2011 in Oslo en op het eiland Utoya, de mogelijke 
gevolgen voor ons land en de eventuele lessen die eruit kunnen worden getrokken.

2011 is ook het jaar van de tiende verjaardag van de aanslagen van 11 september 2001, 
thema van de tweede focus, alsmede het jaar van de dood van hun bedenker. Het is de 
gelegenheid om een analyse te maken van de evolutie van het islamitisch terrorisme.

De derde focus tenslotte besteedt aandacht aan de archieven van de Veiligheid van de 
Staat.

Zoals ik het reeds uiteenzette in het jaarverslag 2010 verkreeg de Veiligheid van de Staat 
eindedelijk een wetgeving op de methoden voor het verzamelen van gegevens door 
inlichtingen- en veiligheidsdiensten, de zogenaamde BIM-wet.

In 2011 werd derhalve overgegaan tot de inwerkingstelling van deze wet, zowel op het 
vlak van de interne organisatie als qua de toepassing ervan op het terrein en er kan nu 



reeds worden gesteld dat deze wetgeving de dienst heeft toegelaten haar informatiepositie 
te consolideren en de operationele slagkracht te verhogen, ons te hijsen op het niveau van 
gelijkaardige diensten en alzo de internationale samenwerking te verbeteren en tegelijkertijd 
onze onafhankelijkheid en autonomie te verstevigen.

Het is ook niet onbelangrijk aan te stippen dat het arrest van het Grondwettelijk Hof van 22 
september 2011 het grootste deel van de argumenten die tegen de wet werden ingeroepen 
door de Liga voor Mensenrechten en de Ordes van de Vlaamse, Franstalige en Duitstalige 
balies, heeft verworpen, zodat de wet thans op kruissnelheid lijkt te zijn gekomen.

De nieuwe wet betekent onmiskenbaar een nieuwe troef voor de dienst, maar brengt ook nieuwe 
verantwoordelijkheden met zich mee, bijkomend werk op alle niveaus, het weze operationeel, 
op analysevlak of adminsitratief, alsmede investeringen in materiaal en personeel.

Het jaar 2011 werd eveneens gekenmerkt door budgettaire beperkingen die uiteraard ook 
onze dienst niet hebben gespaard. Zonder de noodzaak en de pertinentie ervan in twijfel te 
trekken acht ik het toch nodig de aandacht te vestigen op het feit dat, rekening houdend met 
de talrijke taken van de Veiligheid van de Staat, hun evolutie op het nationale en internationale 
vlak, alsmede de bijkomende verantwoordelijkheden voor de dienst, men er zich van bewust 
moet zijn dat er een kritieke grens is beneden dewelke een inlichtingen- en veiligheidsdienst 
niet mag dalen in termen van personeel, materiaal en middelen, op gevaar van te belanden in 
een situatie waarin de opdrachten niet meer op adequate, doeltreffende en performante wijze 
kunnen worden uitgevoerd.

Deze kritieke grens is inmiddels voor de Veiligheid van de Staat bereikt.

Zoals kan worden vastgesteld is het actieterrein van de Veiligheid van de Staat zeer ruim en 
zijn de uitdagingen talrijk en ik hou er dan ook aan eens te meer het engagement van de leden 
van de dienst te benadrukken en hen ervoor te bedanken.

Ik wens u een aangename lectuur toe.

September 2012

Alain WINANTS

Administrateur-generaal 
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WETTELIJK KADER    

Er wordt weleens gedacht dat een 
inlichtingendienst boven de wet staat en 
alle middelen mag aanwenden om het 
gewenste doel te bereiken. Niets is minder 
waar. De opdrachten en bevoegdheden 
van de Veiligheid van de Staat zijn strikt 
vastgelegd in de wet van 30 november 1998 
houdende regeling van de inlichtingen- 
en veiligheidsdiensten. Deze wet is in 
belangrijke mate gewijzigd door de wet van 
4 februari 2010 betreffende de methoden 
voor het verzamelen van gegevens door 
de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 
(hierna: “de BIM-wet”). De werking van 
de dienst is bovendien aan verschillende 
controlemechanismen onderworpen. Zo 
voert het Vast Comité van Toezicht op 
de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 
(afgekort: Vast Comité I) een algemene 
controle uit op het functioneren van de dienst. 
Daarnaast is de inzet van de specifieke en 
uitzonderlijke inlichtingenmethoden, de 
zogenaamde BIM-methoden, onderworpen 
aan een bijzondere controle zowel door het 
Vast Comité I als door een speciaal hiertoe 
opgerichte BIM-commissie.

Over de nieuwe bevoegdheden die aan 
de dienst werden toegekend, de BIM-
methoden, werd uitgebreid gerapporteerd 
in het jaarverslag van 2010. Aan de 
opdrachten van de dienst heeft de nieuwe 
wet geen wijzigingen aangebracht. Deze 
opdrachten kunnen onderverdeeld worden 
in vier categorieën:

1. de inlichtingenopdracht;
2. de veiligheidsonderzoeken;
3. de bescherming van personen;
4. de opdrachten die door of krachtens 
de wet aan de Veiligheid van de Staat 
toevertrouwd worden. 

INLICHTINGENOPDRACHT

De taken van de Veiligheid van de Staat 
bestaan voornamelijk uit het inwinnen, 
analyseren en verwerken van informatie. 
Daarbij dient opgemerkt te worden dat 
‘informatie’ niet zomaar synoniem is van 
‘inlichtingen’. Wanneer informatie door 
verschillende bronnen bevestigd wordt, 
maakt deze informatie de evolutie naar 
inlichtingen door. Het is echter niet altijd 
makkelijk om ieder gegeven bij meerdere 
bronnen te verifiëren. Toch wordt ernaar 
gestreefd om zoveel mogelijk informatie te 
verzamelen om zo een context te creëren, 
waarin informatie geanalyseerd en tot 
inlichtingen verwerkt kan worden. 

De Veiligheid van de Staat wint informatie 
in over activiteiten van personen of 
groeperingen die de fundamentele belangen 
en waarden van het land bedreigen of 
zouden kunnen bedreigen. In de wet 
wordt een onderscheid gemaakt tussen de 
waarden die beschermd dienen te worden:

a) “De inwendige veiligheid van de Staat en 
het voortbestaan van de democratische en 
grondwettelijke orde”  

Om de continuïteit te verzekeren, moeten 
de Belgische instellingen in een veilig 
klimaat kunnen functioneren. In de praktijk 
betekent dit met name dat de Veiligheid van 
de Staat inlichtingen inwint over eventuele 
dreigingen tegen overheidsinstanties, 
maar ook dat fysieke bescherming wordt 
geboden aan Belgische regeringsleden en 
aan buitenlandse gezagsdragers, wanneer 
zij in het kader van officiële activiteiten 
in België verblijven. De democratische 

1
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en grondwettelijke orde verwijst naar de 
elementaire beginselen van een rechtsstaat, 
maar ook naar de mensenrechten en 
fundamentele vrijheden. 

Onder de inwendige veiligheid van de Staat 
vallen zowel de Belgische instellingen als 
de inwoners van de Belgische Staat. De 
Veiligheid van de Staat vrijwaart dus de 
veiligheid van personen en goederen.

b) “De uitwendige veiligheid van de Staat 
en de internationale betrekkingen” 

De Veiligheid van de Staat draagt de 
verantwoordelijkheid voor het vrijwaren 
van de onaantastbaarheid van het 
grondgebied en van de soevereiniteit en 
onafhankelijkheid van de Staat.

Daarnaast dient de Veiligheid van de Staat 
ervoor te zorgen dat de betrekkingen van 
België met andere landen, instellingen en 
internationale autoriteiten goed verlopen. 

c) “Het wetenschappelijk en economisch 
potentieel”

De Veiligheid van de Staat heeft de 
taak om de Belgische industrie en de 
wetenschappelijke centra bewust te maken 
voor eventuele buitenlandse pogingen 
om hoogstaande technologie die België 
ten opzichte van andere landen een 
economisch voordeel biedt, te kopiëren. 

Deze opsplitsing biedt een beter 
overzicht van de te beschermen waarden, 
maar er blijft nog steeds een zekere 
interpretatiemarge over voor de soorten 
dreigingen die opgevolgd moeten worden. 
Daarom voorziet de wet een opsomming 
van deze dreigingen (iedere dreiging is 
voorzien van een definitie):

- spionage: het opzoeken of verstrekken 
van inlichtingen die voor het publiek niet 
toegankelijk zijn en het onderhouden van 
geheime verstandhoudingen die deze 
handelingen kunnen voorbereiden of 
vergemakkelijken; 

- terrorisme: om ideologische of politieke 
redenen geweld tegen personen of 
materiële belangen gebruiken om zijn 
doelstellingen door middel van terreur, 
intimidatie of bedreigingen te bereiken;

- extremisme: racistische, xenofobe, 
anarchistische, nationalistische, autoritaire 
of totalitaire opvattingen of bedoelingen, 
ongeacht of ze van politieke, ideologische, 
confessionele of filosofische aard zijn, die 
in theorie of in de praktijk strijdig zijn met 
de democratische beginselen of met de 
mensenrechten, met de goede werking van 
de democratische instellingen of andere 
grondslagen van de rechtsstaat;

- proliferatie: de handel of transacties 
betreffende materialen, producten, 
goederen of know-how die kunnen bijdragen 
tot de productie of ontwikkeling van non-
conventionele of zeer geavanceerde 
wapensystemen. In dit verband worden 
onder meer bedoeld de ontwikkeling 
van nucleaire, chemische en biologische 
wapenprogramma’s, de daaraan verbonden 
transmissiesystemen, alsook de personen, 
structuren of landen die daarbij betrokken 
zijn;

- schadelijke sektarische organisatie: iedere 
groepering met filosofische of godsdienstige 
inslag of die voorwendt dat te zijn en die qua 
organisatie of in haar praktijk schadelijke, 
onwettige activiteiten uitoefent, individuen 
of de maatschappij nadeel berokkent of de 
menselijke waardigheid schaadt;
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- criminele organisatie: iedere 
gestructureerde vereniging van meer dan 
twee personen die in de tijd duurt met het 
oog op het in onderling overleg plegen van 
misdaden en wanbedrijven om rechtstreeks 
of onrechtstreeks vermogensvoordelen 
te krijgen, waarbij gebruik wordt gemaakt 
van intimidatie, bedreiging, geweld, 
listige kunstgrepen of corruptie, of waarbij 
commerciële of andere structuren worden 
aangewend om het plegen van misdrijven 
te verbergen of te vergemakkelijken. In 
dit kader worden bedoeld de vormen en 
structuren van de criminele organisaties die 
wezenlijk betrekking hebben op activiteiten 
van spionage, terrorisme, extremisme, 
proliferatie, schadelijke sektarische 
organisaties en inmenging of die 
destabiliserende gevolgen kunnen hebben 
op het politieke of sociaal-economische 
vlak;

- inmenging: de poging om met 
ongeoorloofde, bedrieglijke of clandestiene 
middelen beslissingsprocessen te 
beïnvloeden.

VEILIGHEIDSONDERZOEKEN

De Veiligheid van de Staat voert op vraag 
van de Nationale Veiligheidsautoriteit 
veiligheidsonderzoeken uit. De regels voor 
de veiligheidsonderzoeken zijn vastgelegd in 
de wet van 11 december 1998 betreffende de 
classificatie en de veiligheidsmachtigingen, 
veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen.

Deze veiligheidsonderzoeken vormen 
een controle van natuurlijke personen en 
rechtspersonen die in aanraking komen met 
geclassificeerde (vertrouwelijke of geheime) 
informatie. De onderzoeken trachten de 

betrouwbaarheid van de aanvrager vast 
te stellen en te beoordelen in welke mate 
deze persoon gevoelig is voor druk van 
buitenaf. Deze onderzoeken worden 
uitgevoerd in het kader van aanvragen 
tot veiligheidsmachtigingen (toelating 
noodzakelijk om “geclassificeerde” 
informatie te verwerken).

BESCHERMING VAN PERSONEN

Op verzoek van de Minister van 
Binnenlandse Zaken kan de Veiligheid van 
de Staat bescherming bieden aan:

 - buitenlandse staatshoofden;

- buitenlandse regeringshoofden;

- familieleden van de buitenlandse staats- 
en regeringshoofden;

- Belgische en buitenlandse regeringsleden;

- bepaalde belangrijke personen die het 
voorwerp van dreigingen uitmaken.

De bescherming van personen valt 
onder de bevoegdheid van een sectie 
van de buitendiensten. Bij de uitoefening 
van hun opdrachten beschikken de 
beschermingsofficieren over beperkte 
en specifieke politionele bevoegdheden. 
Dit laat hen toen om tussen te komen 
wanneer het leven of de fysieke integriteit 
van de te beschermen persoon bedreigd 
wordt. Zij zijn bijvoorbeeld gemachtigd om 
identiteitscontroles, veiligheidsfouilleringen 
en administratieve inbeslagnames 
uit te voeren en om maatregelen van 
vrijheidsbeneming toe te passen. Onder 
strikt bepaalde wettelijke voorwaarden 
mogen zij ook geweld gebruiken. 
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OPDRACHTEN TOEVERTROUWD 
AAN DE VEILIGHEID VAN DE STAAT 
DOOR OF KRACHTENS DE WET

Door specifieke wetten kunnen ook 
bepaalde opdrachten aan de Veiligheid 
van de Staat toegekend worden. De wet 
van 11 december 1998 betreffende de 
classificatie en de vieligheidsmachtigingen, 
veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen 
geeft aan de Veiligheid van de 
Staat eveneens de bevoegdheid om 
veiligheidsverificaties ui te voeren. De 
dienst is ook belast met de behandeling 
van de aanvragen voor wapenbezit en 
wapendracht uitgaande van personen die 
niet in België verblijven.

WETGEVING: EVOLUTIES IN 2011

Kort na de publicatie van de BIM-wet hebben 
de Orde van Vlaamse balies, de Liga voor 
Mensenrechten, de Ordre des barreaux 
francophones et germanophone en de 
Ligue des Droits de l’Homme een verzoek 
tot vernietiging van de wet ingediend bij het 
Grondwettelijk Hof.

Zo waren de eisers van oordeel dat 
de procedure die gevolgd wordt om 
een specifieke inlichtingenmethode te 
kunnen aanwenden, bijvoorbeeld om 
telefoonnummers te identificeren, niet 
strookte met de grondwet. In tegenstelling 
tot de uitzonderlijke methoden, kan een 
specifieke methode immers ingezet worden 
zonder voorafgaande goedkeuring van de 
BIM-commissie. Het Grondwettelijk Hof heeft 
geoordeeld dat dergelijke voorafgaande 
goedkeuring enkel vereist is om een 
uitzonderlijke methode te kunnen inzetten, 
bijvoorbeeld om een telefoongesprek af te 

luisteren. Deze zware procedure is echter 
niet nodig voor specifieke methoden omdat 
deze minder indringend zijn in het privé-
leven van de burger. Bovendien stelt het 
Hof dat er voldoende andere procedures 
zijn om de wettelijkheid van een specifieke 
inlichtingenmethode te controleren.

Een ander verwijt over de wet betrof 
het gebruik in een strafprocedure van 
de inlichtingen die via een specifieke of 
uitzonderlijke methode verzameld werden. 
Volgens de eisers is het recht op een 
tegensprekelijk debat niet gewaarborgd 
als een strafdossier informatie bevat die 
afkomstig is van de Veiligheid van de Staat. 
Het Hof heeft geoordeeld dat de in de BIM-
wet voorziene werkwijze geen schending 
inhoudt van het recht op tegenspraak. 
De Veiligheid van de Staat deelt haar 
informatie immers niet rechtstreeks 
mee aan de gerechtelijke overheden 
maar passeert via de BIM-commissie 
die uiteindelijk beslist welke inlichtingen 
moeten worden meegedeeld aan het 
gerecht. Deze gegevens worden dan via 
een niet-geclassificeerd proces-verbaal in 
het strafdossier gevoegd zodat alle partijen 
in het geding er kennis van kunnen nemen. 
Bovendien kan niemand veroordeeld 
worden enkel en alleen op basis van 
informatie afkomstig van de Veiligheid van 
de Staat. Tot slot maakt de BIM-wet het 
voor de gerechtelijke overheden mogelijk 
om aan het Vast Comité I advies te vragen 
over de wettigheid van de aangewende 
inlichtingenmethode.

Uiteindelijk heeft het Grondwettelijk Hof in 
zijn arrest van 22 september 2011 slechts 
één artikel van de BIM-wet ongrondwettelijk 
verklaard en vernietigd, namelijk het artikel 2, 
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§ 3 dat de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 
verplicht om de persoon die het voorwerp 
geweest is van een specifieke of 
uitzonderlijke inlichtingenmethode hiervan 
te informeren. Het Hof is van oordeel dat 
deze kennisgeving ambtshalve zou moeten 
plaatsvinden en ook zou moeten gelden ten 
aanzien van rechtspersonen.

STRATEGISCH PLAN 2008-
2012

Gezien de uitzonderlijke resultaten die 
tot op heden al verwezenlijkt werden, 
vertegenwoordigt het jaar 2011 een 
gematigd jaar m.b.t. het boeken van 
vooruitgang op het vlak van de doelstellingen 
van het strategisch plan 2008-2012 die nog 
behaald moeten worden. De economische, 
financiële en politieke contexten, alsook 
een regering in lopende zaken, hebben 
ongetwijfeld tot deze toestand bijgedragen.

Positief in 2011 was de organisatie van 
de invoering van de BIM-wetgeving, met 
name op het gebied van de processen en 
de samenwerking met de toezichts- en 
controleorganen. 

Bovendien heeft de Dienst voor Vorming en 
Ontwikkeling in de loop van 2011 ernstige 
inspanningen geleverd inzake interne 
en externe opleiding (stage, baremieke 
vormingen, voortgezette opleiding).

De vooruitgang van het project ter 
beveiliging van de gebouwen was ook erg 
belangrijk gedurende het jaar 2011.

Aan de verhoudingen tussen de Veiligheid 
van de Staat en haar interne en externe 
partners wordt bijzondere aandacht besteed. 

Dit heeft zich in 2011 vertaald in een grotere 
formalisering en systematisering van de 
betrekkingen teneinde de samenwerking op 
inlichtingenniveau te objectiveren. 

Inzake communicatie toont de publicatie 
van een jaarverslag van de Veiligheid van 
de Staat, te beginnen met het Jaarverslag 
2008, duidelijk hoezeer de organisatie de 
transversale samenwerkingen opgevoerd 
heeft en de inspanningen verderzet die in de 
strategische doelstellingen zijn vastgelegd. 

Enige kritische noot bij deze balans van 
2011: ondanks de volledige inzet van het 
personeel en de directie van de Veiligheid 
van de Staat werd geen enkele vooruitgang 
inzake het verwerven van autonomie 
vastgesteld. De budgettaire beperkingen 
die met name de oorzaak zijn van ICT- 
en HR-tekorten, hebben sterk gewogen 
op bepaalde prioritaire projecten die 
gedefinieerd werden ter uitvoering van het 
strategisch plan. Op deze middelen steunen 
bovendien heel wat projecten die bedoeld 
zijn om de activiteiten van procesbeheer, 
van middelenbeheer, van prestatiebeheer 
en tenslotte strategisch beheer te 
consolideren en te verbeteren. De vertraging 
van deze projecten en zelfs het uitstel ervan 
verhinderen trouwens de consolidering van 
de verworvenheden. Op termijn is er het 
risico dat de prestatie van de organisatie 
blijvend schade ondervindt, niet enkel op 
ICT-gebied, maar bij gebrek aan eigen 
intern ontwikkelde informaticatoepassingen 
ook op gebied van alle diensten die op 
één of andere manier hiervan de impact 
ondervinden door de programma’s en 
projecten: “archieven & documentatie”, 
“systeem voor documentenbeheer (open 
bronnen, opleiding, HRM,…)”.
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INLEIDING

Toen op vrijdag 22 juli 2011 het nieuws van 
de aanslagen in Oslo zich verspreidde, was 
het moeilijk te voorspellen welke omvang 
de crisis in ons land zou aannemen. De 
ontroering had natuurlijk de Noorse grenzen 
overschreden: de omvang en de brutaliteit 
van de dubbele moordpartij en de wreedheid 
van de moord op tientallen jongeren die 
een voor een uit de weg geruimd werden, 
hebben de wereld geschokt. Maar het 
eenzame karakter van de terrorist, kind van 
het land, en zijn doelstellingen, waarvan 
aangenomen wordt dat ze deels religieus 
maar niet fundamentalistisch, en deels 
ultranationalistisch maar strikt genomen 
niet xenofoob zijn, bleken weinig gunstig te 
zijn voor de verspreiding van angst.

Meerdere elementen hebben het ontstaan 
van een Europese paniekgolf in de hand 
gewerkt. 

In de eerste plaats is Noorwegen een van 
die Noord-Europese regimes dat vaak 
als voorbeeld aangehaald wordt voor de 
verwezenlijking van zijn democratisch 
systeem en voor zijn tolerantiebeleid. 
Men zou dus de omgekeerde biotoop 
verwachten voor de ontwikkeling van een 
persoonlijkheid, zoals die van Anders 
Behring BREIVIK. Kortom, als het daar kon 
gebeuren waar dat het minst waarschijnlijk 
was, waarom zou het dan niet hier bij ons 
kunnen gebeuren? Om zijn dodelijke theorie 
te motiveren, gebruikte Anders Behring 
BREIVIK hoofdzakelijk ultranationalistische 
stellingen die in de volledige oude wereld 
verdedigd werden door weinig of niet 
gewelddadige politieke groeperingen.

Alvorens zijn aanslagen te plegen, had de 
terrorist zijn politiek manifest via e-mail naar 
diverse organisaties of personen gestuurd 
die in Europa publieke opinies verdedigen, 
van nationalistisch rechts tot extreemrechts. 
De onbekende aard van zijn banden met 
deze partners liet de deur open voor iedere 
interpretatie inzake internationaal complot.

Tenslotte werd de angst geuit dat een 
gestoord persoon, die gefascineerd 
werd door deze massamoord en door 
de beroemdheid die de dader hierdoor 
verworven had (Anders Behring BREIVIK 
was immers in enkele uren uit de 
anonimiteit getreden en voorpaginanieuws 
geworden), zou kunnen proberen zich in 
een gelijkaardig avontuur te storten: wat de 
Engelstaligen een “copycat” noemen.

DE ROL VAN DE VEILIGHEID VAN 
DE STAAT

Na de bekendmaking van de aanslagen 
in Oslo werd de Veiligheid van de Staat 
overstelpt met informatieve vragen van de 
overheid - wat te voorspellen was - , maar 
ook van de pers. De media hebben zeer 
snel onze dienst gekozen als bevoorrechte 
gesprekspartner voor het verslaan van de 
Noorse crisis. 

Ook al had de Veiligheid van de Staat al 
lange tijd efficiënte communicatiemanieren 
met haar institutionele schakels - 
politieke en gerechtelijke overheid, 
controle- en analyseorgaan van de 
dreiging, crisiscentrum, buitenlandse 
inlichtingendiensten - vastgelegd, toch 
moest zij een hiervoor geschikte gedragslijn 
inzake het beantwoorden van vragen van 
journalisten opstellen. In de allereerste 

1
De aanslagen van 22 juli 2011 in Oslo
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plaats dient benadrukt te worden dat de 
Veiligheid van de Staat niet de opdracht 
heeft om bij terroristische incidenten de 
persorganen te woord te staan. Naar 
aanleiding van de Noorse crisis heeft zij 
dus geen enkel initiatief binnen dit domein 
genomen. Zij heeft uitsluitend gereageerd 
wanneer zij daar om gevraagd werd. 
Vervolgens heeft de Veiligheid van de Staat 
erop toegezien dat de strikte methodologie 
die ze gewoonlijk gebruikt om feiten vast 
te stellen, nauwgezet toegepast werd: hoe 
groot de druk ook was van verslaggevers 
die de honger van hun lezers wilden stillen, 
in communiqués en interviews werden 

enkel bekrachtigde elementen vermeld. 
De aangekondigde werkhypotheses 
werden als dusdanig voorgesteld, hun 
relevantie uitgelegd en de gedetailleerde 
verificatietechnieken ingevoerd.

Ook al waren sommige dagbladen 
teleurgesteld door de beknopte eerste 
verklaringen van de Veiligheid van de 
Staat, het toegenomen aantal vragen toont 
dat zij vasthielden aan de kwaliteit van de 
analyses en aan de betrouwbaarheid van 
de verstrekte informatie. Op die manier 
is onze dienst duidelijk de bevoorrechte 
gesprekspartner van de media geworden 
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die van de tragische gebeurtenissen in 
Noorwegen verslag uitbrachten.

De Veiligheid van de Staat heeft er 
voordurend over gewaakt om de context 
van de gebeurtenissen niet enkel vanuit 
historisch en ideologisch standpunt 
te reconstrueren, maar ook vanuit het 
strategisch standpunt dat door onze 
dienst bepaald is. Aan de lezer diende 
bijvoorbeeld precies het ontstaan van het 
concept lone wolf uitgelegd te worden, 
maar ook bepaalde denkpistes dienden 
vermeden te worden, zoals denken dat 
aangezien de terrorist ANDERS BEHRING 
BREIVIK stellingen van gematigd 
extreemrechts verdedigt, de bevoegde 
diensten zich vergist zouden hebben in hun 
evaluatie van de gevaarlijkheid van deze 
beweging. Een aandachtige studie van 
het schrijfsel van BREIVIK toont duidelijk 
dat de weg die hem uiteindelijk zal leiden 
tot het plegen van zijn aanslagen, eerst 
en vooral een proces van isolement en 
vervolgens van zelfradicalisering is tijdens 
hetwelk hij geen enkel reëel contact met 
extremistische activisten onderhoudt. 
Vroegere waarnemingen van de Veiligheid 
van de Staat van de trage achteruitgang 
van extreemrechts in België moesten dus 
niet opnieuw in vraag worden gesteld. En 
de vroegere keuze van onze dienst om in 
het actieplan de studie van de fenomenen 
van radicalisering op de eerste plaats te 
zetten, bleek vanaf dan zeer zinvol.

Intern was de grootste uitdaging het 
verzoenen van de eisen met tegenstrijdige 
ritmes: de koortsachtige eisen om in real 
time de vragen van buitenaf (overheid, 
pers) te beantwoorden en om een strategie 
op te stellen tegen het eventuele risico op 

“copycats” en de kalmte die vereist is om 
grondig het manifest van 1500 pagina’s van 
de terrorist te bestuderen.

Er was minder dan drie dagen nodig om 
alle beschikbare elementen van het dossier 
te integreren en te analyseren en om de 
eindnota op te stellen, waarvan u hierna 
het belangrijkste terugvindt. De Veiligheid 
van de Staat heeft erop toegezien dat 
dit volledige document transparant is: 
alle veronderstellingen inzake eventuele 
verspreiding van gewelddadige terroristische 
acties werden geïnventariseerd, onderzocht 
en geëvalueerd.

Wij gaan nu de beschikbare elementen in 
verband met de Noorse gebeurtenissen 
analyseren om te evalueren of er Belgische 
burgers betrokken waren in om het even 
welke fase van het proces, ofwel bij de 
opstelling van het “manifest”, ofwel bij het 
plegen van de aanslagen, en of wij moeten 
vrezen voor de veiligheid van ons land.

Ook al toont een grondige studie van het 
dossier aan dat de terrorist Anders Behring 
BREIVIK zonder twijfel tot de categorie 
van de lone wolves behoort, toch wordt 
hij gekenmerkt door twee bijzondere 
elementen: de lange voorbereiding van de 
terroristische daad - waarschijnlijk minstens 
twee jaar - wat gedeeltelijk de tragische 
omvang ervan verklaart en het “manifest” 
van meer dan 1500 pagina’s waarin de 
terrorist de beweegredenen voor zijn daden 
aanvoert.

Wij zullen eerst stilstaan bij de stelling die 
BREIVIK in zijn” Compendium 2083 – A 
European Declaration of Independance” 
verdedigt. Wij zullen vervolgens het 
document aandachtig bekijken vanuit het 
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standpunt van de persoonlijkheid van 
zijn auteur, zullen de risico’s van andere 
gewelddadige, door”copycats” gepleegde 
acties evalueren en tenslotte zullen we 
de connecties van dit dossier met België 
onderzoeken. 

EIGENLIJKE MANIFEST

De 1500 pagina’s van wat Breivik zijn 
compendium noemt, zijn in drie delen 
onderverdeeld.

In het begin van zijn boek legt de auteur uit 
hoe hij zijn manifest heeft opgesteld en via 
welke wegen het verspreid zal worden. Hij 
vraagt zijn lezers om het manifest onder 
alle andere patriotten te verspreiden en is 
gul met zijn technische adviezen voor hen. 
Men merkt dat hij enorm veel belang hecht 
aan deze publiciteit. Verder in het boek zal 
hij trouwens zeggen dat zijn “operatie” een 
marketingtechniek voor zijn geschreven 
werk is.

In zijn inleiding gaat hij verder met een 
voorstelling van zijn redactiemethode: 
naast zijn persoonlijke reflecties heeft 
hij de producties van heel wat auteurs 
gecompileerd.

Hij kondigt reeds in de inleiding de kleur aan 
door te bepalen wat hij als zijn werkelijke 
vijand beschouwt: “You cannot defeat 
Islamisation or halt/reverse the Islamic 
colonization of Western Europe without first 
removing the political doctrines manifested 
through multiculturalism/cultural marxism”.

Vervolgens tracht Breivik te bewijzen hoe 
dit “cultureel marxisme” sinds het einde van 
de tweede wereldoorlog die door de Sovjet-
Unie gewonnen werd, geleidelijk in de 

westerse maatschappij binnengedrongen 
is. Dit “cultureel marxisme” neemt meerdere 
vormen aan: “political correctness”, 
feminisme, egalitarisme, humanisme, 
globalisering,... Hij zegt dat de “culturele 
marxisten” en de verdedigers van de 
multiculturele maatschappij zich in West-
Europa en in de Verenigde Staten uitgebreid 
hebben door burgers te manipuleren via 
het onderwijs en dat zij de nationalistische 
oppositie het zwijgen hebben opgelegd. 

Breivik zal vervolgens zeer lang de 
geschiedenis bestuderen om aan te tonen 
hoe hij hiertoe gekomen is. Hij bouwt zijn 
relaas op rond sleutelmomenten die volgens 
hem de heerszuchtige en agressieve 
aard van de islam bewijzen: Karel Martel 
in Poitiers, de kruistochten (voor hem 
verdedigende daad van het christendom), 
het Beleg van Wenen, de Cid, de 
Ottomaanse uitbreiding, de geschiedenis 
van Turkije,...alles is verdraaid volgens zijn 
gedachten.

Verder in de tekst neemt hij de islamitische 
ideologie onder de loep die hij als genocidair 
afschildert (hij geeft als voorbeeld de 
Hindoekoesj en Armenië). Hij geeft een 
overzicht van het christelijk verzet tegen de 
moslims. Hierbij haalt hij ook het verraad 
van de westerse koninkrijken aan die 
de zaak van de islam in de hand hebben 
gewerkt (bijvoorbeeld door verbonden 
te sluiten met de Ottomanen of door de 
christenen in Libanon niet te beschermen).

In het tweede boek met de titel “Europe 
burning” overloopt en analyseert hij de 
actuele Europese problemen en reikt 
mogelijke oplossingen aan.

De Europese Unie steunt in zijn ogen de 
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islam door haar samenwerking met de 
Middellandse regio. Bovendien bevordert 
de Europese Unie de multiculturaliteit door 
via haar federaal systeem de culturele 
verschillen uit te wissen. Het Europees 
karakter is aan het verdwijnen. Hij stelt dus 
voor om de Europese Unie “af te schaffen”.

Breivik kondigt aan dat 1 januari 2020 
een scharnierdatum zal zijn voor zijn 
“conservatieve revolutie” (1999-2083): 
op deze datum zullen de westerse 
multiculturele staten zich overgegeven 
moeten hebben en alle moslims zullen zich 
aangepast moeten hebben. Daarna, geen 
genade meer: “It will be an extremely bloody 
reckoning and thousands of them will most 
likely be executed”.

In het laatste deel van zijn compendium 
ontwikkelt Anders Behring Breivik een 
scenario om zich te verzetten tegen 
de marxistische multiculturaliteit en de 
overheersing van de islam. Hij legt de 
nadruk op het feit dat dit scenario fictief is. 

Wij zullen in het laatste deel van deze focus 
zien wat wij van dit fictief karakter moeten 
denken.

DRIE FASES IN ZIJN 
«CONSERVATIEVE REVOLUTIE»

De eerste fase werd voorafgegaan door 
de periode van 1995 tot 1999 waarin de 
tegenstanders van de multiculturaliteit 
getracht hebben de dialoog aan te gaan met 
de westerse multiculturalistische staten.  
Maar volgens hem werd deze dialoog 
geweigerd. Merk op dat het jaar 1999 dat als 
scharniermoment fungeert, overeenstemt 
met het ogenblik waarop de NAVO Servië 
gebombardeerd heeft om de (Bosnische en 
Kosovaarse) moslims te beschermen. Een 
gebeurtenis die hij uitgebreid detailleert in 
zijn studie van de Europese geschiedenis.

De eerste fase loopt strikt genomen van 1999 
tot 2030. In deze periode vindt de oprichting 
van zijn Tempeliersorde “Pauperes 
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commilitones Christi templique Solomonici” 
(PCCTS) plaats. In het autobiografische 
deel van het “compendium” zullen wij 
zien hoe hij deze (zogenaamd in Londen 
opgerichte) orde definieert, die een soort 
avant-garde is van zijn “conservatieve 
revolutie”. Vervolgens verdeelt Breivik 
de bevolking van de westerse landen in 
categorieën die gaan van “verraders van de 
multiculturaliteit” tot “patriotten”.

Eerst en vooral moeten de “verraders van de 
multiculturaliteit” uit de weg geruimd worden: 
de eerste actie is om de moslims te pakken 
te krijgen. Hier dient men te herinneren dat 
de “verraders” de kans hadden gekregen 
om zich tegen 1 januari 2020 aan te passen; 
zij moesten plaatsmaken voor betrouwbare 
nationalistische leiders en zo een einde 
maken aan het “cultureel marxisme” en de 
islamitische migratie. Merk op dat Breivik 
onsamenhangend is - wat op meerdere 
plaatsen in zijn manifest het geval is -, 
want hij verklaart op een andere plaats 
dat de eerste fase zal beginnen met een 
burgeroorlog waarin “shock attacks” cellen 
betrokken zullen worden, hoewel hij zonet 
uitgelegd heeft dat de “verraders” 21 jaar 
zouden hebben om zich te bekeren.

De tweede fase zou moeten lopen van 2030 
tot 2070 en zou gewijd moeten worden aan 
de versterking van het conservatief verzet en 
aan de voorbereiding en planning van “pan-
Europese” staatsgrepen. Op dat ogenblik 
zou ook de hierboven aangehaalde PCCTS 
geherstructureerd moeten zijn.

De derde en laatste fase, die van 2070 tot 
2083 loopt, zou als volgt moeten evolueren:

Na de toepassing van de 
implementeringagenda van het conservatief 

beleid zullen de moslims uit Europa 
gedeporteerd worden.

Vervolgens zullen de “Pauperes 
commilitones Christi templique Solomonici” 
(PCCTS), centraal element van de 
mythologie van Breivik, de macht grijpen en 
zal een oorlog losbarsten ter voorkoming 
van de islamitische demografische invasie 
van Europa. De “Tempeliers” zullen in 
de rechtbank zetelen en de “verraders 
van de multiculturaliteit” aanklagen en ter 
dood veroordelen. In een latere uitleg van 
de structuren en statuten binnen PCCTS 
noemt Breivik de rechters “judiciar knights”, 
een titel die hij zichzelf toekent, en geeft hen 
de macht om de “verraders” op te sporen en 
te straffen.

De cellen van PCCTS zullen vervolgens 
een militaire campagne voeren: dwz 
dat zij gewapende propaganda zullen 
ondernemen en de multiculturele westerse 
staten zullen kwellen totdat de enorme 
toename van de financiële noden om hun 
veiligheidssystemen te onderhouden tot 
hun ondergang leidt.

Anders Behring Breivik detailleert in 
een nieuw hoofdstuk het plan van een 
operatie. Aan volgende aspecten besteedt 
hij in het bijzonder aandacht: financiering, 
beschermingsroutines tegen spionage, 
zelfmotivatie, bewapening en uitrusting, 
doelen, gevechtstechnieken.

Hij wijdt een lange studie aan het gebruik 
van massavernietigingswapens. Aangezien 
hij ervan uitgaat dat het te moeilijk is om 
kernwapens aan te schaffen, overloopt hij 
de biologische en chemische wapens die 
hem gemakkelijk te gebruiken lijken. Hij 
schetst vervolgens een scenario waarin 
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hij brieven met antrax verstuurt en hij kiest 
in zijn voorbeeld als bestemmeling Jose 
Manuel BARROSO.

Bijzonder opmerkelijk is dat hij het proces 
van zelfradicalisering waarop wij in het 
laatste deel van deze focus dieper zullen 
ingaan, zelf beschrijft in het autobiografisch 
deel van het compendium - waarschijnlijk 
zonder het zelf te weten:

Van 14 tot 16 jaar zegt hij bezorgd te zijn om 
de toename van de “multiculturaliteit en om 
de immigratie van moslims in Noorwegen”. 
Toch houdt hij zijn ideeën voor zich, omdat 
hij al begrepen heeft dat hij in naam van de 
geldende “political correctness” als racist 
beschouwd zou worden. In deze periode 
worden hij en zijn vrienden het slachtoffer 
van gewelddadigheden door moslims.

Van 16 tot 17 jaar is hij lid van de 
jeugdorganisatie “PROGRESS PARTY”, 
omdat het volgens hem de enige politieke 
groep tegen de multiculturaliteit is. Met zijn 
woorden: “This became the period where 
I decided I wanted to dedicate my life to 
politics in order to contribute to change the 
system”.

Van 20 tot 21 jaar komt hij tot het besluit dat de 
democratische strijd tegen de islamisering 
van Europa tot niets leidt: de komende 50 
à 70 jaar zal Europa gedomineerd worden 
door de islam als er niets verandert. Het 
trauma dat zijn bewustwording getriggerd 
heeft, is de deelname van Noorwegen 
aan de bombardementen van de NAVO in 
Servië in 1999. Op dat ogenblik besluit hij tot 
actie over te gaan. Hij zegt dan: “Protesting 
is saying that you disagree. Resistance is 
saying you will put a stop to this. I decided 
I wanted to join the resistance movement”.

Eerst komt hij via internet in contact met 
conservatieve Serviërs die hem op hun 
beurt leiden naar sleutelpersonen in gans 
Europa. Deze contacten zouden volgens 
hem in 2002 geleid hebben tot de oprichting 
van “Pauperes commilitones Christi 
templique Solomonici” (PCCTS).

Wanneer hij in 2002 23 jaar oud is, bezoekt 
hij een Servische oorlogsheld die naar 
Monrovia (Liberia) gevlucht is, en neemt 
hij deel aan de oprichting van PCCTS 
in Londen; hij is er de 8ste ridder. Hij 
onderhoudt een bevoorrechte band met 
een Engels lid met codenaam Richard (the 
Lionhearted). Richard wordt zijn mentor. 
Hij vraagt hem een nieuwe versie van zijn 
“compendium” te schrijven door zich te 
baseren op de conversaties die in London 
gevoerd worden: de bedoeling was om een 
conservatieve culturele anti-Jihad beweging 
op te richten via een propagandabeleid, 
financiële steun aan nieuwe groeperingen 
en de werving van nieuwe militanten. Er 
was geenszins sprake van het plegen van 
aanslagen.

Van 23 tot 24 jaar ontwikkelt hij het project 
om 5 miljoen (3 miljoen verder in de tekst) 
Noorse kroon te verzamelen via zijn firma 
(E-COMMERCE GROUP) om een pan-
Europese, conservatieve groepering op te 
richten.

Van 25 tot 26 jaar is het recessie, hij verliest 
2 miljoen kroon tussen 2005 en 2008. 
Tot dan was het volgens hem niet zeker 
dat hij tot een “martelaarsoperatie” zou 
overgaan, omdat hem dat zeer radicaal 
leek. Maar in 2006 heeft hij schrik dat hij zijn 
“compendium” niet zou kunnen verspreiden 
ten gevolge van zijn financiële debacle en 
neemt hij de beslissing om een “operatie” te 
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leiden teneinde de marketing van zijn boek 
te verzekeren.

Hij zegt zijn “oeuvre” te schrijven tot in 2008 
(verder claimt hij dat hij hieraan de laatste 
hand heeft gelegd in maart 2010).

Hij beschrijft zijn leven in die tijd als zeer 
ascetisch en relatief geïsoleerd. Hij heeft 
enkel virtuele relaties (internet) met 
gematigde personen om te vermijden dat 
hij de aandacht trekt.

In 2009, wanneer zijn tekst klaar is, begint 
hij vervolgens de operatie voor te bereiden 
en richt hij zijn firma “GEOFARM” op.

In 2010 gaat hij in Praag wapens kopen.

Breivik maakt vervolgens een lijst van zijn 
vrienden en vijanden. In zijn ogen zijn de 
inlichtingendiensten aanhangers van het 
“cultureel marxistisch” regime. Hij denkt 
daarentegen te kunnen rekenen op de 
steun van politiemannen: “We know that 
more than 60% of the police officers in 
Europe sympathise with our cause and that 
even more, around 90% empathize with it”. 
Daarom vraagt hij hen om indirecte hulp of 
eventueel de andere kant op te kijken. Hij 
heeft ook een lijst opgesteld van de partijen 
die hem in andere landen gunstig gezind 
zouden kunnen zijn.

DE TE TREKKEN LESSEN UIT DE 
TEKST VAN ANDERS BEHRING 
BREIVIK

1. HET REDACTIEPROCES

Breivik gaat in alle hoofdstukken van zijn 
“compendium” op dezelfde manier te werk: 
hij zet zijn waarheid uiteen, hij voegt hieraan 

teksten van andere auteurs toe die hij op 
internet heeft gevonden en die zijn mening 
delen, hij vermeldt een grote hoeveelheid 
citaten die hij volgens hetzelfde principe 
geselecteerd heeft, hij uit zelf kritieken 
op zijn stellingen, hij beantwoordt deze 
kritieken en, wanneer dit niet mogelijk is, is 
het voor hem “de uitzondering die de regel 
bevestigt”.

Deze afgezonderde reflectie is 
waarschijnlijk een van de factoren van zijn 
zelfradicalisering.

2. EEN OVERDREVEN ZIN VOOR 
DETAIL EN HET GEBREK AAN 
SAMENHANG

Een opvallend kenmerk van zijn schrijfsel is 
dat het overdreven gedetailleerd is. Hij geeft 
zelfs het exacte uur en de dag van een kleine 
gebeurtenis die meer dan 10 jaar voordien 
gebeurd is. Misschien denkt BREIVIK dat 
hij op die manier de waarschijnlijk deels 
verzonnen gebeurtenissen geloofwaardiger 
maakt. Maar door zoveel details te 
gebruiken, verraadt hij zichzelf: naargelang 
de plaats in de tekst zijn de grondleggers 
van zijn “Pauperes commilitones Christi 
templique Solomonici” (PCCTS) met 12 
en daarna met 9 (afkomstig uit 8 landen). 
Degenen die in Londen in 2002 aanwezig 
zijn, zijn eerst met 8 waarvan één bij 
volmacht, daarna met 9 of 5.

3. RATIONALISME

Breivik is overtuigd van het wetenschappelijk 
niveau van zijn werk, hij voert bewijzen 
aan, hij beargumenteert zijn redenering, 
hij citeert bronnen. Hij wil de lezer ook 
overtuigen van zijn rationalisme zodanig 
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dat hij zelfs schrijft: “If you could save 1000 
individuals by sacrifying 100 people, would 
you contribute to indirectly kill these 1000 
? Every rational individual knows the only 
answer to this”.

In het begin werd Breivik door de pers 
als een fundamentalistische katholiek 
afgeschilderd, maar dat is hij niet in de 
manier waarop hij zijn stellingen presenteert: 
hij is verklarend en nooit dogmatisch.

Deze autodidactische rationaliteit, maar ook 
deze wil om zich als pedagoog te gedragen, 
zijn bijvoorbeeld ook terug te vinden in 
“Mein Kampf” van Adolf HITLER, maar daar 
stopt de vaststelling, zoals we later zullen 
zien.

4. IDEOLOGIE

Breiviks ideologie is duidelijk extreemrechts, 
maar in wezen niet religieus; zij is gebaseerd 
op de identiteit, de loyaliteit aan het Noorse 
(westerse) volk. De christelijke godsdienst 
is slechts een component van de nationale 
identiteit.

De tekst toont dat de haat van Breivik voor 
het “cultureel marxisme” minstens even 
groot is als zijn haat ten opzichte van niet-
geïntegreerde moslims. Omdat precies de 
aanhangers van het cultureel marxisme, 
die hij “verraders” noemt en ter dood 
veroordeelt, ingestemd hebben met de 
massale invasie van moslims.

Toch zegt Breivik radicaal gekant te zijn 
tegen het nazisme, zo stelt hij zich nooit 
voor als een racist of een antisemiet. Hij 
steunt trouwens duidelijk Israël, bolwerk 
tegen de islamisering.

5. EEN PROCES VAN 
ZELFRADICALISERING

Het voornaamste belang van het Manifest 
van Breivik is de nauwkeurige getuigenis 
die hij van een radicaliseringsproces 
geeft. Niet enkel de analyse van het 
redactieproces, maar ook de gegevens 
van zijn autobiografie zijn in dit opzicht 
schokkend.

In de volgende zin drukt hij zelf zijn 
radicale metamorfose uit: “I know I will die 
fighting the overwhelming cultural Marxist/
multiculturalistic forces in phase 1 and 
that’s not a problem for me at all … that’s 
not the kind of person I used to be, it’s the 
type of person I have become”.

Dit aspect zou door specialisten bestudeerd 
moeten worden, wat waarschijnlijk de 
mogelijkheid zou bieden om onze kennis 
inzake profiling van lone wolves aan te 
vullen.

6. PSYCHIATRISCHE EVALUATIE

Een inlichtingendienst is niet deskundig 
om zich over dit aspect te buigen, maar 
het oordeel van psychiaters zou men 
moeten kennen: de hiervoor beschreven 
zelfradicalisering geeft blijk van egotisme 
en waarschijnlijk van grootheidswaanzin 
(hij kent zichzelf de mooiste rol toe in 
zijn conservatieve revolutie), maar de 
narcistische kant van het personage is ook 
gigantisch.  Zo zou de wil om op zijn proces 
te verschijnen in een zelfgemaakt uniform 
vol met penningen met hoogdravende 
titels die hij zichzelf toegekend heeft, 
persoonlijkheidsstoornissen doen 
vermoeden. 
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In zijn schrijfsels vermeldt BREIVIK zijn 
gebruik van anabolica, efedrine en andere 
verdovende middelen die ook een invloed 
op zijn gezondheid gehad zouden kunnen 
hebben.

7. FICTIEF SCENARIO

Wanneer hij zijn actieplan uiteenzet, legt 
Breivik de nadruk op het fictief karakter 
van het scenario. Gezien hetgeen 
gebeurd is, kunnen we hieromtrent twee 
veronderstellingen formuleren. Ofwel gaat 
het om een beschermingsmaatregel voor 
het geval zijn schrijfsels ontdekt zouden 
worden alvorens hij tot de daad kan 
overgaan, ofwel maakt hij zichzelf radicaal 
totdat hij onstabiel wordt en zelf begint te 
geloven in zijn “fictief scenario”. Kan hij 
daarnaast in verband worden gebracht met 
een geesteszieke toestand? Hierover zou 
een psychiater zich moeten uitspreken.

8. LEADERLESS RESISTANCE

De oprichting van clandestiene cellen die 
onafhankelijk handelen om opsporing door 
de veiligheidsdiensten te vermijden, is 
gebaseerd op de theorie van “leaderless 
resistance” die door anticommunistische 
extreemrechtse milieus in de jaren zestig 
ontwikkeld werd. Het is een strategie waar in 
feite geen specifieke ideologie meer achter 
zit. Volgens de media zou Anders Behring 
BREIVIK tijdens zijn eerste verhoren 
gezinspeeld hebben op het bestaan 
van dergelijke cellen in opleiding. Deze 
verklaring die bedoeld was om de angst voor 
een nieuwe aanslag te verspreiden, wordt 
op verschillende manieren tegengesproken 
door het gemanipuleer en de schrijfsels 

van BREIVIK zelf: eerst en vooral doet 
alles eraan denken dat hij als lone wolf 
gehandeld heeft en dat zijn paranoïde (niet 
ontdekt worden), egotische en narcistische 
persoonlijkheid hem er zeker niet toe 
gebracht hebben om “onafhankelijke cellen” 
op te richten. Nochtans staan er in zijn 
schrijfsels heel wat tegenstrijdige zaken, 
waarin hij zijn Tempeliersorganisatie, 
de fameuze PCCTS, vermeldt die, in 
tegenstelling tot alle principes die hij 
voordien verdedigd heeft, hiërarchisch en 
militair gestructureerd zijn met gebruik van 
graden en rangen. 

MOGELIJKE BELGISCHE 
CONNECTIES

1. DE AUTEURS

In het begin van zijn “compendium” 
preciseert Anders Behring Breivik dat hij 
steun gekregen heeft van patriotten, met 
name uit België, om zijn manifest op te 
stellen. Maar hij preciseert dat: “None of the 
other authors have been asked to participate 
in this project due to practical and security 
reasons but most of them have made their 
material available for distribution”. Het lijkt 
erop dat een van zijn auteurs hem effectief 
vertalingen bezorgd heeft. In het midden 
van het corpus van het artikel gewijd aan 
de kerncentrale van Tihange is zo een 
waarschijnlijk vergeten woord, dat moeilijk 
te vertalen is omdat hij een puur Belgische, 
institutionele werkelijkheid beschrijft, in het 
Nederlands blijven staan (deelgemeente). 
Voor België komen de bijdragen van 
ultranationalistische of identitaire sites. 
Zelfs al zouden de auteurs van die sites 
“virtueel” gecontacteerd zijn geweest, zij 
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waren vast en zeker niet op de hoogte van 
de plannen van BREIVIK. 

2. «PAUPERES COMMILITONES 
CHRISTI TEMPLIQUE SOLOMONICI» 
(PCCTS)

Anders Behring Breivik verklaart dat een 
van de oprichters van PCCTS een Belg 
is die nochtans in Londen in 2002 niet 
aanwezig was. Gezien het grote gebrek 
aan samenhang van de auteur betreffende 
PCCTS (zie hiervoor) is er alle reden 
om te geloven dat deze Tempeliersorde 
waarschijnlijk nooit bestaan heeft. 

3. DE LIJST VAN ELEKTRONISCHE 
ADRESSEN

Anders Behring BREIVIK verstuurt zijn 
“compendium” via verschillende “mailing 
lists” naar zoveel mogelijk patriotten 
(Belgische burgers en organisaties 
inbegrepen). Deze lijsten werden uitgespit, 
maar het lijkt erop dat BREIVIK simpelweg 
een blokkopie genomen heeft van adressen 
die beschikbaar waren op nationalistische 
en extreemrechtse sites en fora. 

4. DE RISICO’S VOOR BELGIË

Wanneer Anders Behring BREIVIK een 
klassement van de landen maakt op basis 
van de graad van multiculturaliteit en 
islamisering, kent hij aan België de derde 
slechtste score toe. Ons land vormt dus 
een prioritair doel voor zijn “conservatieve 
revolutie”. Hij geeft in zijn werk een reeks 
voorbeelden van strategische doelstellingen 
voor de Europese landen, dus ook voor 
ons land. Maar de beschrijvingen, die niet 

gedetailleerder zijn dan in een toeristische 
gids, kunnen een potentiële terrorist weinig 
van dienst zijn.

 Zoals wij hiervoor reeds aangehaald 
hebben, geeft BREIVIK in zijn werkstuk 
blijk van een verschrikkelijke haat ten 
opzichte van de Europese Unie:  hij 
beschuldigt haar ervan de islam te steunen 
en de Europese identiteit te verwoesten. 
Indien BREIVIK niet aangehouden was en 
terug naar de clandestiniteit was gekeerd, 
dienden we waarschijnlijk te vrezen voor de 
verschillende Europese instellingen in de 
hoofdstad.

Voor het overige moeten we realistisch 
blijven: de inlichtingendiensten merken 
individuen op via het bestuderen van 
fenomenen en niet omgekeerd; dwz dat een 
lone wolf zoals Anders Behring BREIVIK, 
die de mythe van geheimhouding in stand 
houdt en ieder contact met extremistische 
milieus vermijdt, zonder een beetje geluk, 
zeer moeilijk opgespoord kan worden. 

De waarschijnlijkheid dat in België ook 
een terroristische aanslag had kunnen 
plaatsvinden ten gevolge van de 
gebeurtenissen in Oslo, was uiterst gering. 
Eerst had een individu of een groepering 
de stellingen van Breivik moeten lezen en 
zich hierdoor laten inspireren. Dit scenario 
was zowel voor een lone wolf - gezien de 
egotische kant van hun karakter – als voor 
een Belgische extremistische beweging 
weinig waarschijnlijk: op heden vertoont 
geen van hen terroristische neigingen.

Het gevaar daarentegen dat een psychisch 
gestoorde de actie van Oslo probeert 
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te kopiëren ten gevolge van de enorme 
media-aandacht en het klimaat van chaos 
dat zij teweeg heeft gebracht, mocht niet 
genegeerd worden. Bepaalde extremistische 
individuen die als gewelddadig en instabiel 
gekend waren, werden door onze dienst 
geobserveerd, zodat het gevaar deels 
begrensd kon worden. Maar het fenomeen 
van de “copycat” is minder het resultaat 
van een ideologische radicalisering dan 
het symptoom van een geestelijke storing. 
Domein waarop onze dienst geen vat heeft.
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DE CIJFERS VAN DE ANALYSE 
IN  2011

ExTREMISME EN 
TERRORISME

IDEOLOGISCH ExTREMISME  

1. IN BELGIE

A. BELGISCH 
EXTREEMRECHTS EN RECHTS-
EXTREMISME

1. Het zou verkeerd zijn te denken dat de 
extreemrechtse en rechts-extremistische 
beweging in België een monolithisch blok 
vormt. 

Binnen de beweging zijn er tal van 
verschillen waar te nemen. Zo is het 
ontwikkelde vijandbeeld vaak een punt van 
onenigheid en verdeeldheid. Terwijl voor 
sommige groeperingen de islam en haar 
vermeende overheersingsdrift als groot 

probleem wordt aanzien, fulmineren andere 
groeperingen vooral tegen het ‘systeem’, 
dat wordt afgedaan als een door joden 
gedomineerd internationaal kapitalistisch 
systeem. 

Daarnaast zijn er tussen rechts-
extremistische groeperingen ook sterke 
verschillen merkbaar op het vlak van 
doelstellingen en intenties, op het vlak van 
gedrag en prestaties alsook op het vlak van 
organisatie en mobilisatiekracht. 

De veelheid aan standpunten, visies en 
gedragingen heeft tot gevolg dat de omvang 
en de ernst van de dreiging die uitgaat van 
extreemrechtse en rechts-extremistische 
groeperingen eveneens verschillend is.

Niettemin wensen we te benadrukken dat 
in 2011 de dreiging van extreemrechts en 
rechts-extremisme in België gering is.

2. Als we de extreemrechtse scene in 
België van nabij bekijken, merken we dat 
extreemrechts en rechts-extremisme in 
Vlaanderen gekenmerkt wordt door een 
communautariserend nationalisme dat 
zich vertaald in een separatistisch discours 
terwijl in Franstalig België ‘extreemrechts’ 
veeleer de unitaire staatsinrichting 
verdedigt of zeker niet verder wil gaan dan 
een beperkte federale structuur.

3. De financiële en economische crisis 
in 2011 lijkt weinig invloed te hebben op 
de dynamiek en de ontwikkeling van de 
extreemrechtse en rechts-extremistische 
beweging in België.

ANALYSE NOTA’S IN 2011

Naturalisaties (waarover een 
nota opgesteld werd)

1951

Nota’s aan Belgische politieke, 
administratieve en gerechtelijke 

overheden
1388

Nota’s aan buitenlandse 
inlichtingendiensten

2588

ALGEMEEN TOTAAL: 5927

2
INLICHTINGENOPDRACHT
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INSTITUTIONEEL ExTREEM 
RECHTS

Tot “institutioneel extreem rechts” 
behoren alle extreemrechtse groepen en 
partijen die vertegenwoordigd zijn in onze 
democratische instellingen.

Net zoals een feniks die uit zijn as 
herrijst, ontwaakt Franstalig institutioneel 
extreemrechts telkens en alleen in 
het kader van politieke verkiezingen. 
Aangezien er in 2011 geen verkiezingen 
plaatsvonden, beperkte haar activiteit 
zich tot interne twisten, gevolgd door 
afscheuringen en fusies, tot gekonkel en 
verraad en tot het overlopen naar andere 
groepen. Dit met de bedoeling om een 
machtspositie te verwerven met het oog op 
de gemeenteraadsverkiezingen van 2012.

Al deze conflicten hadden tot gevolg dat 
verschillende van haar internetwebsites 
op non-actief stonden, nochtans het 
enige propaganda-instrument waarover 
Franstalig institutioneel extreemrechts 
beschikt. Mede door toedoen van haar 
inactiviteit op het terrein en door het verlies 
van haar parlementszetels in Kamer 
en Senaat na de vorige legislatuur, is 
institutioneel extreemrechts in Franstalig 
België zo goed als volledig uit het publieke 
debat verdwenen.

Ondanks dat Franstalig institutioneel 
extreemrechts eerder de unitaristische 
staatsinrichting verdedigt, aangezien de 
regeringscrisis bijzonder lang aansleepte 
en gelet op de angst die bij een niet te 
verwaarlozen deel van de bevolking bestaat 
voor een splitsing van het land (aan tal van 

woningen hing de nationale driekleur uit), 
kon Franstalig institutioneel extreemrechts 
van deze situatie niet profiteren.

Institutioneel extreemrechts in Vlaanderen 
blijft ook in 2011 het thema van de ‘anti-
islamisering’ hoog op de agenda plaatsen 
(zie infra). 

ULTRANATIONALISTISCHE EN 
IDENTITAIRE GROEPERINGEN 

Hoewel de groepering “VOORPOST” 
nog altijd als de meest actieve actiegroep 
kan beschouwd worden binnen het 
Vlaams-ultranationalistische milieu, is 
het dreigingsrisico uitgaande van deze 
groepering laag. De laatste jaren ontwikkelt 
“VOORPOST” nog zelden activiteit die 
strijdig is met de democratische beginselen 
of de grondrechten. “VOORPOST” blijft 
bovendien kampen met een te beperkte 
aanwas van militanten.

Ook bij het “NIEUW-SOLIDARISTISCH 
ALTERNATIEF” (N-SA) valt er in 2011 
nog nauwelijks aangroei te bespeuren. 
Binnenskamers wordt er zelfs gesproken 
van een malaise, welke wordt toegeschreven 
aan het gebrek aan idealisme bij de 
meeste militanten, aan de demotivatie van 
enkele kopstukken en aan het gebrek aan 
activiteiten.

N-SA richt haar pijlen zowel op migranten 
en asielzoekers, als op het ‘systeem’ dat 
dit onheil (dus de immigratie) mogelijk 
maakt. Haar intenties blijven tot dusver wel 
beperkt tot een mondeling belijden ervan, 
wat niet wegneemt dat het discours veelal 
een discriminatoir en bijwijlen racistisch 
karakter heeft. Dit bleek onder meer toen 
de leider van N-SA begin december 2011 
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veroordeeld werd wegens inbreuken 
op de antiracismewet. Aanleiding was 
een bijeenkomst van N-SA in 2009 waar 
betrokkene tijdens een toespraak fel van 
leer trok tegen immigranten en illegale 
vluchtelingen.

In de Franstalige gemeenschap is het 
zogenaamde ‘identitair’ extreemrechts 
meer gestructureerd dan ‘institutioneel’ 
extreemrechts. De identitaire strekking 
telt militanten met een politieke motivatie, 
is dynamisch maar is tegelijkertijd ook 
zeer klein: “NATION”, de voornaamste 
groepering binnen identitair extreemrechts, 
telt niet meer dan twintig tot dertig personen. 

Vermeldenswaardig is het feit dat “NATION”, 
ondanks de gedane inspanningen en de 
geslaagde inplanting in de provincie Luik 
in 2011, haar ledenaantal niet echt heeft 
kunnen verhogen. Voordien beperkten de 
activiteiten van “NATION” zich nagenoeg 
volledig tot Brussel en Henegouwen. 

“NATION” heeft in 2011 zijn contacten 
met andere buitenlandse, gelijkgezinde 
groeperingen voortgezet, hoofdzakelijk in 
Frankrijk, maar ook in Italië en Spanje.

Deze buitenlandse contacten resulteren 
in gemeenschappelijke betogingen, 
in het houden van overleg- en 
coördinatievergaderingen maar ook in 
het uitwisselen van ideologische visies en 
standpunten.

De identitaire beweging heeft haar 
‘ideologische’ mosterd overigens in Frankrijk 
gehaald door zich te baseren op de theorie 
van de ‘Derde Weg’, een stroming waarvan 
de belangrijkste theoreticus een Belg was, 
actief in de jaren ’50. Algemeen gesproken, 

gaat het om een identitaire tendens die 
gebruik maakt van zowel ‘rechtse’ als 
‘linkse’ concepten; een Westerse adaptatie 
van het nationaal-bolsjevisme waarbij de 
militanten een revolutionair nationalisme 
bepleiten.

De stroming van de ‘Derde Weg’ is vandaag 
in Italië aan een snelle opmars bezig. Een 
uitgebreid en dynamisch netwerk van 
actiegroepen, verspreid over zowat heel 
Italië, omarmt deze ideologische visie. 
Ze opereren altijd op dezelfde manier: 
ze kraken een leegstaand pand waarin 
ze enkele minderbedeelde families 
met ultranationalistische sympathieën 
onderbrengen. Vervolgens ontfermen ze 
zich over de veiligheid en de netheid van de 
buurt en zetten er allerlei sociale, politieke 
en culturele initiatieven op touw, welke 
gemoduleerd zijn op het fascisme van 
Mussolini. Ze pogen op die manier beetje bij 
beetje de sympathie van de buurtbewoners 
te winnen.

 Andere Franstalige identitaire organisaties 
zoals “RENAISSANCE EUROPEENNE” 
en “TERRE ET PEUPLE” richten zich 
uitsluitend op het culturele. Deze 
organisaties beperken zich tot het houden 
van conferenties, het verkopen van 
boeken en het uitgeven van heemkundige 
tijdschriften. Heidendom en paganisme 
dragen hun bijzondere interesse weg.

De identitaire, katholiek-integristische 
beweging, belichaamd door ”BELGIQUE 
ET CHRETIENTE”, heeft zich in 2011 
nauwelijks gemanifesteerd.
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RECHTS-ExTREMISTISCHE 
SKINHEADS

Hoewel de soms ruime mediabelangstelling 
mogelijk anders doet vermoeden, is het 
fenomeen van rechts-extremistische 
skinheads een marginale subcultuur in 
België. Qua omvang en qua politiek-
maatschappelijke impact is dit verschijnsel 
beperkt te noemen. Politieke actie is er 
op heden nauwelijks aanwezig, laat staan 
een ontwikkeling naar rechts-extremistisch 
terrorisme. 

De neergang van de “BLOOD AND 
HONOUR”-beweging (B&H) in ons land lijkt 
wel gestagneerd te zijn. 

De beweging bestaat vandaag hoofdzakelijk 
uit enkele (vrienden)groepjes en individuen 
die zichzelf zien als deel uitmakend van een 
groter geheel; van een subcultuur die geënt 
is op een racistisch wereldbeeld en die een 
extreemrechtse, neonazistische ideologie 
voorstaat, hierbij gebruik makend van de 
nodige symboliek.

Hun activiteiten hebben nauwelijks 
een politiek karakter. De zowat enige 
politieke bedrijvigheid bestaat uit het af 
en toe meestappen in extreemrechtse of 
neonazistische manifestaties in België en 
in de buurlanden. Het gaat hierbij meestal 
om dezelfde zeer kleine groep militanten 
die tot de kern behoren en die gekend 
zijn voor hun meer uitgesproken politiek-
ideologische visie.

De enige activiteiten waarmee ze meer 
volk weten te verzamelen, zijn rechts-
extremistische muziekoptredens en 
-concerten. Dit jaar vonden in België twee 
“BLOOD AND HONOUR”-concerten plaats, 
evenveel als vorig jaar, maar minder dan de 
jaren voordien. 

Opvallend was dat “BLOOD AND HONOUR 
VLAANDEREN” de twee concerten 
organiseerde in samenwerking met 
een nieuw opgerichte Waalse “BLOOD 
AND HONOUR”-afdeling (“BLOOD AND 
HONOUR WALLONIE”). Dit is des te 
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opmerkelijker omdat er zich voor het 
eerst in lange tijd opnieuw een rechts-
extremistische skinheadformatie aandient 
in het Franstalige landsgedeelte. Sinds 
de jaren negentig van vorige eeuw heeft 
de ‘georganiseerde’ skinheadbeweging 
zich nagenoeg volledig in Vlaanderen 
gemanifesteerd. In Franstalig België 
bestond de beweging de laatste vijftien jaar 
vrijwel alleen uit losse skinheadelementen. 
Van een ietwat gestructureerde groep was 
er al die tijd geen sprake. 

Toch is het helemaal niet zeker dat de 
oprichting van een Waalse B&H-afdeling 
wijst op een sterke heropleving van 
de georganiseerde skinheadbeweging 
in Wallonië. “BLOOD AND HONOUR 
WALLONIE” is (voorlopig) niet veel meer 
dan een eenmansinitiatief waarrond 
zich een paar gelijkgestemden hebben 
aangesloten.

De concerten, die respectievelijk een 
50-tal en een 150-tal concertgangers 
aantrokken (waarvan een behoorlijk 
aantal buitenlanders), verliepen zonder 
noemenswaardige incidenten of verstoring 
van de openbare orde. Wel bezondigden 
het merendeel van de aanwezigen zich in 
de concertzaal aan racistische uitlatingen 
en gedragingen, zoals het brengen van de 
Hitlergroet gevolgd door het roepen van 
“Sieg Heil”.

Naast de B&H-beweging heeft de Veiligheid 
van de Staat ook oog voor rechts-
extremistische skinheads waarvan hun 
‘skinhead-zijn’ zich vrijwel uitsluitend beperkt 
tot hun uiterlijk (kortgeschoren haarsnit) en 
tot hun sporadische contacten met de B&H-
beweging. Deze personen dienen dan ook 
eerder beschouwd te worden als rechts-

extremisten tout court dan wel als rechts-
extremistische skinheads. In sommige van 
deze kringen is er mogelijk sprake van 
betrokkenheid bij illegale wapenhandel. 

ExTREEMRECHTS EN 
ISLAMOFOBIE

Als inlichtingendienst richten wij onze 
focus enkel op die groeperingen waarvan 
onderzoek uitwijst dat hun islamkritische 
houding racistisch of xenofoob gemotiveerd 
is.

De vermeende “islamisering” van 
onze samenleving wordt vooral bij 
institutioneel extreemrechts en bij sommige 
ultranationalistische groeperingen als een 
dringend probleem aanzien. Andere rechts-
extremistische groepen hebben nauwelijks 
aandacht voor dit thema. Hun vijandbeeld 
blijft hoofdzakelijk gericht op joden en op 
vreemdelingen in het algemeen.

Hoewel het anti-islamprotest veelal beperkt 
blijft tot retoriek, registreerden we, net als 
in 2010, verschillende protestacties rond 
dit thema. Wel dient gezegd dat tot nog 
toe de actievoering steeds binnen het 
democratische rechtskader is verlopen. De 
Veiligheid van de Staat vermoedt dat deze 
situatie noch op korte, noch op middellange 
termijn wezenlijk zal veranderen.

“BELGIUM DEFENCE LEAGUE” (BDL) 
opgericht in 2010 als internet forum door 
voetbalhooligans, is er in de loop van 2011 
niet in geslaagd om zich vanuit een virtueel 
forum te transformeren tot een echte, fysieke 
actiegroep. Geen enkele manifestatie die in 
2011 door BDL werd aangekondigd, vond 
uiteindelijk plaats. Maar ook de activiteit op 
het internet is vandaag herleid tot slechts 
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een handvol leden die af en toe korte 
berichten op het forum posten.

NEGATIONISME

Het jaar 2011 was op het vlak van 
‘negationistische activiteit’ zeer kalm. De 
voornaamste negationistische auteurs, die 
gewoonlijk in ons land actief zijn, hebben - 
sommigen allicht definitief- een punt gezet 
achter hun publicaties en schrijfsels. Dit 
als gevolg van verschillende gerechtelijke 
acties die tegen hen werden ondernomen 
of als gevolg van hun detentie.

B. BELGISCH EXTREEMLINKS

BELgisCH EXtREEMLinks

De evolutie geschetst in eerdere 
jaarverslagen heeft zich in 2011 voortgezet. 
Meer en meer vertonen de extreemlinkse 
Belgische politieke partijen de kenmerken 
van klassieke politieke organisaties: de 
dogmatische ideologische standpunten 
worden achterwege gelaten ten voordele 
van electorale strategieën. 

De afwezigheid van een extremistisch 
discours, gekoppeld aan een deelname 
aan het democratisch systeem, leidt tot de 
conclusie dat deze politieke partijen niet 
langer een prioriteit mogen zijn voor een 
binnenlandse veiligheidsdienst. 

De opvolging van Belgisch extreemlinks 
door de Veiligheid van de Staat is de 
laatste jaren dan ook sterk geëvolueerd: 
linkse extremisten worden vandaag de dag 
voornamelijk waargenomen in kringen van 
anarchisten en de solidariteitsbeweging 
met revolutionaire gevangenen. Wel 

wordt er nog steeds rekening gehouden 
met een eventuele infiltratie door linkse 
extremisten in andere, meer gematigde 
links geïnspireerde entiteiten zoals politieke 
partijen en antiautoritaire actiegroepen. 

SOLIDARITEITSBEWEGINGEN MET 
REVOLUTIONAIRE GEVANGENEN

De “ASSOCIATION DES PARENTS 
ET AMIS DES PRISIONNIERS 
COMMUNISTES / SECOURS ROUGE” 
(APAPC/SR) is een steuncomité voor 
‘revolutionaire’ gevangenen in Europa en 
maakt deel uit van het overkoepelende 
“SECOURS ROUGE INTERNATIONAL” 
(SRI). APAPC/SR ondersteunt in de eerste 
plaats solidariteitscampagnes met wat zij 
noemt ‘politieke’ gevangenen in de landen 
waar de verschillende afdelingen van 
SRI actief zijn d.w.z. antikapitalistische, 
anti-imperialistische en antifascistische 
gevangenen. De sleutelfiguur van deze 
organisatie is Bertrand SASSOYE, 
voormalig kopstuk van de extreemlinkse 
terreurgroepering “CELLULES 
COMMUNISTES COMBATTANTES” 
(CCC). 

Tijdens huiszoekingen in Italië bij militanten 
van de linkse Italiaanse terreurgroepering 
“PARTITO COMUNISTA POLITICO-
MILITARE” (PCPM) werden in 2008 
pasfoto’s aangetroffen van vier leden van 
APAPC/SR. Op 5 juni werden deze vier 
gearresteerd op verdenking van connecties 
met PCPM. Het gerechtelijk onderzoek is 
eind 2009 afgesloten en begin 2010 zijn 
de voorwaarden van de voorwaardelijke 
invrijheidsstelling van deze vier APAPC-
militanten opgeheven. In 2009 zijn 13 
PCP-M beschuldigden in Italië veroordeeld. 
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In België zal de Raadkamer in het voorjaar 
van 2012 oordelen of de vier leden van het 
steuncomité worden vervolgd. 

De hoofdactiviteit van APAPC/SR bleef 
in 2011 ongewijzigd en bestond erin 
actie te voeren en solidariteit te betuigen 
d.m.v. communiqués, publicaties en 
demonstraties voor verschillende 
‘revolutionaire gevangenen’: de in Frankrijk 
tot levenslang veroordeelde militant van 
de Libanese terreurgroep “FRACTIONS 
ARMEES REVOLUTIONNAIRES 
LIBANAISES” (FARL) Georges Ibrahim 
ABDALLAH, de beschuldigde leden van 
de Griekse terroristische organisatie 
“REVOLUTIONARY STRUGGLE” en 
Palestijnse en Marokkaanse gevangenen. 
Er werd ook campagne gevoerd voor de 
vier beschuldigde leden van APAPC zelf en 
enkele Zwitserse kameraden van SRI die 
in het najaar van 2011 in eerste instantie 
werden veroordeeld voor het gebruik van 
explosieven en brandaanslagen…. 

Meer algemeen verzet APAPC/SR 
zich tegen de Europese en Belgische 
antiterreurwetgeving. Volgens APAPC/
SR en SRI kadert deze wetgeving in een 
poging om linkse politieke en sociale 
contestatiebewegingen monddood te 
maken. 

Pierre CARETTE, de voormalige 
leider van de CCC die in 2007 zijn 
eigen solidariteitsbeweging, “COMITE 
SOLIDARITE-LIBERTE”, op touw zette, 
trok in 2010 nog geregeld richting Frankrijk 
om er deel te nemen aan solidariteitsacties 
voor ‘revolutionaire’ gevangenen. In 2011 
was dit echter veel minder het geval. De 
voorwaardelijke invrijheidsstellingen van 

de laatste gevangenen van “ACTION 
DIRECTE” hebben hier zeker een rol in 
gespeeld. 

Het niet afgezwakte geloof van de 
protagonisten van beide bewegingen 
in de noodzaak van gewapende strijd 
om de communistische revolutie te 
verwezenlijken, in samenhang met hun 
terroristische verleden, rechtvaardigt de 
opvolging door de Veiligheid van de Staat 
van hun politieke activiteiten. Noch Pierre 
CARETTE noch Bertrand SASSOYE - zo 
bleek uit verschillende persinterviews – 
hebben de ideologische stellingnamen 
van voor hun arrestatie in 1985 verlaten. 
Bovendien komen deze militanten bij hun 
internationale verplaatsingen in contact met 
andere ex-terroristen of sympathisanten van 
recent (of minder recent) voor terrorisme 
veroordeelde personen. 

anaRCHisME

Het anarchistische milieu in ons land wordt 
de laatste jaren gekenmerkt door een 
ontegensprekelijke radicalisering, zowel 
in discours als in haar eigenlijke acties. 
Opmerkelijk is dat deze radicalisering haar 
kiemen vindt in een aantal niet-economische 
thema’s zoals de weerstand tegen het 
Belgische asiel –en migratiebeleid en het 
gevangenissysteem. De anarchistische 
ideologie kenmerkt zich in de eerste plaats 
door een absolute drang naar individuele 
vrijheid en een resoluut afwijzen van 
hiërarchische structuren. De economische, 
financiële en sociale crisis die Europa sinds 
2007 in zijn greep houdt, heeft het Belgische 
anarchisme geen bijkomende impuls 
gegeven. De thema’s waarrond Belgische 
radicale anarchisten actief zijn worden 
wel steeds gekaderd binnen een groter 
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antiautoritair en antikapitalistisch geheel: zo 
wordt de strijd tegen de gesloten asielcentra 
en de Belgische vreemdelingenwetgeving 
gezien als een verdediging van de ‘have-
nots’ van het internationale kapitalistische 
systeem.

Een opvallende trend in 2011 was de 
anarchistische solidariteitscampagne voor 
een aantal gevangenen die opgesloten 
zijn in de hoogbeveiligde afdeling van 
de Brugse gevangenis. In het verleden 
beperkte de anarchistische solidariteit 
zich vaak tot ‘politieke’ gevangenen zoals 
bijvoorbeeld de leden van de “CELLULES 
COMMUNISTES COMBATTANTES”. 
Vandaag de dag kunnen ook ‘gewone’ 
criminelen zoals Nordine BENALLAL en 
Farid BAMOUHAMMAD ‘LE FOU’ rekenen 
op sympathie vanuit anarchistische middens 
omwille van hun niet-aflatende verzet tegen 
het gevangenissysteem. 

Ook in 2011 pleegden anarchisten een aantal 
kleinschalige, maar gewelddadige acties. 
Een kleine kern van Belgische anarchisten 
vertoont de blijvende bereidheid geweld 
te gebruiken tegen voornamelijk materiële 
doelen en zij maken dan ook voorwerp uit 
van de opvolging door de Veiligheid van 
de Staat. Een bijkomende vaststelling is de 
collusie tussen anarchisten en vreedzame 
activisten rond het asielbeleid bij het 
aanhoudend protest tegen het nieuwe 
gesloten asielcentrum te Steenokkerzeel. 

De situatie in een aantal Zuid-Europese 
landen noopt ook in ons land tot 
voorzichtigheid en waakzaamheid met 
betrekking tot het anarchistisch milieu. Ook 
in 2011 pleegden Italiaanse en Griekse 
anarchisten een reeks aanslagen, waarbij 
onder meer het verzenden van bombrieven 

door de “FEDERAZIONE ANARCHICA 
INFORMALE” als terrorisme gecatalogeerd 
kunnen worden. Niets wijst erop dat ook 
in ons land anarchisten de stap naar 
terroristisch geweld zullen zetten, maar de 
huidige campagne van kleinschalig politiek 
geweld zal wellicht onverminderd worden 
voortgezet.

ANTIAUTORITAIRE ACTIEGROEPEN

Een groot aantal basisgroeperingen 
ageert vanuit een antiautoritaire en 
antikapitalistische ideologie rond een 
breed en gevarieerd scala van specifieke 
en afgelijnde thema’s: ecologie en de 
klimaatproblematiek, dierenrechten, de 
Derde Wereld, antimilitarisme, antifascisme, 
solidariteit met mensen zonder papieren, … 
om er maar enkele op te sommen.

De analyse van 2010 kan in grote 
lijnen behouden blijven. Deze “single-
issuegroeperingen” verkiezen in de eerste 
plaats niet-gewelddadige, directe actie om 
hun strijdpunten onder de aandacht van 
de publieke opinie te brengen zonder te 
vervallen in ideologisch extremisme. Bij 
het ontplooien van hun activiteiten blijven 
zij meestal bewust binnen de wettelijke 
grenzen, gesteld aan de uitoefening van het 
recht op vrije meningsuiting. 

We wezen al eerder op het gevaar van 
infiltratie door extremisten, i.c. anarchisten, 
binnen de solidariteitsbeweging met 
asielzoekers. Dit risico op infiltratie bestaat 
ook binnen andere contestatiebewegingen, 
maar wordt momenteel als eerder beperkt 
ingeschat.
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2. IN HET BUITENLAND: TURKS-
KOERDISCHE WERELD

A. Turkse 
parlementsverkiezingen

Op 12 juni 2011 vonden in Turkije 
parlementsverkiezingen plaats. De 
regerende partij “ADALET VE KALKINMA 
PARTISI” (AKP) van premier Recep Tayyip 
ERDOĞAN hoopte een 2/3 meerderheid 
te behalen om zo alleen de grondwet te 
kunnen herzien. Dit opzet lukte echter 
niet. Hoewel de AKP met bijna 50% van de 
stemmen een zeer goed resultaat boekte, 
zal men samen moeten werken met de 
republikeinse “CUMUHURIYET HALK 
PARTISI” (CHP), de ultranationalistische 
“MILIYETÇI HAREKET PARTISI” (MHP) of 
de pro-Koerdische “BARIŞ VE DEMOKRASI 
PARTISI” (BDP). 

De oude grondwet dateert van 1982 
en werd in de nasleep van de militaire 
staatsgreep van 1980 door de toenmalige 
legertop opgesteld. Met de hervorming van 
de grondwet wil de AKP werk maken van 
een verdere democratisering van de Turkse 
samenleving. Een bijzondere meerderheid 
in het parlement had echter ook de 
mogelijkheid gecreëerd om een aantal 
aanpassingen te doen die beter in het kraam 
van de AKP pasten. Nu er compromissen 
gesloten moeten worden met de oppositie 
lijkt het minder waarschijnlijk dat een 
presidentieel systeem op maat van premier 
Recep Tayyip ERDOĞAN zal gerealiseerd 
worden. 

B. De AKP en het Turkse leger

Sinds de AKP aan de macht is, bestaan 
er duidelijke spanningen tussen de partij 

en het seculiere Turkse establishment, 
waarvan het leger één van de voornaamste 
pijlers is. In 2011 leidden de spanningen 
tot een nooit gezien hoogtepunt toen de 
Turkse legertop eind juli collectief ontslag 
nam. Het feit dat ook in 2011 heel wat 
hoge officieren aangehouden werden in 
het kader van hun mogelijke betrokkenheid 
bij complotten tegen de AKP regering 
was ongetwijfeld één van de belangrijkste 
oorzaken van het ontslag. Dat de Turkse 
militairen de voorbije jaren enorm veel van 
hun macht en aanzien verloren zijn, zal 
onderhuids ongetwijfeld ook meegespeeld 
hebben. Het feit dat het leger op deze 
manier uiting gaf aan haar ongenoegen 
en niet via een staatsgreep illustreert mooi 
de veranderende machtsverhoudingen in 
Turkije. 

C. Turkije en de opstand in 
Syrië

Turkije heeft de ambitie om een regionale 
grootmacht te worden en voert in dit kader 
al enkele jaren een politiek van ‘zero 
problems with neighbours’. De schokgolf 
die de Arabische lente in 2011 teweeg 
bracht, zorgde in Ankara dan ook voor 
nerveus geschuifel op de regeringsbanken. 
Vooral de situatie in Syrië bezorgde Turkije 
behoorlijk wat kopzorgen. 

In de jaren ’80 en ‘90 was de relatie tussen 
Turkije en Syrië ronduit slecht. Turkije 
beschuldigde Syrië ervan de terroristische 
organisatie “PARTIYA KARKEREN 
KURDISTAN” (PKK) onderdak te bieden 
en te steunen in haar strijd tegen de Turkse 
staat. Toen Syrië in 1998 na serieuze 
druk van Turkije Abdullah ÖCALAN het 
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land uitzette, werden de relaties tussen 
beide buurlanden stilaan beter. Als gevolg 
van de betere relaties werden in 2009 
visabeperkingen opgeheven wat een 
enorme boost gaf aan de (grens)handel 
tussen beide landen. Nadien vonden ook 
de eerste directe contacten plaats tussen 
de politieke leiders en tal van verdragen 
en overeenkomsten werden in de loop van 
2010 afgesloten.

De uitdijende volksopstand in Syrië 
verontrustte Turkije op meerdere fronten. 
Zo was men beducht voor een grote 
instroom van vluchtelingen en de negatieve 
gevolgen van de opstand voor de bloeiende 
lokale Turkse economie. Anderzijds was 
men er zich van bewust dat een te forse 
reactie Damascus zou kunnen aanzetten 
om opnieuw de PKK te steunen. 

Aanvankelijk trachtte Turkije dan ook de 
Syriërs van de noodzaak te overtuigen 
om het land democratisch te hervormen. 
Toen duidelijk werd dat Syrië de opstanden 
bloedig bleef neerslaan, veranderde 
Turkije het geweer van schouder en werd 
het optreden van het Syrische regime 
openlijk veroordeeld. Daarnaast begon 
Ankara ook systematisch de Syrische 
oppositie (gewapend en niet gewapend) 
te ondersteunen. Vrij snel doken ook 
geruchten op dat het Syrische regime 
opnieuw de Syrische tak van de PKK 
actief zou ondersteunen. De jaren van 
toenadering en verbeterde relaties tussen 
beide landen waren opeens weer zeer ver 
weg. 

D. De relatie met Israël

Hoewel de betrekkingen tussen Turkije 
en Israël al enkele jaren in het slop zitten, 

leidde de entering van de “Mavi Marmara” 
door het Israëlische leger op 31 mei 2010 
tot een absoluut dieptepunt. 

In 2011 verbeterden de relaties tussen 
beide landen niet substantieel. Van bij het 
begin van het jaar zorgden geruchten over 
een nieuw hulpkonvooi voor Gaza, waarbij 
de Turkse organisatie “INTERNATIONALE 
HUMANITARE HILFSORGANISATION” 
(IHH) opnieuw een voortrekkersrol zou 
spelen, voor diplomatieke druk van de 
Verenigde Staten en Israël op Turkije. 

Dat IHH zich uiteindelijk terugtrok en de 
tweede “Gaza Flotilla” grotendeels een 
maat voor niets was, veranderde echter 
niets aan de betrekkingen tussen Israël 
en Turkije. Beide landen blijven elkaar 
wantrouwen en het ziet er niet naar uit dat 
hier in de nabije toekomst snel verandering 
in zal komen. 

E. De Koerdische kwestie

In augustus 2010 kondigde de terroristische 
organisatie PKK een staakt het vuren af. 
Dit initiatief werd verlengd tot de Turkse 
parlementsverkiezingen in juni 2011.

Het werd in de aanloop naar deze 
verkiezingen echter steeds duidelijker 
dat dit staakt het vuren spoedig weer zou 
opgegeven worden.

Tal van Koerdische stemmen meenden dat 
de zogenaamde “Democratische Opening”, 
een regeringsinitiatief  dat moest leiden tot 
meer culturele vrijheid en economische 
mogelijkheden voor minderheden - vooral 
de Koerdische bevolking - te mager uitviel.
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Tegen een achtergrond van een felle 
kiescampagne waarin de regeringspartij 
AKP in het Zuidoosten van Turkije de 
concurrentie aanbond met de pro-
Koerdische partij BDP werd een campagne 
van burgerlijke ongehoorzaamheid gevoerd 
naar voorbeeld van de volksopstanden in 
de Arabische wereld.

De AKP consolideerde zijn machtspositie 
tijdens de verkiezingen, maar de BDP 
maakte een grote sprong voorwaarts en 
verdubbelde bijna zijn aantal zetels in het 
parlement.

Intussen trad het Turkse gerecht hard op 
tegen de organisatie “KOMA CIVAKEN 
KURDISTAN” (KCK), de structuur die de 
PKK overkoepelt, maar die tevens over 
een grote burgerlijke structuur beschikt 
in Turkije. De Turkse staat verdenkt KCK 
ervan een parallelle staatsstructuur te 
willen oprichten.

Na de parlementsverkiezingen werd het 
staakt-het-vuren door de PKK opgezegd en 
brak een nieuwe periode aan van geweld, 
waarbij aan beide zijden van het conflict 
een groot aantal slachtoffers vielen bij 
meerdere aanslagen, bombardementen en 
gevechten.

Toen op 19 oktober 24 Turkse soldaten 
omkwamen bij meerdere PKK-acties, lieten 
de gevolgen zich ook in Europese steden 
voelen. Turkse en Koerdische jongeren 
trokken de straat op om te protesteren. 
Hierbij kwam het in meerdere gevallen tot 
vechtpartijen. Onder meer in Antwerpen 
leidden de gebeurtenissen in Turkije tot 

een periode van spanning, waarbij het 
Antwerpse stadhuis werd bezet door PKK-
sympathisanten, straatgevechten uitbraken 
en molotovcocktails werden gegooid tegen 
een Turkse club.

De verharding die merkbaar is in het conflict 
in Turkije is steeds beter voelbaar in de 
Turks-Koerdische gemeenschap in België. 
De verwachting bestaat dat de huidige 
spanningen zullen aanhouden in 2012 
en mogelijk aanleiding kunnen geven tot 
nieuwe incidenten.

3.  IN HET BUITENLAND: 
LATIJNS-AMERIKA

Op wereldvlak blijft Latijns-Amerika 
tussen 2010 en 2011 aan belang winnen. 
Een bewijs hiervan is de lancering van 
de “GEMEENSCHAP VAN LATIJNS-
AMERIKAANSE EN CARAÏBISCHE 
STATEN” (CELAC) in december 2011. 
Zoals de verklaring van Caracas preciseert, 
beoogt deze organisatie op termijn de 
politieke, economische, sociale en culturele 
integratie van de drieëndertig Latijns-
Amerikaanse landen en Caraïben, die 
zij verenigt. Onofficieel wenst zij ook de 
betrekkingen tussen de Verenigde Staten 
en het zuiden van het continent terug in 
evenwicht te brengen als tegengewicht 
voor de “ORGANISATIE VAN DE 
AMERIKAANSE STATEN “ (OAS), die 
te hard door Washington beïnvloed zou 
worden. 

Dit verhindert echter niet dat een aantal 
Latijns-Amerikaanse staten nog steeds 
geconfronteerd worden met een gespannen 
binnenlandse politieke situatie en zelfs met 
erg gewelddadige criminele organisaties of 
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organisaties die door de Europese Unie als 
terroristisch beschouwd worden. 

De aandacht van de Veiligheid van de 
Staat voor de problematieken waarmee dit 
deel van de wereld te kampen heeft, wordt 
gerechtvaardigd door de weerslag die ze 
in België hebben, ook al vormde Latijns-
Amerika dit jaar geen bron van ernstige 
bedreigingen tegen de binnenlandse 
staatsveiligheid en het voortbestaan van de 
democratische en grondwettelijke orde van 
ons land. 

De aanwezigheid op ons grondgebied 
van extreemlinkse militanten van Latijns-
Amerikaanse afkomst - waarvan bepaalde 
sympathisanten van organisaties als 
terrorist beschouwd worden door de 
Europese Unie - en de banden die deze 
militanten met Belgische extreemlinkse 
groeperingen onderhouden, was ook 
in 2011 nog steeds een verontrustend 
onderwerp voor onze dienst.

RELIGIEUS ExTREMISME

1. INSTITUTIONELE ISLAM 

In 2011 werd geen oplossing gevonden 
voor de aanslepende problemen rond het 
“ExECUTIEF VAN DE MOSLIMS VAN 
BELGIE”. Cruciaal bleef de vraag hoe 
dit cultusorgaan vernieuwd zou kunnen 
worden. De vernieuwingsmodaliteiten van 
het “ExECUTIEF VAN DE MOSLIMS VAN 
BELGIE” kunnen een niet te onderschatten 
impact hebben op de verdere ontwikkeling 
van het cultusorgaan en van de institutionele 
islam als geheel. Diverse actoren die door 
onze dienst worden opgevolgd zijn zich 
hiervan terdege bewust, en hebben zich in 

2011 zoals in voorgaande jaren rond deze 
thematiek geprofileerd. Zoals werd voorspeld 
in het voorgaande jaarverslag, kon in dit 
dossier immers ook in 2011 een continue 
agitatie door radicale moslimkringen 
en buitenlandse mogendheden worden 
waargenomen. Hierover werd door onze 
dienst gerapporteerd aan de minister van 
Justitie.

Met de Federale Overheidsdienst 
Justitie en andere belanghebbenden 
werden nadere afspraken gemaakt 
aangaande de rol van de Veiligheid van 
de Staat in erkenningsdossiers van lokale 
geloofsgemeenschappen. Door onze 
dienst werd daarbij een engagement 
aangegaan voor een meer gestroomlijnde 
dossierbehandeling.

2. ISLAMITISCH EXTREMISME 

Het islamitisch extremisme was in 2011 
net als voorgaande jaren een belangrijk 
aandachtspunt. 

Het salafisme bleef de meest verspreide 
islamitisch-extremistische stroming in ons 
land. Het salafisme wenst het individuele 
en maatschappelijke leven via strikte 
voorschriften te normeren. De stroming is 
gekant tegen de democratische rechtsorde, 
tegen het westerse rechtsstelsel en 
tegen de maatschappelijke integratie 
van moslims. Daarnaast worden ook 
andersdenkende moslims geviseerd. In 
ons land zijn zowel salafieten actief die 
vreedzame actiemethodes propageren, als 
enkelen die geweld principieel acceptabel 
vinden of zelfs nastreven. De scheidslijn 
tussen de diverse salafitische stromingen is 
niet steeds eenduidig, en 2011 zag diverse 
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interne conflicten binnen de salafitische 
scène.

“SHARIA4BELGIUM” was de opvallendste, 
meest gemediatiseerde salafitische 
groepering van 2011. De groepering was 
erg actief op internet, en ontwikkelde ook 
propaganda-activiteiten in Antwerpen, 
Brussel, Mechelen en elders. Het was 
alleszins duidelijk dat de geografische 
actieradius van de Antwerpse groepering 
in 2011 toenam, en dat er contacten 
werden gelegd met extremisten in andere 
Belgische steden. Daarbij werd de 
controverse en confrontatie niet geschuwd, 
en vaak zelfs bewust opgezocht teneinde 
maatschappelijke fricties en media-
aandacht te genereren. Militanten van 
“SHARIA4BELGIUM” ageerden ook in het 
buitenland, en waren onder meer betrokken 
bij een orderverstoring in Nederland.

Het voorbije jaar kwamen er buitenlandse 
salafieten naar België om zich hier te 
vestigen. Daarnaast zijn er ook vertrokken, 
sommigen om zich definitief in het buitenland 
te installeren, anderen om religieuze 
of taalkundige studies in de Arabische 
wereld te ondernemen, niet zelden in 
extremistische onderwijsinstellingen. 

In 2011 kon worden vastgesteld dat 
ook in ons land diverse salafitische 
onderwijsinitiatieven werden ontwikkeld. 
Bepaalde van deze initiatieven werden 
vanuit het buitenland geïnitieerd of 
aangestuurd. Het zal duidelijk zijn dat 
dergelijke radicale onderwijsinitiatieven 
een uiterst negatieve impact hebben op de 
integratie van moslims in de samenleving.

Sommige verantwoordelijken van 
salafitische educatieve initiatieven 

hanteerden een bewuste façadepolitiek, 
waarbij zij hun extremistische ideeëngoed 
ten opzichte van derden verheimelijkten. 
In salafitische milieus is dergelijke 
façadepolitiek eerder ongebruikelijk, al 
kon ze ten dele ook worden vastgesteld bij 
de verantwoordelijken van een Brusselse 
organisatie, die zeer zichtbare caritatieve 
acties combineerde met iets minder zichtbare 
salafitische propagandaverspreiding. Bij 
radicale en extremistische groeperingen 
in de islamitische wereld is het niet 
ongebruikelijk om proselitisme te 
combineren met weldadigheid, maar nooit 
eerder werd het op dergelijke militante wijze 
in ons land georchestreerd.

In het kader van de Arabische Lente 
bleek Brussel voor Moslimbroeders uit 
diverse Arabische landen een plaats om 
geprivilegieerde internationale contacten 
te leggen. Façadepolitiek werd hierbij 
niet geschuwd: naar derden toe maakten 
Moslimbroeders hun ideologische affiliatie 
niet steeds bekend.

De uiteindelijke invoering van de wet 
die een de facto boerka-verbod inhoudt, 
heeft geen aanleiding gegeven tot grote 
commotie in islamitisch-extremistische 
kringen in ons land. Ook op internationaal 
vlak ging de invoering grotendeels aan 
moslimextremisten voorbij, waarschijnlijk 
omdat er reeds in 2010 internationaal 
over werd bericht en omdat veel 
moslimextremisten er toen reeds van 
uitgingen dat de wet was ingevoerd.

Radicalisering in de Belgische penitentiaire 
instellingen was in 2011 geen omvangrijk 
probleem, enkele individuele casussen niet 
te nagesproken.
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3. WESTELIJKE BALKAN

A. Politieke evoluties in de 
Balkan 

De Balkan is een ingewikkeld lappendeken 
van volkeren en religies. Met het 
uiteenvallen van Joegoslavië zijn religie en 
nationalisme in de regio aan een opmars 
bezig. Zo lagen de spanningen tussen de 
gemeenschappen in Bosnië-Herzegovina 
aan de basis van een diepgaande politieke 
crisis die het ganse jaar 2011 duurde en 
die de vorming van een federale regering 
belette. In buurland Servië zijn in 2011 Ratko 
MLADIC en Goran HADZIC aangehouden. 
Zodra dit netelige dossier van de Servische 
politieke agenda was verdwenen, liepen 
de spanningen rond de Servische 
minderheid in het noorden van Kosovo 
hoog op. Sinds juli 2011 werpen etnische 
Serviërs in het noordelijke deel van Kosovo 
wegversperringen op naar aanleiding van 
het besluit van de Kosovaarse regering om 
eigen douaniers te plaatsen bij de Servisch-
Kosovaarse grens. 

In de jonge Kosovaarse staat behoudt de 
georganiseerde misdaad stevig haar greep 
op de samenleving. Het rapport MARTY1 

wees eind 2010 op de betrokkenheid 
van toppolitici bij criminele activiteiten – 
waaronder het verhandelen van organen 
van gevangenen. Het rapport gaf aanleiding 
tot hevige reacties in Kosovo. 

De Veiligheid van de Staat volgt deze 
evoluties in de Balkan van nabij op, gezien 
ons land een aanzienlijke Balkandiaspora 

huisvest. Zeker de Albaneestalige 
gemeenschap – naar schatting ca. 50.000 
personen – is vrij aanzienlijk. Van de 
politieke spanningen in de thuisregio is 
echter weinig onmiddellijke weerslag te 
merken geweest bij de diaspora in ons land. 
Alleen het MARTY-rapport scheen een 
grote verontwaardiging teweeg te brengen 
in de Kosovaarse gemeenschap. 

Overigens was er het voorjaar 2011 een 
verdere toestroom van asielzoekers uit de 
Balkan – voornamelijk Kosovo, Macedonië, 
Montenegro en Servië. Dit ten gevolge 
van de visumvrijstelling die de EU had 
toegestaan voor inwoners uit die landen. De 
Veiligheid van de Staat volgt deze evolutie 
alvast verder op, want deze migratiegolven 
kunnen mogelijkheden bieden voor maffiose 
netwerken of extremistische groeperingen 
uit de regio. 

B. slamitisch extremisme in de 
Westelijke Balkan 

Op vlak van radicaal islamisme in de 
Westelijke Balkan, is de aandacht van 
de Veiligheid van de Staat voornamelijk 
gevestigd op de eventuele aanwezigheid 
op Belgisch grondgebied van radicale 
islamisten afkomstig uit deze regio. 
Over het algemeen is de islam zoals die 
beleefd wordt in Bosnië, Kosovo, Albanië 
of elders in de regio of in de diaspora – 
grotendeels aangepast aan de moderne 
liberaal – democratische maatschappij, 
maar door de politieke, economische en 
sociale veranderingen van de voorbije twee 
decennia, heeft de radicale islam voet aan 

1. De publicatie van het rapport Marty door de Raad van Europa bracht de mogelijke betrokkenheid bij illegale trafieken 
(waaronder organenhandel) van Kosovaarse politieke leiders aan het licht. De organen werden weggenomen bij 
Servische gevangenen uit Kosovo.



  Hoofdstuk 2 pagina 43

de grond gekregen in de Westelijke Balkan. 
Hoewel het over een erg kleine minderheid 
van moslims gaat, blijken enkelingen 
toch voldoende te radicaliseren om tot 
terreurdaden over te gaan. In 2011 hebben 
twee individuen de aandacht getrokken 
met hun aanslagen. In Sarajevo schoot 
op 28 oktober de jonge Serviër Mevlid 
JASAREVIC met een machinegeweer naar 
de ambassade van de Verenigde Staten in 
Sarajevo, waarbij een politieman gewond 
raakte. Eerder nog, in maart 2011, had de 
jonge Kosovaarse Duitser Arid UKA twee 
Amerikaanse militairen doodgeschoten 
op de luchthaven van Frankfurt. In de 
rechtszaak die startte in augustus 2011, 
verklaarde hij dat hij geradicaliseerd raakte 
door het zien van jihadistische video’s op 
het internet. Deze aanslag toonde aan ook 
in de diaspora binnen de jonge generatie 
het gevaar voor radicalisering bestaat. 

In eigen land zien we voornamelijk dat een 
beperkt aantal individuen zich radicaliseert. 
Ze onderhouden contacten met radicale 
islamisten uit andere gemeenschappen en 
met gelijkgezinden op het thuisfront. De 
Veiligheid van de Staat volgt deze evolutie 
op de voet op.

TERRORISME

1. JIHADISTISCHE DREIGINGEN 
TEGEN EUROPA

In 2011 hebben Amerikaanse interventies 
zware klappen toegebracht aan de 
beweging “AL-QAIDA”, meer bepaald in de 
vorm van de dood van Osama BEN LADEN 
in mei 2011 en van Anwar AL-AWLAKI 
in september 2011. De Veiligheid van de 
Staat heeft van haar kant meegewerkt aan 

het verijdelen van meerdere plannen voor 
aanslagen die in het bijzonder Europese 
landen viseerden en die beraamd werden 
door operationele cellen afkomstig uit 
conflictgebieden. Sommige van deze 
dreigingen hebben weerklank gevonden 
in de internationale pers. Het plan voor 
een aanslag dat gecoördineerd werd 
door Yunis AL-MAURITANI, operationeel 
verantwoordelijke van “AL-QAIDA” en in 
augustus 2011 aangehouden in Pakistan, is 
hier een voorbeeld van. 

Bovendien werden gedurende dit jaar 
meerdere Europese onderdanen, die 
militair getraind waren in de Afghaans-
Pakistaanse regio, aangehouden nadat ze 
trachtten terug te keren naar Europa of naar 
Noord-Afrika dat in de greep was van de 
‘Arabische Lente’.

België maakte in 2011 niet het voorwerp 
uit van directe dreigingen. Ons land blijkt 
echter wel een belangrijk transitland voor de 
betrokken operationele netwerken. De keuze 
voor België als transitland lijkt voornamelijk 
gestoeld op twee factoren. Enerzijds heeft 
België geografisch een centrale ligging 
in Europa en zijn er meerdere lagekost-
luchtvaartmaatschappijen actief. Anderzijds 
lijken verschillende criminele netwerken, 
die vaak actief zijn in de vervalsing van 
documenten en het witwassen van geld, 
logistieke steun te verlenen aan deze 
operationele cellen. 

Het spreekt voor zich dat in het licht van 
deze vaststelling de waakzaamheid van de 
Veiligheid van de Staat verhoogd blijft en 
dat ze bijgevolg een sterke samenwerking 
met haar binnenlandse en buitenlandse 
partners heeft ontwikkeld.
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2. FILIERES

In 2011 kon geen enkel vertrek van Belgische 
onderdanen naar de Afghaans-Pakistaanse 
grensregio worden vastgesteld. Onze dienst 
is in dit verband van oordeel dat de druk van 
de Amerikaanse veiligheidsdiensten op de 
organisatie “AL-QAIDA” de operationele en 
opvangcapaciteit ervan sterk verzwakt heeft. 
Tegelijkertijd zouden via de verschillende 
jihadistische media, waaronder in het 
bijzonder de online publicatie INSPIRE 
uitgegeven door “AL QAIDA IN HET 
ARABISCHE SCHIEREILAND” (AQAP), 
de verantwoordelijken van de beweging 
voorbehoud gemaakt hebben bij de 
komst van nieuwe vrijwilligers, met 
name Europese, naar de jihadistische 
conflictzones, zoals Afghanistan. Tot op 
heden is het enige individu gelinkt aan 
België dat zich nog steeds ter plaatse 
bevindt, sinds 2007, Moëz GARSALLAOUI. 
Geconfronteerd met deze vaststelling, denkt 
de Veiligheid van de Staat dat de Europese 
kandidaat-strijders die op het punt staan te 
vertrekken, zich op andere conflictgebieden 
zullen richten, zoals meer bepaald Somalië 
en Jemen.

3. ENDOGENE PROJIHADISTISCHE 
RADICALISERING

De endogene projihadistische radicalisering 
van sommige groeperingen, voornamelijk 
onder invloed van het bezoeken van 
projihadistische internetsites en/of 

radicale predikers is in 2011 aanleiding 
tot bezorgdheid voor de Veiligheid van de 
Staat gebleven.2

4. DE OPVOLGING VAN 
PERSONEN VEROORDEELD VOOR 
TERRORISME

Een fenomeen dat in toenemende mate 
de aandacht van de dienst vergt, is de 
opvolging van personen aan het einde van 
hun gevangenisstraf, die ze opgelopen 
hebben als gevolg van een veroordeling 
wegens terrorisme.

Sinds de aanslagen van 9 september 
2001, werden meerdere personen in België 
veroordeeld tot gevangenisstraffen, omwille 
van hun deelname en betrokkenheid bij 
terroristische activiteiten. Dit is enerzijds 
het resultaat van een toegenomen 
sensibilisering voor het islamitisch 
geïnspireerd terrorisme sinds de bewuste 
feiten en anderzijds een gevolg van de 
aangepaste wetgeving als reactie op de 
aanslagen in de Verenigde Staten. 

We dienen hierbij evenwel aan te stippen 
dat de terroristische  activiteiten, waarvoor 
personen in België veroordeeld werden, 
zich in de meeste gevallen situeerden in 
de sector van de logistieke ondersteuning 
(betrokkenheid in exfiltratienetwerken, 
het vervaardigen van en handel in valse 
en vervalste identiteitsdocumenten, 
huisvesten van personen op de vlucht voor 
het gerecht, … etc.) en in mindere mate met 
het daadwerkelijk beramen van aanslagen 

2,  Cf. Deel “Islamitisch extremisme”
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op Belgisch grondgebied. Het valt overigens 
op dat de meeste nog lopende gerechtelijke 
en inlichtingenonderzoeken voornamelijk 
betrekking hebben op “indirecte” steun aan 
terroristische daden.

In verband met de veroordelingen in België 
voor terrorisme denken we vooral, in de 
periode vlak voor en na de aaslagen van 
09/11, aan de zaak rond Nissar TRABELSI 
en de daders van de moord op Ahmed Shah 
MASSOUD, die met vervalste Belgische 
paspoorten reisden. 

Nissar TRABELSI werd in 2004 veroordeeld 
tot 10 jaar voor het beramen van een 
aanslag op de militaire luchtmachtbasis van 
Kleine Brogel. In 2011 was er een nieuwe 
episode in het verhaal rond zijn detentie 
en mogelijk uitlevering aan de Verenigde 
Staten. De goedkeuring van de uitlevering 
werd, wegens een procedurefout, met 
succes aangevochten bij het Europees 
Hof voor de Rechten van de Mens in 
Straatsburg. Bijgevolg blijft betrokkene 
voorlopig opgesloten in een Belgische 
gevangenis.

Nissar TRABELSI is, sedert enkele jaren, 
een vaste waarde in het jaarverslag van de 
Veiligheid van de Staat. Dit duidt tevens op 
het grote belang dat door onze dienst wordt 
gehecht aan de opvolging van deze zaak.

Een tweede Belgisch gerechtelijk 
terrorismeonderzoek dat in 2004 startte in 
de nasleep van de aanslagen in Madrid 
op 11 maart 2004, situeerde zich rond 
de zogeheten “GROEP VAN MAASEIK”. 
Deze groep zou gelinkt geweest zijn met 
de “GROUPE ISLAMIQUE COMBATTANT 
MAROCAIN” (GICM) en onder meer 
onderdak geboden hebben aan personen 

die rechtstreeks betrokken waren bij de 
aanslagen in Madrid. 

Inmiddels zijn het overgrote deel van de 
personen die in dit kader veroordeeld 
werden, opnieuw vrijgekomen. Onze dienst 
heeft akte genomen van het feit dat een van 
hen op heterdaad betrapt werd bij het plegen 
van strafbare feiten. Anderen zijn opnieuw 
opgedoken in contact met salafitische 
pro-jihadi bewegingen. Het behoeft geen 
betoog dat deze personen uiteraard nog 
steeds van nabij worden opgevolgd door de 
Veiligheid van de Staat.

Het lijdt geen twijfel dat deze problematiek 
in de komende jaren van belang zal zijn 
voor de Veiligheid van de Staat.

5. TENDENZEN IN 2011

EVoLutiE Van dE isLaMitisCHE 
tERRoRistisCHE dREiging

Hoewel de politiek van “AL-QAIDA” en 
zijn aanverwante organisaties ten aanzien 
van de Westerse belangen in 2011 niet 
fundamenteel veranderd is, hebben de 
antiterrorismeoperaties door andere landen 
sinds enkele jaren de slagkracht en de 
capaciteit van de organisatie om aanslagen 
voor te bereiden tegen Belgische belangen 
en deze van bondgenoten, teruggedrongen. 
De dood van leider Osama BEN LADEN op 
2 mei 2011 was het hoogtepunt van deze 
strategie tegen het islamitische terrorisme.

De motivatie van sommige radicale 
moslims om hun toevlucht te nemen tot 
geweld is echter niet verdwenen, wel 
integendeel. De strijd tegen het islamitisch 
geïnspireerde terrorisme van “AL-QAIDA” 
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en aanverwanten is dus niet gestreden. Hun 
herhaaldelijke nederlagen op het terrein 
(in Afghanistan, Pakistan en in Algerije) 
hebben overigens enorme gevolgen voor 
de Westerse landen.

De instandhouding van de structuren 
ter plaatse vergt toenemende financiële 
middelen, met name voor de heropbouw 
van vernielde basissen, het opnieuw 
aankopen van materiaal en de toenemende 
complexiteit van de encryptie van de 
telecommunicatie). Zij kunnen niet langer 
de vrijwilligers voor de jihad financieren, 
laat staan opvangen.

De mogelijkheid om zelf aanslagen voor 
te bereiden in het Westen is navenant 
afgenomen.

Deze organisaties hebben hun strategie 
geheroriënteerd op ideologische steun en 
op het delen van een zekere technische 
expertise, bijvoorbeeld in het hanteren van 
wapens en de fabricatie van explosieven. 
In zekere zin zijn ze spirituele “franchises” 
of “merken” voor de onafhankelijke 
terroristische cellen geworden. Door het 
leveren van ideologische oriëntatie en 
technische expertise hebben “AL QAIDA 
IN DE ISLAMITISCHE MAGHREB” (AQMI) 
en “AL QAIDA IN HET ARABISCHE 
SCHIEREILAND” (AQAP) zich als leiders 
van de globale jihad gepositioneerd. Zo 
werd bijvoorbeeld in januari, maart en 
juli 2011 een reeks van drie artikelen 
gepubliceerd in het jihadistische magazine 
INSPIRE van AQAP, over het gebruik 
van een Kalashnikov. Op deze wijze 
kan de organisatie kosten besparen op 
militaire training terwijl ze tegelijkertijd dé 
jihadistische inspiratiebron blijft in de hele 
wereld.

Dit jihadistische magazine INSPIRE, 
evenals andere minder bekende 
jihadistische media en fora, promoten deze 
nieuwe strategie. Ze legitimeren meer en 
meer het gebruik van diefstal et andere 
criminele activiteiten om het Westen te 
verzwakken en de gewapende jihad te 
ondersteunen. Een ander aspect van deze 
nieuwe strategie is de toenemende steun 
aan geïsoleerde terroristen of “lone wolves” 
die worden aangemoedigd om de Westerse 
belangen aan te vallen met alle beschikbare 
middelen.
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De aard van de dreiging is dus geëvolueerd. 
Terwijl aanslagen beraamd door AQMI en 
AQAP nog steeds mogelijk blijven, moeten 
we eveneens het hoofd bieden aan een 
mogelijkheid die waarschijnlijker wordt: 
aanslagen beraamd en uitgevoerd door 
cellen en/of sympathisanten uit Europa die 
weinig of geen contact met de ideologische 
leiders hebben in de conflictgebieden. Dit 
soort aanslagen is moeilijker te detecteren 
aangezien de internationale communicatie 
beperkt is. De leden van deze cellen kunnen 
bovendien de fondsen, die nodig zijn voor 
het op plegen van de aanslag, op autonome 
wijze verwerven, door zich bijvoorbeeld te 
bezondigen aan criminele activiteiten. De 
Veiligheid van de Staat volgt de situatie 
van nabij op om iedere aanslag in België of 
elders te verijdelen.

6. DE DAGDAGELIJKSE STRIJD 
TEGEN HET TERRORISME

 
EtWERkEn Van VaLsE papiEREn 
En stEun aan tERRoRistEn

In 2011 heeft de Veiligheid van de Staat 
in samenwerking met andere Europese 
landen gewerkt rond een gigantisch 
Europees netwerk van namaak van 
identiteitsdocumenten bestemd voor 
islamitische extremisten en zelfs terroristen. 
Het bestaan van dit schimmige en informele 
netwerk vormt daadwerkelijk een indirecte 
bedreiging van de veiligheid.

Sommige netwerken die zich in België 
schuilhouden (voornamelijk in Brussel) 
leveren valse documenten aan kandidaat-
jihadi’s, aan individuen die afkomstig zijn 
uit conflictzones, en/of aan radicalen die 

uit andere Europese landen komen of zich 
in Europa willen vestigen. Aldus werden 
in 2011 een toenemend aantal valse en 
vervalste Belgische identiteitsdocumenten 
gebruikt voor radicale en terroristische 
doeleinden. Taimour ABDULWAHAB, de 
dader van de zelfmoordaanslag op 11 
december 2010 in Stockholm, beschikte 
over een vals Belgisch document. Andere 
personen van Maghrebijnse afkomst en 
woonachtig in andere Europese landen 
passeerden eveneens in België om zich 
valse documenten aan te schaffen voor 
de jihad. De Veiligheid van de Staat heeft, 
door een nauwe samenwerking met haar 
Europese zusterdiensten, kunnen bijdragen 
tot de aanhouding van deze individuen.

De moeilijkheid bestaat erin dat deze 
netwerken van geen enkele formele 
structuur afhangen, noch in Europa, noch 
elders in de wereld. Het gaat over individuen 
die actief zijn in de radicale Islamitische 
gemeenschap in België, die betrokken 
zijn in diverse criminele activiteiten, die 
logistieke en/of financiële steun leveren 
aan terroristische groeperingen die actief 
zijn in Europa of ergens anders. Ze staan 
in contact met andere radicale moslims 
in Europa en leveren hen vervalste 
identiteitspapieren. Deze sympathisanten 
worden geïnspireerd door de regels van 
de takfir wal hijra (excomunnicatie en 
emigratie) en in het bijzonder het principe 
van de istihlal dat het plegen van misdaden 
rechtvaardigt indien ze gepleegd worden 
ten voordele van de jihadistische zaak.

Zelfs al wordt België meestal niet rechtstreeks 
bedreigd, toch wordt het grondgebied 
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beschouwd als een doorreisplaats voor 
de leden van terroristische netwerken, die 
de belangen van bondgenoten bedreigen, 
zowel in Europa als in de conflictgebieden. 
De geregelde passages van Islamitische 
radicalen via België kunnen door 
verschillende factoren worden uitgelegd, 
waaronder de hogervermelde aanwezigheid 
van netwerken die documenten vervalsen, 
maar ook de geografisch centrale ligging 
van ons land in Europa et de aanwezigheid 
van lagekost-luchtvaartmaatschappijen.

7. KAUKASUS

De veiligheidssituatie in de Kaukasus 
kende geen structurele verbetering in 
2011. Het totaal aantal geweldplegingen 
en slachtoffers daalde wel licht. Daarnaast 
viel echter een verdere verspreiding van het 
geweld naar andere deelrepublieken dan 
Tsjetsjenië vast te stellen. De deelrepubliek 
Dagestan geldt thans als de gevaarlijkste 
plaats in de regio. 

Ondanks het feit dat de Russische overheid 
in april 2009 de contraterreuroperaties 
in Tsjetsjenië officieel ophief, blijven 
instabiliteit en onveiligheid de Kaukasische 
deelrepublieken teisteren. Het gewapend 
conflict deinde afgelopen jaar verder uit van 
Tsjetsjenië naar andere deelrepublieken. 
Vooral in Dagestan en in mindere mate in 
Kabardino – Balkarië was er een stijging van 
het aantal gewapende incidenten vast te 
stellen. Guerrilla-acties en terreuraanslagen 
worden er afgewisseld met ingrijpende 
antiterreuracties door zowel regionale als 
federale overheidsorganen. 

De wahabitisch geïnspireerde strijders van 
het “EMIRAAT VAN DE KAUKASUS” streven 

onder leiding van emir Dokku UMAROV de 
oprichting van een islamitische staat in de 
Noordelijke Kaukasus na. De tactiek die ze 
hiertoe aanwenden bestaat uit het plegen 
van guerrillaoperaties en aanslagen tegen 
de plaatselijke machthebbers die door 
de centrale Russische overheid worden 
gesteund. 

Ook in de rest van Rusland maakten 
doelwitten voorwerp uit van aanslagen 
door het “EMIRAAT VAN DE KAUKASUS”. 
Zo vond op 24 januari 2011 een bloedige 
aanslag plaats op de internationale 
luchthaven Domodedovo in Moskou. Hierbij 
vielen 37 slachtoffers. Het “EMIRAAT 
VAN DE KAUKASUS” maakte door de 
keuze van dergelijk internationaal doelwit 
een duidelijk statement. Te verwachten 
valt dat ook de volgende jaren door 
buitenlandse toeristen gefrequenteerde 
locaties en evenementen mogelijk doelwit 
worden van terreuraanslagen door het 
“EMIRAAT VAN DE KAUKASUS”. De 
Olympische Winterspelen die in 2014 te 
Sotsji worden georganiseerd zullen een 
eerste grote test worden voor de Russische 
veiligheidsdiensten. 

Het conflict in de Noordelijke Kaukasus kent 
zijn weerslag in Europa en België. Zo werd 
ook in 2011 vastgesteld dat op Europees 
grondgebied logistieke en financiële 
ondersteuning van de rebellen plaatsvindt. 
Verder vinden ook rekruteringen voor 
de jihad plaats in Europa. Ook vinden 
op Europees grondgebied nog steeds 
bedreigingen en moorden plaats die 
rechtstreeks verband houden met het 
politieke conflict in de Kaukasus.
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SPIONAGE EN INMENGING

1. RUSSISCHE FEDERATIE

De Veiligheid van de Staat zette in 2011 
het onderzoek verder naar de activiteiten 
van Russische inlichtingendiensten die 
de Belgische belangen bedreigen of 
kunnen bedreigen zoals omschreven 
in de artikelen 7 en 8 van de wet van 30 
november 1998. Hierbij ging de meeste 
aandacht naar de heimelijke activiteiten van 
inlichtingenofficieren onder diplomatieke 
en journalistieke cover. De activiteiten van 
deze zijn quasi onveranderd ten opzichte 
van voorgaande jaren en blijven op een 
hoog niveau. 

In navolging op verschillende onderzoeken 
in het buitenland naar de activiteiten 
van zogenaamde “illegale officieren” 
of Russische inlichtingenofficieren 
onder cover van een valse identiteit, 
werden ook in België verschillende 
onderzoeksdaden verricht. Dit leidde in 
2011 tot de identificatie van verschillende 
Russische inlichtingenofficieren die 
gedurende lange tijd in België en/of in het 
buitenland opereerden en hiervoor gebruik 
maakten van een valse Belgische en/of 
andere niet-Russische nationaliteit. De 
Veiligheid van de Staat heeft aanwijzingen 
dat de eerste voorbereidingen voor 
deze valse documentering reeds in de 
jaren ’60 plaats vonden. Gedurende dit 
documentatieproces werden verschillende 
Belgische onderdanen gerekruteerd 
en gemanipuleerd door de Russische 
buitenlandse civiele inlichtingendienst SVR, 
evenals diens Sovjet voorloper KGB.

De politieke ontwikkelingen in Rusland 
en de regio werden van nabij opgevolgd 
bovenal vanwege de consequenties die 
zij kunnen hebben op de Russische en 
Russischtalige diaspora in België, maar 
ook vanwege de mogelijke invloed op 
de bilaterale relaties. De terugval van de 
regeringspartij “VERENIGD RUSLAND” bij 
de parlementsverkiezingen van november 
2011, de door de OVSE en de Raad van 
Europa vastgestelde fraude, en de uitingen 
van ongenoegen door demonstranten in 
binnen- en buitenland laten voorspellen dat 
de presidentsverkiezingen in maart 2012 
niet zonder spanningen zullen verlopen. 
Het is niet uit te sluiten dat dit een invloed 
zal hebben op de legitimiteit van de 
toekomstige president.
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2. LATIJNS-AMERIKA

Zoals reeds in het vorig jaarverslag 
vermeld werd, werd dit jaar het onderzoek 
van onze dienst naar de verklaringen 
van illegaal toezicht en laster door het 
“DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
DE SEGURIDAD” (DAS) - Colombiaanse 
inlichtingendienst - tegenover instellingen 
en NGO’s die op Belgische grond gevestigd 
zijn, voortgezet. 

Laten we ook nog even aanstippen dat 
deze dienst ontbonden werd door een 
presidentieel besluit van 31 oktober 2011. 
De ontbinding van het DAS is het gevolg 
van een reeks schandalen waarbij de 
Colombiaanse dienst betrokken was. 
Leden hebben met name illegale afluister-
en schaduwingsoperaties uitgevoerd van 
leden van de Colombiaanse regering en 
het gerechtshof, van journalisten en NGO’s.  
Meerdere voormalige verantwoordelijken 
van het DAS zitten nu in Colombia 
opgesloten.

GEORGANISEERDE MISDAAD

De Veiligheid van de Staat verbindt er zich 
toe om betreffende georganiseerde misdaad 
elke inlichting te onderzoeken die de kans 
biedt om fenomenen als mensenhandel 
en – smokkel, witwaspraktijken, 
documentenzwendel, wapentrafiek, handel 
in verdovende middelen en diamantsmokkel 
te verhinderen. Deze dossiers zelf worden 
door de Veiligheid van de Staat behandeld 
wanneer er een verband kan worden 
gelegd tussen dit criminaliteitstype en de 
criteria die ons actieterrein op het gebied 
van criminele organisaties afbakenen.

Niettemin stellen we vast dat de door 
onze dienst behandelde dossiers over 
georganiseerde misdaad vaak correleren 
met het Actieplan ter Berscherming van 
het Economische en Wetenschappelijk 
Potentieel en, nauwkeuriger, met de 
infiltratie van crimineel kapitaal in de legale 
economie. Hierbij is er vaak een duidelijk 
verband waar te nemen met inmenging – 
en spionageactiviteiten door buitenlandse 
inlichtingendiensten. 

1. BELGIE

1.1. TOESTROOM VAN CRIMINELE 
KAPITALEN

In 2011 is onze dienst– algemeen beschouwd 
– vooral betrokken bij de opvolging van die 
criminele organisaties die, door corruptie, 
hun winsten in de legale economie 
proberen te investeren. Hierbij stellen we 
bovendien vast dat de uitverkoren sectoren 
voor deze investeringen onveranderd zijn 
gebleven: het vastgoed, de energiesector, 
de grondstoffenmarkt, de bouw en het 
sportmilieu. De door ons gevolgde criminele 
organisaties onderhouden daarenboven 
nauwe banden met zakenlieden, politici 
of inlichtingenofficieren uit landen waar 
de grens tussen het publiek en private 
domein danig vervaagd is. Het is allerminst 
uitzonderlijk dat dubieuze ondernemers, 
oligarchen en criminelen worden 
ondersteund – of zelfs aangestuurd – door 
de inlichtingendiensten of politieke regimes 
van vreemde mogendheden, zowel in Oost-
Europa als in Azië of Afrika. 

Het ontbranden van de Arabische Lente 
deed overigens vrezen voor een nieuwe, 
massale toevloed van vreemde kapitalen 
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(uit Libië, Tunesië en Egypte) en hun 
verspreiding in onze westerse economie. 
Na grondige analyse bleek de feitelijke 
omvang van deze dreiging relatief beperkt. 
Over deze specifieke problematiek – maar 
ook met betrekking tot andere vormen 
van georganiseerde misdaad - werd er 
vruchtbaar samengewerkt met de Cel voor 
Financiële Informatieverwerking (CFI).

1.2. VOR-V-ZAKONE

De opvolging van internationale criminele 
organisaties heeft ertoe geleid dat we 
met bijzondere aandacht de relaties en 
activiteiten van bepaalde vor-v-zakone in 
België onder de loep hebben genomen. 
Deze vor-v-zakone, of “dieven binnen de 
wet”, vormen een elitaire criminele kaste, 
die al sinds het tsaristische tijdperk de 
Russische criminele organisaties – dus ook 
de Georgische en de Kazakse – domineren. 
Dit crimineel conglomeraat handhaaft, naar 
het beeld van de Italiaanse of de Chinese 
maffia, een strenge erecode en omvat enkele 
van de invloedrijkste criminele organisaties 
ter wereld. Al sinds het einde van de Koude 
Oorlog trachten deze groepen zich een 
meer respectabel imago aan te meten en 
zich te verbergen achter het imago van 
investeerders en nette zakenlui. Toch 
hebben ze hun maffiapraktijken en erecode 
niet achter zich gelaten en genieten ze thans 
in bepaalde landen uit de gewezen Sovjet-
Unie de achting, zelfs de bescherming van 
het heersende politiek regime. Daarom 
is elk mogelijk contact tussen een vor-v-
zakone met zaakwaarnemers in België 
een hoogst verontrustend gegeven en een 
reële dreiging voor de interne veiligheid 
van de staat en het voortbestaan van de 

institutionele en democratische orde van 
ons land.

1.3. WAPENTRAFIEK

De Veiligheid van de Staat vervult een rol in de 
strijd tegen de illegale verkoop van wapens 
en hun transport naar conflictgebieden en 
politiek gevoelige regio’s. Deze opdracht 
heeft bovendien heel wat raakpunten met 
de andere materies die door onze dienst 
worden behandeld, zoals inmenging, 
contraspionage, geografische spanningen, 
extremisme, de kritieke infrastructuur van 
ons land, etc. Vanuit onze specifieke optiek 
is niet het verhinderen van deze of gene 
wapenlevering op zich prioritair – deze taak 
komt veeleer de douane– en politiediensten 
toe, maar wel het in kaart brengen van het 
volledige netwerk, zijn diensten, relaties en 
financiering. 
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Omwille van historische en structurele 
redenen blijft België tot heden belangrijk in 
de internationale wapentrafiek. Vooreerst 
verschijnen er in de haven van Antwerpen 
en op de regionale vliegvelden nog geregeld 
transportbedrijven die eerder al in het kader 
van illegale wapentrafieken door onze 
dienst werden gedocumenteerd. Bovendien 
worden bedrijven en instellingen in ons land 
al te vaak gebruikt voor het opzetten van de 
uiterst complexe financiële en commerciële 
schermstructuren van een netwerk. En tot 
slot blijven heel wat Belgen - omwille van 
hun expertise in het Afrikaanse luchtvaart- en 
bedrijfsleven – aangezocht door de betrokken 
netwerken.

In 2011 is de Veiligheid van de Staat erin 
geslaagd om op basis van een concrete 
inlichting een van deze netwerken met 
vertakkingen in Rusland, België en Centraal-
Afrika uitvoerig in kaart te brengen. Dit 
onderzoek doet tevens een ander licht 
schijnen op politieke, economische en 
militaire gebeurtenissen in derde landen. 
Voorts ging de dienst verder met de actieve 
monitoring van verdachte transportbedrijven 
die ons land bezoeken. 

1.4. MENSENHANDEL

De Veiligheid van de Staat heeft in 2011 
ook blijvend onderzoek gevoerd naar 
de fenomenen van illegale immigratie 
en mensenhandel. De kennis van deze 
problematiek dient in de eerste plaats voor 
een beter begrip van vaststellingen die 
tijdens de opvolging van andere materies 
worden gedaan. Hiertoe neemt de dienst 
ook deel aan het maandelijkse overleg van 
de “Interdepartementale coördinatiecel 
voor de strijd tegen mensenhandel en 
mensensmokkel”.

In de meeste gevallen behoort de strijd tegen 
mensensmokkelaars echter tot het exclusieve 
domein van de politiediensten. Pas wanneer 
er duidelijke verbanden zijn met bijvoorbeeld 
extremisme of andere bevoegdheden van de 
Veiligheid van de Staat, neemt onze dienst 
het initiatief. Dit was in 2011 onder meer het 
geval bij het onderzoek naar de grootschalige 
fraude bij de medische regularisatie van 
asielzoekers.

1.5. VOORUITZICHTEN

Tien jaar na de islamitische aanslagen in de 
Verenigde Staten, worden de economische 
slagkracht en het beschadigingvermogen 
van criminele organisaties nog steeds 
ruimschoots onderschat. De strijd tegen het 
radicalisme en het terrorisme hebben immers 
een schaduw geworpen op deze compleet 
andere dreiging: de niet-ideologische, 
sluwe en verborgen infiltratie van criminele 
organisaties in onze legale economie en ons 
breed maatschappelijk landschap. Zelfs als 
België tot hiertoe niet onder de maffiastaten 
gerekend kan worden, dan nog dreigt een 
gebrek aan waakzaamheid ruimte te bieden 
aan de expansie van een grijze economie, 
en op middellange termijn, steeds sterkere 
criminele monopolieposities te creëren. De 
financiële crisis die we nu doormaken geldt 
hierbij als een verzwarende factor, omdat 
ondernemers en lokale politici thans met open 
armen – en blind voor de oorsprong van de 
fondsen – alle financiële injecties ontvangen. 
Het risico bestaat dus dat onze maatschappij 
verder evolueert naar een maatschappij 
waarbinnen het onderscheid tussen de 
economische, politieke en criminele belangen 
compleet vervaagt.
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2. LATIJNS-AMERIKA

In toepassing van artikel 29 van het Wetboek 
van Strafvordering moest onze dienst aan 
diverse gerechtelijke autoriteiten informatie 
overmaken betreffende de activiteiten van 
Latijns-Amerikaanse criminele organisaties 
die met drugshandel in verband worden 
gebracht. Deze informatie vormt het resultaat 
van onderzoeken die gericht waren op andere 
problematieken waarvoor de Veiligheid van 
de Staat bevoegd is.

BESCHERMING VAN HET 
WETENSCHAPPELIJK EN 
ECONOMISCH POTENTIEEL

1. INLEIDING

Ondersteund door een sterk wetgevend 
kader – de wet van 1998 houdende de 
inlichtingen- en veiligheidsdiensten en het 
plan ter bescherming van het WEP dat in 2007 
door het Ministerieel Comité aangenomen 
werd - heeft de Veiligheid van de Staat een 
vooraanstaande rol te spelen inzake de 
bescherming van het wetenschappelijk en 
economisch potentieel van België. 

Deze materie omvat zowel research & 
development, commerciële opportuniteiten 
als de controle van onze strategische troeven. 
Dit zijn allemaal elementen die centraal staan 
voor het welzijn van iedere burger. 

De opkomst van nieuwe machten, de 
schaarste van grondstoffen, de nieuwe 
technologische mogelijkheden en de globale 
economische turbulenties – het verwerven 
van een aanzienlijk voordeel op zijn collega’s 
is een kwestie van overleven geworden 
voor een groot aantal bedrijven - zijn de te 
beheersen factoren voor de economische 
wereld.

Om dit te bereiken, nemen vele bedrijven 
de exploitatie- en analysetechnieken van de 
inlichtingenwereld over. Economic intelligence 
is een oefening die de Veiligheid van de Staat 
enerzijds aanmoedigt maar anderzijds neemt 
de dienst ook een aanzienlijke heropleving 
van offensieve methodes waar waarvan 
economische en/of industriële spionage de 
meest extreme uitingen zijn3. 

Niet uitsluitend multinationals of vijandige 
Staten hanteren deze offensieve aanpak. Zo 
heeft de Veiligheid van de Staat vastgesteld 
dat de meest dynamische actoren gewone 
individuen, zogezegd “bevriende” Staten of 
zelfs private inlichtingenfirma’s zijn.

2. ECONOMISCHE EN INDUSTRIËLE 
SPIONAGE

2.1. TENDENSEN – KLASSIEKE 
METHODES

2011 werd gekenmerkt door uiteenlopende 
voorvallen. Een aantal internationale 

3.  Omwille van de leesbaarheid en omdat deze twee aspecten verschillende werkelijkheden omvatten, zullen ze in 
het vervolg gegroepeerd worden onder de benaming “economische spionage”.
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gebeurtenissen hebben gevolgen gehad 
voor Belgische belangen. Meteen al 
dient hierbij benadrukt te worden dat 
economische contraspionage op een relatie 
van absoluut vertrouwen met bedrijven en 
de academische wereld steunt en dus met 
de grootste discretie omringd moet worden. 
Ook zal men geen enkel element aantreffen 
dat het mogelijk maakt om bijzondere 
eenheden te identificeren.

Het is echter mogelijk om bepaalde 
kenmerkende tendensen aan te 
halen: waaronder het voortduren van 
beïnvloedingspogingen, de verspreiding 
van valse geruchten, het als instrument 
gebruiken van NGO’s of van administraties 
om de belangen van multinationale rivalen 
te dienen. Private inlichtingenbedrijven 
zitten soms achter dit soort handelingen. 

De Veiligheid van de Staat stelt ook vast dat 
er vanuit onbetrouwbare hoek opmerkelijk 
veel aandacht wordt besteed aan kwesties 
met betrekking tot bescherming van de 
intellectuele eigendom en het auteurschap 
van technologische innovatie.

De dienst heeft ook vastgesteld dat het 
fenomeen van de insider threat aan 
een opmars bezig is. Men denkt hierbij 
onmiddellijk aan ‘buitenlandse stagiairs’ 
die bijna spreekwoordelijk hiermee 
vereenzelvigd worden. We kunnen 
ook de malafide werknemers aanhalen 
die het imago van een bedrijf ernstige 
schade hebben toegebracht (bv.: de zaak 
RENAULT – een oplichtingszaak die een 
tijdje de vorm aannam van een geval van 
flagrante industriële spionage en waarvan 
de naweeën tot in België gevoeld werden). 
Het risico dat men loopt is des te groter 

binnen bedrijven die weinig ethische 
standaardnormen hebben in hun zakelijk 
beleid of in hun personeelsbeleid.

Dit fenomeen, Insider Threat, dient niettemin 
vanuit een nieuwe invalshoek bekeken 
te worden. Daar waar kwaadaardig opzet 
enkele jaren geleden nog de bovenhand 
had, worden de incidenten tegenwoordig 
voornamelijk veroorzaakt door nalatigheid, 
door het onvermogen van sommige 
werknemers om de gevolgen van hun 
daden te begrijpen en door een vals gevoel 
van veiligheid dat door bepaalde nieuwe 
technologieën teweeggebracht wordt.

2.2. TENDENSEN – VERBODEN 
INFORMATICAMETHODEN / CYBER 
ATTACKS

In 2011 waren de ongeoorloofde informatica-
activiteiten, die vaak overhaast onder de 
noemer cyber attacks geklasseerd worden, 
één van de voornaamste thematieken. 
Algemeen gezien stelt de dienst een 
opleving vast van elektronische aanvallen 
die steeds beter gericht, heimelijker en 
efficiënter zijn.

De spionageactiviteiten via 
informaticamiddelen zijn enorm toegenomen 
om de eenvoudige reden dat zij het mogelijk 
maken om een optimale verhouding 
tussen kostprijs, efficiëntie en discretie te 
bereiken. Het fenomeen zal de komende 
maanden exponentieel blijven toenemen. 
De groeiende tendens wordt ondermeer 
verklaard door de beschikbaarheid van 
“gebruiksklare” instrumenten die het 
voor iedereen mogelijk maken om deze 
activiteiten te verwezenlijken. De drempel 
om die instrumenten te kunnen gebruiken 
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is ook sterk gedaald. Eveneens dient de 
aandacht gevestigd te worden op het feit 
dat de toenemende onzichtbaarheid van 
de aanvallen verklaart waarom het steeds 
delicater wordt om een schatting van de 
omvang en de gevolgen ervan te geven. 
Ook wordt het steeds moeilijker om de 
origine van deze aanvallen te determineren.

In België werd een opflakkering 
waargenomen van de informatica-acties 
onder de vlag van “ANONYMOUS” – welke 
min of meer uit het beeld was verdwenen 
sinds 2008. De dienst is van mening dat de 
vermoedelijke evolutie van de ‘beweging’ 
en haar impact bepaald zullen worden door 
de financiële en structurele uitdagingen 
waarmee de beweging geconfronteerd 
wordt. Hoe het ook zij, het staat vast dat de 
frequentie van dit soort cybermilitante acties 
de volgende maanden enkel zal stijgen. 

Omvangrijke spionagehandelingen die 
enkel met de steun van Staten konden 
worden uitgevoerd, kwamen ook aan het 
licht in 2011. 

3. SENSIBILISATIE

De Veiligheid van de Staat werkt mee om 
een billijk ondernemersklimaat te creëren 
door inmengings- en spionagepogingen 
ten opzichte van Belgische bedrijven of 
onderzoeksgroepen op te sporen en af te 
weren. 

Terwijl de nauwe samenwerking tussen de 
inlichtingendiensten en de economische 
wereld in Frankrijk niemand meer verbaast, 
worden de relaties tussen de private sector 
en de Veiligheid van de Staat in België in 

discretie onderhouden. 

Uitgaande van de vaststelling dat de meeste 
offensieve methoden die door onze dienst 
opgespoord worden, - hoewel ethisch 
betwistbaar - vaak wettelijk toegelaten zijn, 
drong een plan ter sensibilisering voor de 
risico’s die economische spionage inhoudt, 
zich op. Dit werd onder verschillende 
vormen geconcretiseerd:

• Eenvoudige en concrete adviezen om zich 
te beschermen werden in een brochure 
ter attentie van de economische actoren 
en de academische wereld gepubliceerd. 
Deze brochure werd aan 300 contacten 
voorgesteld.

• Om lekken van gevoelige of 
geclassificeerde informatie te voorkomen, 
hanteert de Veiligheid van de Staat een 
daadkrachtige aanpak die gebaseerd is 
op de samenwerking met de sleutelfiguren 
van de economische ontwikkeling van het 

ECONOMISCHE SPIONAGE
Praktische tips voor de bescherming tegen economische spionage 
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land. Dit is temeer gerechtvaardigd omdat 
de financiële crisis gepaard gaat met een 
vertrouwenscrisis ten opzichte van de 
instellingen. Het is dus essentieel om nieuwe 
vertrouwensrelaties tussen de private sector 
en onze dienst te bevorderen. In België wordt 
dit op drie verantwoordelijkheidsniveaus 
georganiseerd: bedrijven/
onderzoeksgroepen - tussenliggende 
beroepsstructuren - Staat. 

Om deze doelstellingen te verwezenlijken, 
werden een reeks partnerschappen tussen 
de Veiligheid van de Staat en bepaalde 
private en publieke structuren gesloten 
of verstevigd. Bij wijze van voorbeeld: 
het contactplatform met het Verbond van 
Belgische Ondernemingen (VBO), met de 
Federale Overheid Wetenschapsbeleid 
(BELSPO) of nog met het Agence de 
Stimulation Economique (ASE) van het 
Waals Gewest. Het pragmatisme van 
dit laatste akkoord heeft bijvoorbeeld 
de dienst de kans geboden om bij te 
dragen aan een cursus in het kader van 
de Master en Intelligence Stratégique of 
om tussen te komen tijdens de Assises 
Intelligence Stratégique die in november 
2011 gehouden werden. Met deze acties 
konden 200 bedrijfsleiders gesensibiliseerd 
worden. Gelijkaardige initiatieven worden 
ontwikkeld en een eerste voorbeeld hiervan 
is de studiedag in het eerste semester 2012 
die zal handelen over economic intelligence. 

• De Veiligheid van de Staat neemt ook het 
initiatief om veiligheidsbriefings op maat te 
organiseren, indien de omstandigheden het 
vereisen of wanneer een bepaald fenomeen 
waargenomen wordt. De dienst waakt 

er ook over dat een vertrouwelijk kanaal 
opengehouden wordt, zodat de bedrijven 
die dit wensen, ons kunnen alarmeren 
omtrent incidenten van economische 
spionage.

4. BESLUIT

De eerste bemoedigende antwoorden 
sporen ons aan om dit pad te blijven 
bewandelen. Het sensibiliseringsplan zal in 
2012 bijgewerkt en uitgebreid worden. 

In deze optiek levert de Veiligheid van de 
Staat haar bijdrage zodat de Belgische 
bedrijven en onderzoekers de nieuwe 
kansen kunnen grijpen die in de huidige 
economische context ontstaan.

PROLIFERATIE

1. INLEIDING

De strijd tegen de verspreiding van 
massavernietigingswapens is een zaak 
die de hele internationale gemeenschap 
aanbelangt. In dat opzicht neemt België 
deel aan alle internationale mechanismen 
die de export controleren. Zij dient daarom 
een sterke partner te zijn in de keten van 
maatregelen tegen proliferatie. 

Proliferatieactiviteiten vanuit ons 
grondgebied kunnen onze politieke 
en commerciële betrekkingen met het 
buitenland in gevaar brengen en de 
geloofwaardigheid van ons beleid op dat 
vlak schaden. 
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Bepaalde risicolanden doen omwille van 
expansionistische of defensieve politieke 
redenen inspanningen om in het bezit 
te komen van nucleaire, biologische of 
chemische massavernietigingswapens en 
van de dragers die onontbeerlijk zijn voor 
hun gebruik. Vaak kunnen deze landen de 
wapens niet zelf ontwikkelen of autonoom 
fabriceren en trachten ze de nodige kennis 
en basisproducten op illegale wijze te 
verkrijgen.

Het verwerven en het gebruik van deze 
technologieën en middelen vormen een 
ernstige bedreiging voor de internationale 
veiligheid. 

Wegens de expertise en de 
spitstechnologieën die in ons land aanwezig 
zijn, heeft België een interessant profiel 
voor risicolanden. Aangezien deze landen 
gedwongen worden om de reglementering 
inzake exportcontrole te omzeilen, 
gebruiken zij hun inlichtingendiensten 
of aankoopfirma’s en dekmantels om de 
nodige technologieën en goederen aan te 
schaffen.

Wegens haar centrale ligging in Europa 
is ons land een belangrijke plaats voor 
de transit van goederen die bestemd zijn 
voor de export, hoofdzakelijk via de Haven 
van Antwerpen. De recente Europese 
verordening 428/2009 voorziet in een 
verscherpte controle op de uitvoer door de 
autoriteiten van transitlanden.

2. DE ROL VAN DE VEILIGHEID 
VAN DE STAAT

2.1. ALGEMEEN

Krachtens de wet van 30 november 1998 
houdende regeling van de inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten heeft de Veiligheid van 
de Staat de opdracht om inlichtingen m.b.t. 
proliferatie in te winnen, te analyseren en 
te verwerken. Artikel 8 definieert proliferatie 
immers als een “activiteit die bedreigt of zou 
kunnen bedreigen”. 

Overeenkomstig artikel 7, 1° en artikel 
8, 1° van voormelde wet wordt onder 
“proliferatie” verstaan: de handel of 
de transacties betreffende materialen, 
producten, goederen of know-how die 
kunnen bijdragen tot de productie of de 
ontwikkeling van non-conventionele of 
zeer geavanceerde wapensystemen. In 
dit verband worden onder meer bedoeld 
de ontwikkeling van nucleaire, chemische 
en biologische wapenprogramma’s, de 
daaraan verbonden transmissiesystemen, 
alsook de  personen, structuren of landen 
die daarbij betrokken zijn.

Binnen deze context heeft de Veiligheid 
van de Staat dan ook actief informatie 
ingewonnen om samen met andere 
bevoegde Belgische instanties, de 
overdracht vanuit of via België van 
materialen of technologieën die voor de 
productie van massavernietigingswapens 
(MVW) of voor hun dragers zouden kunnen 
dienen, te voorkomen. 
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Onze dienst schenkt eveneens een 
bijzondere aandacht aan de bezoeken van 
onderdanen uit risicolanden in verband 
met academische, wetenschappelijke of 
commerciële activiteiten in domeinen die 
rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen 
bijdragen aan de ontwikkeling van MVW.

2.2. ACTIVITEITEN IN 2011

In lijn met de voorgaande jaren heeft 
onze dienst, in de hoedanigheid van 
vertegenwoordiger van de minister van 
Justitie, in 2011 gezeteld in de Commissie 
van Advies voor de niet-verspreiding van 
kernwapens (CANVEK).

In 2010 kreeg Iran ongekende 
internationale sancties opgelegd wegens 
zijn onverbiddelijkheid in het nucleaire 
dossier. 

In 2011 heeft Europa zijn voornemen te 
kennen gegeven om het dual-track beleid 
verder te zetten waarbij men enerzijds een 
versoepeling voor ogen had in geval van 
de krachtige en concrete hervatting van de 
nucleaire onderhandelingen en anderzijds 
aanvullende tegenmaatregelen voorzien 
had voor het geval deze onderhandelingen 
vast zouden lopen. 

De draagwijdte en de omvang van de 
beperkende maatregelen van de Raad 
van de Europese Unie (verordeningen 
in uitvoering van verordening 961/2010) 
zijn immers sterk toegenomen door de 
herziening van de maatregelen in volgende 
sectoren: de banksector, de financiële 
sector en de olie- en gassector. Bovendien 
werden een aantal personen en entiteiten 
die aangehaald en gesanctioneerd werden 

voor hun medewerking aan activiteiten in 
verband met de ballistische en nucleaire 
programma’s, toegevoegd aan de lijst van 
de sancties.

Merk op dat bepaalde Iraanse onderdanen, 
waarvan sommige gelinkt zijn aan de 
Iraanse Revolutionaire Garde, door de 
Raad van de EU (uitvoeringsverordening 
1063/2011) in het kader van de strijd tegen 
terrorisme opgelijst werden. 

De financiële aspecten van de sancties 
beogen het bevriezen van fondsen en het 
uitputten van de economische middelen 
van verschillende Iraanse entiteiten: zij 
waren betrokken bij proliferatieactiviteiten 
of staan in nauw contact met instellingen die 
beschouwd worden als beleidsinstrumenten 
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van het Iraanse regime. Hiermee heeft 
men voornamelijk het bedrijf “ISLAMIC 
REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES” 
(IRISL) en de bedrijven die haar opgevolgd 
hebben op het oog of de Iraanse 
Revolutionaire Garde en de strategische 
bedrijven die nu onder haar controle vallen. 

De sancties die door de EU genomen werden 
tegen de Iraanse olie- en gasindustrie, zijn 
eveneens bedoeld om te voorkomen dat 
olie-inkomsten gebruikt worden voor de 
financiering van activiteiten die kunnen 
bijdragen aan het nucleaire programma of 
aan andere militaire activiteiten.

De meeste Iraanse banken en hun 
buitenlandse filialen maken vandaag de 
dag het voorwerp uit van beperkende 

maatregelen van de Europese Unie, wat 
problemen oplevert voor het voortzetten 
van legale commerciële verrichtingen. Deze 
verrichtingen kunnen moeilijk uitgevoerd 
kunnen worden door de afwezigheid van 
betrouwbare financiële kanalen.

Binnen deze context heeft de Veiligheid 
van de Staat haar rol gespeeld ter 
ondersteuning van de Belgische autoriteiten 
die belast zijn met de implementatie van 
sancties, met name in het kader van 
de interdepartementale coördinatie die 
bedoeld is om de uitvoering van nieuwe 
maatregelen te onderzoeken en voor te 
bereiden.

De Veiligheid van de Staat heeft ook 
deelgenomen aan de opvolging van 
de komst, het verblijf of de doorreis 
op ons grondgebied van personen die 
deelnemen of zouden kunnen deelnemen 
aan de Iraanse nucleaire activiteiten 
met een proliferatierisico. Hiermee werd 
niet enkel een gevolg gegeven aan de 
resoluties van de Verenigde Naties en 
aan de Europese verordeningen maar 
vooral ook aan het Europese actieplan 
“Nieuwe richtlijnen van de Europese Unie 
voor de strijd tegen de verspreiding van 
massavernietigingswapens” (december 
2008). 

Op deze manier heeft de Veiligheid van de 
Staat haar partners bewust gemaakt van 
de vereiste waakzaamheid jegens Iran, en 
andere gevoelige bestemmelingen, inzake 
de overdracht van technologie, uitrusting en 
know-how voor tweeërlei gebruik. 

In het kader van de sensibilisering van 
de industriële, wetenschappelijke en 
academische middens zal onze dienst begin 
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2012 over een nieuwe brochure beschikken 
die bedoeld is om beknopt de inzet en 
actoren van de proliferatieproblematiek 
voor te stellen. Er zullen aanwijzingen 
voorgesteld worden om problematische 
transacties op te sporen. Deze brochure zal 
bijdragen tot de voornaamste doelstelling 
van onze dienst binnen dit kader nl. de 
sensibiliseringsacties te structureren.

3. TENDENSEN

In 2011 is de spanning tussen Iran en de 
internationale gemeenschap naar een 
toestand van intense geprikkeldheid 
geëvolueerd. Een beslissende vooruitgang 
op korte termijn lijkt weinig waarschijnlijk.

Iran heeft regelmatig bericht over 
de ontwikkelingen in zijn nucleair 
programma, zoals de toename van de 
uraniumverrijkingscapaciteit door de 
inwerkingstelling van nieuwe centrifuges. 
Dit lijkt te getuigen van de wil om zijn 
ambities tot een goed eind te brengen 
ondanks de internationale druk.

In de loop van 2011 is de centrale van 
Bushehr operationeel geworden. Zij is 
het resultaat van de oude en nauwe 
samenwerking tussen Iran en Rusland en 
het duidelijke signaal dat Iran een producent 
van nucleaire energie wil worden.

Op 8 november 2011 heeft het Internationaal 
Atoomenergieagentschap (IAEA) een nieuw 
onrustwekkend rapport voorgesteld over 
het statuut van de implementatie van de 
akkoorden betreffende de  controle van de 
IAEA-waarborgen op Iraans grondgebied. 
Het dossier werd doorverwezen naar de 
Veiligheidsraad van de VN die het niet eens 
kon worden over nieuwe internationale 
sancties. 

In juni 2011 heeft Syrië ook het voorwerp 
uitgemaakt van een rapport aan de Raad 
van Gouverneurs van het IAEA, wat geleid 
heeft tot de doorverwijzing van het dossier 
naar de Veiligheidsraad van de VN: het 
IAEA heeft besloten dat de site van Al-
Kibar (Daïr Alzour), die in 2007 vernield 
werd, waarschijnlijk een kernreactor was 
die volgens het Noord-Koreaans model in 
alle geheim ontwikkeld werd en die totaal 
in strijd was met zijn verplichtingen ten 
opzichte van het Agentschap. 

Op verrassende wijze heeft Noord-
Korea het bestaan van een modern 
uraniumverrijkingsfabriek onthuld, wat 
deed geloven in een versnelde ontwikkeling 
in dit domein. Het gaat om een zeer 
belangrijke ontwikkeling van de nucleaire 
capaciteiten van het land. De impact op 
het Zeslandenoverleg (Verenigde Staten, 
China, Rusland, Japan en de twee Korea’s) 
dient nog gedefinieerd te worden.

De politieke ontwikkelingen in landen zoals 
Libië of Noord-Korea werden aandachtig 
opgevolgd voor hun mogelijke impact op 
de proliferatieactiviteiten. In Libië is het 
essentieel te pogen om de chemische 
wapens, maar ook de materialen die 
kunnen bijdragen tot de ontwikkeling van 
massavernietigingswapens, buiten het 
bereik te houden van gevoelige landen of 
niet staatsgebonden actoren.

Proliferatie gebeurt bij voorkeur via de legale 
handelskanalen. Men tracht te profiteren 
van het bestaan van verwervingsnetwerken 
en van gespecialiseerde tussenpersonen 
in transitlanden. In deze context heeft onze 
dienst het terugkerend gebruik opgemerkt 
van tussenpersonen in de Verenigde 
Arabische Emiraten (met name in Dubaï), 
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in landen van Zuidoost-Azië (Maleisië), 
of buurlanden van Iran (landen in de 
Kaukasus, Turkije,…). In de context van 
internationale sancties vertegenwoordigen 
de Verenigde Arabische Emiraten nog altijd 
de belangrijkste handelspoort tussen Iran 
en de buitenwereld.

Het ernstige nucleaire ongeval van 
FUKUSHIMA heeft geleid tot een brede 
reflectie op de nucleaire veiligheid en de 
toekomst van kernenergie. Dit ongeval 
heeft reeds een reële impact gehad op 
de nucleaire projecten van verschillende 
landen. Desalniettemin is het nog te vroeg 
om een analyse te maken over de toekomst 
van talrijke burgerlijke kernprogramma’s in 
wording of in ontwikkeling, in het bijzonder 
in de Arabische wereld en in Azië. De 
doelstellingen en behoeften die tot de 
ontwikkeling van deze programma’s geleid 
hebben, zijn immers nog altijd actueel. 
Hoewel deze programma’s omkaderd zijn, 
houden ze in instabiele gebieden van de 
wereld wezenlijke proliferatierisico’s in.

De samenwerking tussen de westerse 
landen en de groeilanden brengt een 
reflectie teweeg over de toekomst en 
het toekomstig beheer van de regimes 
voor de controle van de proliferatie. Deze 
regimes hebben immers te maken met 
uitzonderingen of aanpassingen die niet 
ingegeven worden ter bevordering van de 
openbare veiligheid en ter controle van de 
export, maar wel door nieuwe economische 
werkelijkheden. Hun efficiëntie komt voort 
uit de samenhang van en samenwerking 
tussen de leden van de controleregimes.

De toepassing van de Europese 
verordening 428/2009 moet het toelaten 
om beter de transacties te reglementeren 

betreffende (mogelijke) producten voor 
tweeërlei gebruik en zo verdachte export te 
vermijden. Maar de controle van goederen 
in doorvoer, waarop deze verordening ook 
betrekking heeft, blijft een uitdaging voor de 
betrokken instanties.   

In het kader van de uitvoering van de sancties 
jegens Iran hebben zowel de federale als 
de regionale Belgische administraties, een 
uniek loket in gebruik genomen dat instaat 
voor het informeren over en controleren 
van de dossiers die voorgelegd worden 
door exporterende bedrijven die actief zijn 
in de olie- en gassector. Deze procedure is 
bedoeld om een effectieve controle van de 
export (aard van de goederen, datum van 
het contract, betrokken maatschappijen,…) 
te garanderen. Dit systeem komt bovenop 
de controle die op de export uitgevoerd 
wordt in het kader van de uitvoering van 
de verordening over de producten voor 
tweeërlei gebruik.

Er is een groeiende bezorgdheid inzake 
de controle op en de overdrachten van 
zogenaamde ongrijpbare technologieën 
(ITT). Dit vormt een cruciaal probleem in de 
strijd tegen de verspreiding van MVW. Deze 
ITT hebben hoofdzakelijk betrekking op 
kennisoverdracht aan studenten of stagiairs 
uit gevoelige landen in buitenlandse 
maar ook in Belgische universiteiten, 
onderzoekscentra, laboratoria of 
hightechbedrijven.

Deze overdrachten van ongrijpbare 
technologieën zijn moeilijk te controleren 
omwille van het algemeen principe van vrije 
handel, de groeiende internationalisering 
van de concurrentiegevoelige markt van het 
hoger onderwijs, de academische vrijheid, 
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alsook het grote gebruiksgemak van 
e-mails en andere elektronische dragers. 
Deze vormen dan ook obstakels voor een 
efficiënte controle.

Deze problematiek wordt behandeld 
in het Europese actieplan inzake 
proliferatiebestrijding (Nieuwe actielijnen 
[…]) dat in 2008 voorgesteld werd en 
nu nog steeds het voorwerp van een 
implementatieproces uitmaakt.

Tot op de dag van vandaag bestaan 
er geen internationale mechanismen 
voor de controle van kennisoverdracht. 
Deze problematiek vormt regelmatig 
het middelpunt van een reflectie van de 
inlichtingengemeenschap, in partnerschap 
met de andere bevoegde besturen, om te 
trachten controlemechanismen die aan 
deze ITT aangepast zijn, op punt te stellen.

De overdrachten van ongrijpbare 
technologieën zullen ook vermeld worden 
in de brochure “Proliferatie” van 2012.

SCHADELIJKE SEKTARISCHE 
ORGANISATIES

1. WETTELIJK KADER

De “sektenproblematiek” wordt reeds sedert 
1993 opgevolgd door de Veiligheid van de 
Staat en dit op vraag van de toenmalige 
minister van Justitie. Deze opdracht is 
geofficialiseerd in de wet van 30 november 
1998. Deze wet biedt de dienst in artikel 8, 
1° e) de volgende definitie van schadelijke 
sektarische organisatie:

“Elke groep met filosofische of religieuze 
inslag of die voorwendt dat te zijn en die in 
haar organisatie of praktijken schadelijke 
onwettige activiteiten uitoefent, individuen 
of de maatschappij nadeel berokkent of de 
menselijke waardigheid schendt.”

Deze definitie vermeldt de drie wettelijke 
voorwaarden waaraan een schadelijke 
sektarische organisatie moet voldoen: 
het dient te gaan om een groep waarbij 
zowel een filosofische of religieuze inslag 
aanwezig is als een schadelijk karakter. 
De Veiligheid van de Staat maakt gebruik 
van een aantal criteria van schadelijkheid 
om het schadelijk karakter van een 
sektarische organisatie te bepalen. Deze 
criteria komen grotendeels overeen met de 
criteria die vermeld staan in het verslag van 
de parlementaire onderzoekscommissie 
“sekten”:

- mentale manipulatie / psychologische 
destabilisatie,

- buitensporige financiële eisen,

- de breuk tussen de adept en zijn 
referentiemilieu,

- de uitbuiting van de adept ten voordele 
van de beweging of haar leiders,

- het aanprijzen en/of gebruik maken van 
therapieën of praktijken die nadeel kunnen 
berokkenen aan de lichamelijke integriteit 
van de adepten,

- het inlijven van kinderen en het lot dat zij 
ondergaan in de organisatie,
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- het risico van infiltratie in de politieke en 
economische sectoren van de samenleving,

- het tegen de maatschappij gericht zijn van 
de organisatie. 

Deze lijst is evenwel niet exhaustief en 
voormelde criteria moeten niet cumulatief 
aanwezig zijn. Om een sektarische 
organisatie als schadelijk te kunnen 
catalogiseren wordt echter niet enkel 
gekeken naar de criteria, maar ook naar 
de grondbeginselen vervat in de grondwet, 
de wetten, de decreten en ordonnanties 
en de internationale overeenkomsten tot 
bescherming van de Mensenrechten, die 
door België bekrachtigd zijn. 

2. AANWEZIGHEID IN BELGIE

België telt legio organisaties met een 
filosofisch of religieus karakter of die 
voorwenden deze te hebben. Niet meer 
dan een klein aantal hiervan valt onder 
de voormelde wettelijke definitie van 
schadelijke sektarische organisatie 
en wordt door de Veiligheid van de 
Staat opgevolgd. De opvolging betreft 
voornamelijk de activiteiten van deze 
organisaties. Het mogelijk schadelijk 
karakter wordt permanent geëvalueerd 
op basis van de reële situatie. Het aantal 
gevolgde organisaties is niet beperkt en 
kan wijzigen, naargelang de toestand. 

Het merendeel van de schadelijke 
sektarische organisaties die aanwezig zijn 
in België, betreft een vertakking van een 
internationale organisatie, waarvan de 
hoofdzetel in het buitenland gevestigd is. 
Sektarische organisaties nemen meestal 

de vorm aan van een vereniging zonder 
winstoogmerk of van een internationale 
vereniging met een filantropisch, 
godsdienstig, wetenschappelijk, artistiek of 
pedagogisch doel. Verder is het mogelijk dat 
ook handelsvennootschappen deel uitmaken 
van de sektarische organisatie. Meer nog, 
het kunnen zelfs ware multinationals zijn 
met dochterondernemingen overal ter 
wereld. 

De Veiligheid van de Staat deelt de 
organisaties in op basis van hun ideologie. 
De hieronder vermelde organisaties zijn 
de belangrijkste in hun categorie. Dit 
betekent echter geenszins dat – wanneer 
een organisatie niet vermeld wordt – zij niet 
door onze dienst wordt opgevolgd. 

2.1. PSYCHOANALYTISCHE 
BEWEGINGEN

Deze bewegingen ontwikkelen verschillende 
technieken die geacht worden trauma’s 
die ondergaan zijn door het onbewuste, te 
verwijderen. Onder deze categorie valt de 
“CHURCH OF SCIENTOLOGY”, samen 
met de aan haar gelieerde organisaties. 
Allereerst is er de religieuze vereniging 
naar Californisch recht “CHURCHES OF 
SCIENTOLOGY FOR EUROPE” (CSE). 
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Dit operationeel centrum, gelegen aan 
de Waterloolaan in Brussel heeft als 
doel het belijden en het verspreiden van 
de scientology religie in België en doet 
eveneens dienst als centrum voor de 
Europese kerken. In januari 2011 heeft de 
CSE haar eerste verjaardag gevierd. 

De “VOLUNTEER MINISTRIES”, “YOUTH 
FOR HUMAN RIGHTS INTERNATIONAL” en 
“THE WAY TO HAPPINESS FOUNDATION” 
zijn enkele van de aan de Scientology Kerk 
gelieerde organisaties die in België actief 
zijn in 2011. Hun respectievelijke missies 
zijn het humanitair en sociaal werk, het 
aanleren van de mensenrechten aan 
jongeren en het verspreiden van leefregels 
om een gelukkiger leven te leiden. De 
schijnorganisaties “NARCONON” en “OUI A 
LA VIE, NON A LA DROGUE” houden zich 
hoofdzakelijk bezig met drugpreventie. 

Andere activiteiten die in de CSE 
plaatsgevonden hebben, zijn o.m. 
opendeurdagen, een concert voor 
en een debat over mensenrechten, 
conferenties over drug- en drankmisbruik 
en drugpreventie, infoavonden over 
de “VOLUNTEER MINISTRIES”, een 
seminarie in verband met “THE WAY 
TO HAPPINESS”, een tentoonstelling 
over kinderrechten en interreligieuze 
conferenties, ... In haar gebouwen 
organiseert de CSE ook cursussen zoals 
een seminarie voor persoonlijke efficiëntie, 
het efficiënt gebruiken van tijd, slagen door 
communicatie, hoe de dianetiek gebruiken, 
enz. In augustus 2011 heeft de CSE een 
anti-drugmarathon georganiseerd doorheen 
België. Deze marathon heeft als doel 
contacten te leggen met lokale overheden, 
hen te sensibiliseren over drugpreventie 

en eventuele acties of samenwerking te 
beogen.

De v.z.w. “CENTRE D’INFORMATION SUR 
LA DIANETIQUE ET LA SCIENTOLOGIE” 
(CIDS) heeft haar sociale zetel op hetzelfde 
adres als de CSE. Het CIDS organiseert 
activiteiten over gans het land om de 
Scientology religie, ontwikkeld door L. 
RON HUBBARD, voor te stellen en te 
verspreiden. Zij neemt deel aan beurzen 
en heeft een standplaats op markten, waar 
zij niet alleen boeken tracht te verkopen, 
maar voorbijgangers ook de “elektrometer”, 
een apparaat dat de variaties in de mentale 
toestand van mensen zou meten, laat 
uitproberen. 

In Mechelen bevindt zich de sociale zetel 
van de v.z.w. “SCIENTOLOGY KERK 
VAN BELGIE”. Hier worden cursussen en 
lezingen georganiseerd en heeft er een 
tentoonstelling ter ere van de “VOLUNTEER 
MINISTRIES” plaatsgevonden.  

Op internationaal vlak raakt er meer en 
meer informatie bekend van binnenuit 
de “CHURCH OF SCIENTOLOGY”. Het 
zijn ex-leden, die meestal goed geplaatst 
waren binnen de organisatie, die informatie 
naar buiten brengen. Deze getuigenissen 
bevestigen de informatie met betrekking tot 
buitensporige financiële eisen, aantasting 
van de fysieke integriteit en van de 
menselijke waardigheid, aanwending van 
zware en voortdurende psychologische druk 
met als doel de persoon te onderwerpen 
aan de wil van de organisatie, die tot hiertoe 
openbaar gemaakt was door “gewone” ex-
leden. 
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2.2. ORIËNTALISTISCHE 
BEWEGINGEN

Oriëntalistische bewegingen baseren 
hun doctrine op Oosterse filosofieën en/
of religies zoals het boeddhisme of het 
hindoeïsme. Onze dienst volgt in dit kader 
onder andere “SAHAJA YOGA” op. Deze 
organisatie biedt op achttien plaatsen, 
verspreid over het hele land, yogacursussen 
aan. Het gaat hier echter niet alleen om het 
aanleren van yogaoefeningen, maar ook 
om het verspreiden van het gedachtegoed 
van SHRI MATAJI, de oprichtster en 
spiritueel leidster van de organisatie. Op 23 
februari 2011 is SHRI MATAJI op 87-jarige 
leeftijd overleden. Dat belet de organisatie 
evenwel niet om verder te gaan met haar 
activiteiten, zowel op nationaal als op 
internationaal vlak. 

“SAHAJA YOGA” heeft de rechtszaak 
verloren die het had aangespannen tegen 
het Informatie- en Adviescentrum inzake 
Schadelijke Sektarische Organisaties 
(IACSSO) naar aanleiding van een negatief 
advies van dit centrum. Het Hof van 
Beroep te Brussel heeft geen bezwaar 
gemaakt tegen de kritische passages van 
het advies van het IACSSO. Het Hof heeft 
geconcludeerd dat het IACSSO niet in de 
fout ging en artikel 9 van het Europees 
Verdrag voor de Rechten van de Mens met 
betrekking tot de godsdienstvrijheid niet 
geschonden heeft door te waarschuwen 
voor een aantal gevaren met betrekking tot 
“SAHAJA YOGA”. Bepaalde uitspraken van 
SHRI MATAJI kunnen volgens de rechter 
bijvoorbeeld wel degelijk als xenofoob, 
antisemitisch of pseudowetenschappelijk 
worden beschouwd. 

2.3. EVANGELISCHE BEWEGINGEN

Evangelische bewegingen hebben als 
referentiekader (bijna) uitsluitend de 
Bijbel. Het merendeel van hen volgt de 
protestantse tradities. Zij verzamelen 
zich rond charismatische pastors. Zowel 
het aantal evangelische kerken als het 
aantal leden van deze kerken is aan een 
opmars bezig. Het betreft hier voornamelijk 
Afrikaanse en Latijns-Amerikaanse kerken, 
die vooral populair zijn in de armere wijken 
van de grote steden. 

In ons land is de Braziliaanse 
pinksterkerk “UNIVERSELE KERK VAN 
HET KONINKRIJK GODS” (“IGREJA 
UNIVERSAL DO REINO DE DEUS” - 
IURD), geleid door Edir MACEDO, actief. 
Zij organiseert erediensten in Antwerpen, 
Brussel, Gent en Luik. In december 
2011 heeft het Hof van Beroep te Gent 
een uitspraak gedaan ten nadele van 
de IURD in de juridische procedure die 
de IURD tegen de Belgische Staat had 
aangespannen. Reeds in 1998 daagde 
de IURD de Belgische Staat voor de 
rechter naar aanleiding van de publicatie 
van het parlementaire ‘sekterapport’. De 
organisatie was van mening dat het rapport 
een schadelijk beeld van haar schetste 
door zogenaamde onbewezen lasterlijke 
beweringen inzake religieus mercantilisme, 
seksschandalen, drug- en wapenhandel 
te vernoemen waarbij haar niet de kans 
was geboden deze te weerleggen en dat 
de parlementaire onderzoekscommissie 
onachtzaam te werk was gegaan. Het 
Hof van Beroep van Brussel oordeelde in 
2005 dat de IURD inderdaad onterecht in 
een slecht daglicht werd geplaatst door het 
rapport. Dit arrest werd een jaar later echter 
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verbroken door het Hof van Cassatie, dat 
vond dat parlementsleden en het parlement 
een absolute immuniteit genieten. Het 
Hof van Beroep van Brussel heeft de 
oorspronkelijke vorderingen als ongegrond 
afgewezen. 

De “GETUIGEN VAN JEHOVA” hebben in 
Hasselt hun jaarlijks congres georganiseerd. 
Vijfduizend leden waren daarbij aanwezig. 

De “VERENIGINGSKERK”, beter gekend 
onder de naam “MOON”, organiseert haar 
activiteiten onder de naam “UNIVERSAL 
PEACE FEDERATION”. In 2011 maakte de 
spirituele leider van deze beweging SUN 
MYUNG MOON een rondreis door Europa, 
zonder echter België aan te doen. Terwijl 
hij zijn nieuwste boek “As a Peace-Loving 
Global Citizen” voorstelde, zetten zijn zoons 
in Zuid-Korea de strijd om de opvolging van 
de Verenigingskerk voort. 

De “FONDATION OLANGI-WOSHO” 
(FOW) is een Afrikaanse evangelische kerk 
die in 1995 in Kinshasa (Democratische 
Republiek Congo) opgericht is door het 
koppel OLANGI-WOSHO. Volgens een 
deel van de Congelese pers zou de FOW 
zich in haar thuisland schuldig maken aan 
praktijken van occultisme, bezweringen en 
seances voor bevrijding. Er is ook sprake 
van een aantal overlijdens, waaronder 
ook van kinderen. In ons land heeft het 
federaal parket een dossier geopend met 
betrekking tot de werking, de activiteiten 
en de financiering van de FOW in België. 
Ondanks het feit dat in 2011 twee gebouwen 
van de organisatie in Brussel verzegeld zijn 
door de politie, blijft zij verder uitbreiden. 

2.4. GENEZERSBEWEGINGEN

Deze bewegingen bieden 
genezingsmethoden die niet erkend zijn 
door de conventionele geneeskunde. De 
“VRIENDENKRING BRUNO GRÖNING” 
is één van de organisaties die door de 
Veiligheid van de Staat in dit kader wordt 
opgevolgd. Deze organisatie gaat ervan 
uit dat een goddelijke kracht – Heilström 
in het Duits – de basis van al het leven 
is en dat al het kwaad, evenals elke 
ziekte, overwonnen kan worden. Een 
onderdeel van de “VRIENDENKRING 
BRUNO GRÖNING” is de “MEDISCH-
WETENSCHAPPELIJKE VAKGROEP”, 
een groep van artsen en paramedici. 
Deze groep heeft als doel de genezingen 
die tot stand komen langs geestelijke weg 
door de leer van Bruno GRÖNING op een 
wetenschappelijke manier te onderbouwen, 
te documenteren en te verwerken tot 
zogenaamde ‘succesberichten’. Op die 
manier wil ze voldoende bewijsmateriaal 
verzamelen om te bewijzen dat ziekten op 
louter geestelijke manier kunnen worden 
genezen. Activiteiten van beide organisaties 
vinden op regelmatige tijdstippen plaats op 
verschillende plaatsen in het land. 

2.5. UFOLOGISCHE BEWEGINGEN

De ufologische bewegingen baseren hun 
geloof op het bestaan van buitenaardse 
wezens. De “RAËLIAANSE BEWEGING” 
kan onder deze categorie gerekend worden. 
Claude VORILHON, alias RAËL, en zijn 
aanhangers geloven in de terugkeer van 
de Elohim. De Raëliaanse beweging komt 
bovendien sterk op voor de vrijheid van 
religie. In afwachting van de bouw van de 
officiële ambassade voor de buitenaardse 
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wezens werd een tijdelijke privé-ambassade 
geopend in de Belgische woning van een 
Raëliaanse gids.

2.6. APOCALYPTISCHE 
BEWEGINGEN

De apocalyptische bewegingen kondigen 
het einde der tijden aan. Een interpretatie 
van de cyclische Mayakalender ligt aan de 
basis van het geloof in het einde der tijden op 
21 december 2012. Hoewel het Mexicaans 
Instituut voor Antropologie na afloop van 
een congres van Maya-specialisten van 
overal ter wereld concludeert dat de Maya’s 
helemaal niet voorspeld hebben dat de 
wereld zal vergaan in 2012, zijn er toch 
mensen die dit geloof aanhangen. 

Eén van hen is Patrick GERYL, die voltijds 
bezig is met het voorbereiden van de 
apocalyps. Hij heeft de v.z.w. “NEW GLOBAL 
TRUST” opgericht, die – aangezien het 
einde nadert – intussen weer ontbonden 
is. Om te overleven zou men volgens 
Patrick GERYL naar Spanje, Bulgarije of 
Zuid-Afrika moeten trekken. Ook Louis DE 
CORDIER met zijn organisatie “MATAHA 
FOUNDATION”, die nauw verbonden zou 
zijn met de voormalige organisatie van 
Patrick GERYL en die “overlevers” wil 
aantrekken, hangt dit geloof aan. Patrick 
GERYL en Louis DE CORDIER hebben 
van België een centrum gemaakt dat het 
apocalyptisch geloof uitstraalt. 

Ook de organisatie “RAMTHA’S SCHOOL OF 
ENLIGHTENMENT” speelt in op het thema 
van de apocalyps en voorspelt de komst 
van vulkaanuitbarstingen, aardbevingen, 
vloedgolven, virusepidemieën, …  

2.7. BEWEGINGEN/FENOMENEN 
WAARVAN DE SCHADELIJKHEID 
NOG NIET BEVESTIGD IS

Cette catégorie comprend des mouvements 
nouveaux ou déjà existants ou des 
phénomènes émergents, dont l’analyse ne 
montre pas encore s’ils répondent ou non à 
la définition légale de l’organisation sectaire 
nuisible.

3. ROL VAN DE VEILIGHEID VAN 
DE STAAT

De rol van de Veiligheid van de Staat is 
eerst en vooral preventief: zij informeert 
de bevoegde overheden over de risico’s 
die schadelijke sektarische praktijken 
voor de samenleving inhouden. Strafbare 
feiten worden in toepassing van artikel 
29 van het Wetboek van Strafvordering 
meegedeeld aan het gerecht dat al dan niet 
tot de vervolging zal overgaan. Tenslotte 
verzekert de Veiligheid van de Staat 
het secretariaat van de Administratieve 
Coördinatiecel inzake de strijd tegen 
schadelijke sektarische organisaties4  en 
draagt zij in dit kader bij tot de uitwisseling 
van informatie tussen de verschillende 
vertegenwoordigde diensten. 

4.  De Coördinatiecel kent twee samenstellingen, naargelang het een vergadering van het Bureau of van de voltallige 
vergadering betreft. Het t Bureau bestaat uit vertegenwoordigers van het college van Procureurs-generaal, van het 
Federaal Parket, van de Veiligheid van de Staat, van de Federale Politie en van de Algemene Inlichtingendienst van 
de het ministerie van Defensie en eveneens op uitnodiging het Informatie- en Adviescentrum inzake schadelijke 
sektarische organisaties. Wanneer de voltallige vergadering samenkomt, wordt de Coördinatiecel gevormd door de 
leden van het Bureau en vertegenwoordigers van de FOD Binnenlandse Zaken, Buitenlandse Zaken, Financiën 
en Justitie (Dienst van het strafrechterlijk beleid en het Directoraat-generaal wetgeving, fundamentele rechten en 
vrijheden).
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INTERNATIONALE 
BETREKKINGEN

A. MIDDEN-OOSTEN EN NOORD-
AFRIKA

In 2011 had de Veiligheid van de Staat 
vooral aandacht voor de ‘Arabische 
Lente’ en de (in)directe gevolgen van 
deze volksopstanden voor België. Van 
Marokko tot Jemen kwamen mensen op 
straat om democratie, mensenrechten en 
hun deel van de welvaart op te eisen. De 
uitbraak verraste menig waarnemers maar 
het protest broedde onderhuids al langer 
binnen de Arabische wereld.

De dieperliggende oorzaken van het 
fenomeen zijn in de eerste plaats te vinden 
in de socio-economische onderbouw 
van de Arabische maatschappijen. 
Jongeren kunnen zich niet langer met de 
prijsstijgingen, torenhoge werkloosheid, 
corruptie en werkloosheid verzoenen.

Daarenboven worden deze maatschappijen 
al gedurende decennia bestuurd door 
autoritaire regimes die het status-quo 
bestendigen.

Een derde belangrijke oorzaak is het ontstaan 
van onafhankelijke satellietzenders. De 
nieuwe sociale media ten slotte creëerden 
een nieuwe dynamiek van verzet waardoor 
jongeren zich konden organiseren, los van 
de traditionele oppositiebewegingen. 

De oorzaken zijn min of meer dezelfde 
maar het protest in deze landen, de reacties 
van de respectievelijke regimes en de 

uitkomst namen wel andere vormen aan. 
Hoe ingrijpend het protest ook mocht zijn in 
bepaalde landen, de focus van de Veiligheid 
van de Staat ligt vooral op de impact van 
dit fenomeen op België. De impact wordt 
sterk beïnvloed door de aanwezigheid 
van bepaalde gemeenschappen en 
internationale instellingen zoals de NAVO 
en de EU in België.

De rechtstreekse impact van de ‘Arabische 
Lente’ op België was echter zeer beperkt in 
2011. We zagen een stijging van het aantal 
manifestaties dat georganiseerd werd door 
Arabische oppositiebewegingen in België, 
vaak gesteund vanuit (extreem-)linkse 
hoek. Deze manifestaties verliepen over 
het algemeen zeer rustig.

Daarnaast zagen we in 
een aantal gevallen 
problemen in de 
Ambassade 
tussen het 
diplomatiek 
personeel 
of vanuit de 
Ambassade 
die vooral 
een impact 
hadden op de 
desbetreffende 
gemeenschap.

Ten slotte kan 
ook nog vermeld 
worden dat een 
aantal landen uit de 
regio in het kader van 
de ‘Arabische Lente’ hun 
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respectievelijke oppositiegroepen in België 
extra opvolgen.

CASUS: LIBIË

De impact van de Libische burgeroorlog in 
België was eerder beperkt te noemen. Wel 
werd er in de eerste fase van het conflict 
ernstig rekening meegehouden dat het 
Libische regime wraakacties zou proberen 
te plegen als reactie op de deelname van 
België en/of de NAVO aan de militaire 
acties in Libië (de operatie ‘Unified 
Protector’). Hierbij werd vooral gekeken 
naar de KHADDAFI loyalisten binnen de 
diplomatieke vertegenwoordiging. 

Daarnaast werd de hypothese gevolgd dat 
terroristische organisaties die 

in het verleden door de 
‘Libische grote Gids’ 

gesteund werden, 
zoals het IRA en 

verschillende 
Palestijnse 

groeperingen 
(PLO, de 

organisatie van 
Abu NIDAL, …), 
zouden worden 

ingeschakeld 
om de belangen 
van KHADDAFI 

te helpen 
verdedigen.

De kleine Libische 
gemeenschap in 

België was vanaf het 
begin van de

opstand hoofdzakelijk pro-“NATIONAL 
TRANSITIONAL COUNCIL” (NTC). 
Er werden een aantal manifestaties 
georganiseerd voor de Libische Ambassade 
in Brussel en voor de Europese instellingen. 
Hoewel het binnen de gemeenschap 
gonsde van de geruchten over mogelijke 
acties van KHADDAFI loyalisten (die zich 
vooral ophielden in de kringen rond de 
Libische Ambassade in Brussel) in België 
tegen de oppositie, hebben we nooit zulke 
acties opgemerkt. De verschillende Libische 
oppositie bewegingen die actief zijn in 
België (islamistisch, Berbernationalistisch, 
liberaal-democratisch, …) versterkten hun 
contacten in Libië en zonden hulpgoederen 
naar het land.

Binnen de Libische Ambassade te Brussel 
vond er een machtsstrijd plaats tussen 
een aantal diplomaten die pro-NTC waren 
en deze die pro-KHADDAFI bleven. Het 
grootste deel van de diplomaten probeerde 
echter een zo neutraal mogelijk standpunt 
in te nemen in de eerste fase van het 
conflict. Vanaf het moment dat het NTC aan 
de winnende hand was koos het grootste 
deel van de diplomaten openlijk de zijde 
van het NTC.

De Belgische deelname aan de NAVO 
operatie in Libië kon rekenen op de steun 
van de Libische gemeenschap in België en 
ook de andere Arabische gemeenschappen 
stonden er niet afkerig van. Het protest 
tegen deze operatie kwam dan ook vooral 
uit (extreem-)linkse hoek.
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B. SUBSAHARAANS AFRIKA

De voornaamste interessepunten van 
de Veiligheid van de Staat inzake 
Subsaharaans Afrika bleven de landen 
van Centraal-Afrika. Daarnaast valt er een 
toenemend belang te noteren van bepaalde 
Oost- en West-Afrikaanse dossiers. 

In Centraal-Afrika blijft de focus van 
onze dienst liggen op de Democratische 
Republiek Congo (DRC), Rwanda en 
Burundi, met in 2011 een speciale aandacht 
op Congo omwille van de presidents- en 
parlementsverkiezingen. 

Voor Oost-Afrika blijft het zwaartepunt 
liggen bij Somalië en de ontwikkeling rond 
“AL SHABAAB” met mogelijke implicaties 
voor ons land.

In West-Afrika boetten een aantal landen 
voor onze dienst wat aan belang in, zoals 
Ivoorkust dat een relatieve pacificatie kent 
na de woelige machtswissel. Andere landen 
wonnen aan belang, zoals Guinea dat een 
belangwekkende en in toenemende mate 
actieve diaspora in ons land heeft.

Piraterij is uitgegroeid tot een volwaardig 
dossier dat, mede in het kader van de 
toenemende internationale samenwerking 
ter zake, op onze bijzondere interesse kon 
rekenen.

1. CENTRAAL AFRIKA

1.1. DEMOCRATISCHE REPUBLIEK 
CONGO (DRC)

Het jaar 2011 werd zowel in Congo als in 
de Congolese diaspora gekenmerkt door 

gestaag oplopende spanning naar de 
presidents- en parlementsverkiezingen van 
28 november toe. 

1.1.1. SITUATIE IN CONGO

VooRafgaand aan dE kiEsCaMpagnE

Alle relevante partijen (politieke partijen 
maar ook het middenveld en meerbepaald 
de kerken) waren enkel bezig met het 
voorbereiden van de verkiezingen en iedere 
gebeurtenis werd in dit licht geïnterpreteerd, 
zelfs als er geen plausibel verband was. 
De verkiezingen zelf werden gedomineerd 
door de 2 protagonisten Joseph KABILA en 
Etienne TSHISEKEDI met Vital KAMERHE 
in een zeer vermeldenswaardige bijrol. De 
andere kandidaten, senaatsvoorzitter Léon 
KENGO WA DONDO incluis, vervulden 
slechts een figurantenrol. 

Jean-Pierre BEMBA die bij de verkiezingen 
in 2006 nog tweede eindigde, zit nog steeds 
in de cel in Den Haag en kon dus uiteraard 
niet meespelen. Hij ontving geregeld 
bezoek van diverse politieke strekkingen, 
maar hield zich uiteindelijk op de vlakte 
en sprak geen steun uit voor deze of gene 
kandidaat. 

Joseph KABILA voerde in januari 2011 
een grondwetswijziging door waardoor 
de presidentsverkiezingen in één ronde 
beslecht worden en een kandidaat dus met 
een relatieve meerderheid tot president 
verkozen kan worden. Hij speelde hiermee 
in op de verdeeldheid binnen de oppositie 
die er niet in slaagde zich achter een 
gezamenlijke kandidaat te scharen.

In februari was er de aanval, geïnterpreteerd 
als een poging tot staatsgreep, op een van 
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de residenties van Joseph KABILA. De 
aanval werd door de presidentiële garde 
afgeslagen. De preciese omstandigheden 
van de aanval werden nooit opgehelderd. 
Iets vroeger op de maand was er een 
aanval op de luchthaven van Lubumbashi 
die aanvankelijk ook in het licht van de 
verkiezingen geïnterpreteerd werd maar die 
bij nader toezien een louter criminele daad 
bleek. 

Voorafgaand aan de kiescampagne had 
Etienne TSHISEKEDI bij een meeting in 
het Stade des Martyrs op 9 augustus zo’n 
80.000 van zijn medestanders verzameld. 
Een kleine maand later trok de optocht 
waarmee hij zijn kandidatuur voor de 
presidentsverkiezingen ging indienen 
bij de “COMMISSION ELECTORALE 
NATIONALE ET INDEPENDANTE” 
(CENI) ongeveer 50.000 personen. In 
de nasleep daarvan ontstonden rellen 
tussen aanhangers van de “UNION POUR 
LA DEMOCRATIE ET LE PROGRES 
SOCIAL” (UDPS) en de Congolese 
politie die ondersteund werd door 
aanhangers van de “PARTI DU PEUPLE 
POUR LA RECONSTRUCTION ET LE 
DEVELOPPEMENT” (PPRD) en door 
jongerenbendes betaald door het regime. 
Hierbij vielen enkele doden en werd het 
televisiestation van Roger LUMBALA, een 
gewezen krijgsheer en nu fervent UDPS-
aanhanger, bij een brand in de as gelegd. 

dE kiEsCaMpagnE

Het begin van de kiescampagne op 1 
maand voor de verkiezingen verliep relatief 
rustig, maar op het eind waren er meer en 
meer geruchten van politieke arrestaties 
van UDPS-aanhangers en kwam het weer 
tot rellen waarbij doden te betreuren waren. 

Tegen dan had Etienne TSHISEKEDI al 
goed zijn best gedaan om de gemoederen 
te verhitten met zijn uitspraken als had hij op 
voorhand reeds de verkiezingen gewonnen 
en zijn oproep om desnoods met geweld de 
UDPS-gevangen te bevrijden. 

De algemene indruk is dat er zowel 
vanwege de PPRD als vanwege de UDPS 
geen echte kiescampagne geweest is. De 
clan-KABILA legde zich er vooral op toe 
met alle mogelijke middelen de overwinning 
binnen te rijven, zolang dit aanvaardbaar 
bleef voor de internationale gemeenschap. 
Het kamp van TSHISEKEDI bereidde zich 
voornamelijk voor op het contesteren van 
de resultaten. 

dE VERkiEzingEn

Sinds de grondwetswijziging was Joseph 
KABILA de gedoodverfde winnaar, maar 
hij had uiteindelijk nog een stevige kluif 
aan Etienne TSHISEKEDI. De officieel 
uitgebrachte resultaten tonen een kloof van 
17% (32 voor TSHISEKEDI tegenover 49 
voor KABILA) tussen beiden.

 Reeds tijdens de kiescampagne riep 
TSHISEKEDI zichzelf uit tot overwinnaar 
van de verkiezingen, argumenterend 
dat een eventueel verlies enkel aan 
fraude te wijten zou kunnen zijn. Na de 
bekendmaking van de resultaten weigerde 
hij dan ook zoals verwacht zich hierbij neer 
te leggen, en organiseerde hij zelfs een 
eigen presidentiële eedaflegging die echter 
slechts in beperkte kring kon doorgaan 
omwille van de obstructie vanuit het regime. 
Dat heeft echter geen enkele impact gehad. 
De Congolese bevolking heeft geen zin in 
nog meer miserie en legt zich neer bij de 
voldongen feiten.
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De vraag die hierbij overeind blijft is of, en 
zo ja, wanneer de Congolese bevolking in 
opstand gaat komen tegen het autocratische 
regime. Naar aanleiding van de Arabische 
lente en het Ivoriaanse precedent waarbij 
Laurent GBAGBO uiteindelijk met 
internationale steun verdreven werd door 
Alassane OUATTARA, was de hypothese 
ontstaan dat een gelijkaardig scenario zich 
in Congo zou kunnen voordoen. De massale 
steun van het Congolese volk waarop 
TSHISEKEDI ongetwijfeld gerekend had, 
bleef achterwege en zodoende is KABILA 
de facto zonder verdere contestatie aan zijn 
tweede ambtstermijn kunnen beginnen. 

Tussendoor viel nog een klacht van 
Vital KAMERHE bij het Congolese 
Hooggerechtshof te noteren. Deze klacht 
bij een instelling die KABILA volledig naar 
zijn hand gezet heeft, maakte evenwel 
geen schijn van kans om serieus genomen 
te worden. 

Te noteren vallen ook de vele kritische 
geluiden vanwege allerhande 
waarnemersmissies die kanttekeningen 
plaatsten bij bepaalde aspecten van het 
verloop van de verkiezingen. Geen enkele 
internationale waarnemer maakte echter 
gewag van massale fraude die de einduitslag 
had kunnen beïnvloeden. De reactie vanuit 
de Internationale Gemeenschap bleef 
navenant lauw, en hoewel geen enkele 
respectabele buitenlandse leider de 
eedaflegging van KABILA bijwoonde, heeft 
iedereen, mede bij gebrek aan een valabel 
alternatief, het post-electorale status quo 
aanvaard.

 

1.1.2. SITUATIE IN BELGIë EN IN 
DE DIASPORA

In ons jaarverslag 2010 vermeldden we 
reeds de toenemende spanning in de 
Congolese diaspora die in meerderheid 
gekant is tegen president Joseph KABILA. 
Deze spanning en het radicalisme 
vanwege de oppositie is in 2011 enkel nog 
toegenomen.

RadiCaLisME

De Congolese diaspora heeft met 
buitengewoon grote aandacht het verloop 
van de verkiezingen gevolgd. Aangezien 
deze diaspora grotendeels bestaat uit 
opposanten tegen president Joseph 
KABILA stelden zij veel hoop in een grondige 
verandering en met name in de kandidatuur 
van Etienne TSHISEKEDI. De spanning en 
de hoop namen in de loop der maanden 
toe en er was sprake van grote nervositeit 
onder de opposanten. Zelfs het kleinste 
detail werd ongenuanceerd geïnterpreteerd 
als een uitlating pro- of anti-KABILA. Er was 
geen plaats voor een tussenpositie.

We hebben dan ook een verveelvoudiging 
vastgesteld van acties vanwege de 
personen die zich onder de noemer 
“COMBATTANTS” schaarden. Ze hebben 
met name beslist iedereen die ze als pro-
KABILA beschouwen en die in Europa 
passeert, aan te vallen. Ook wilden ze 
in Europa alle concerten van Congolese 
zangers die opgeroepen hebben om voor 
Joseph KABILA te stemmen, ‘verbieden’ en 
hun muziek boycotten door de verkoop van 
hun albums te verhinderen.
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Deze “COMBATTANTS” hebben in deze 
de daad bij het woord gevoegd en hebben 
in 2011 enkele markante wapenfeiten 
op hun actief: annulatie van het concert 
van WERRASON in Brussel in maart als 
gevolg van een gewelddadige betoging, 
hardhandige ontvangst van een Congolese 
militaire delegatie van het hoogste 
niveau bij het verlaten van de Thalys in 
Parijs afkomstig uit Brussel eind juni, 
het gooien van molotovcocktails tegen 
de Congolese ambassade in Parijs in 
september, enzovoort. Zo zagen we in 2011 
een veelheid aan acties van tot dan toe 
ongekende proportie die het geweld van de 
betogingen in december voorafgingen. 

Vanaf het begin van het radicaliseringsproces 
van de Congolese opposanten in 2004-
2005 zijn de gerechtelijke stappen (en a 
fortiori de veroordelingen) tegen hen uiterst 
zeldzaam geweest. Er heerst onder deze 
opposanten dan ook een zeker gevoel van 
straffeloosheid. 

De ontgoocheling die begin december 
ontstond naar aanleiding van de 
herverkiezing van Joseph KABILA heeft 
zeer sterke reacties met zich gebracht 
evenredig aan de hoop op verandering die 
binnen de diaspora leefde. In de gehele 
diaspora werd met succes gemobiliseerd 
(met uitstek in België maar eveneens 
in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, 
Canada, de Verenigde Staten, Marokko, 
Zuid-Afrika etc.) voor betogingen die op 
verschillende plaatsen met gewelddaden 
gepaard gingen. Zowat overal waren de 
eerste doelwitten officiële Congolese 
gebouwen (ambassades en consulaten). In 

België kon een actie tegen de ambassade 
slechts voorkomen worden dankzij de 
samenwerking tussen de verschillende 
bevoegde diensten die resulteerde in een 
preventieve politie-aanwezigheid. 

Desalniettemin braken er in de Matonge 
wijk en op andere plaatsen in Brussel 
rellen uit met een gewelddadigheid die 
nog niet eerder gezien was bij Congolese 
betogingen. Voertuigen werden in brand 
gestoken, vitrines verbrijzeld, politieagenten 
verwond, er vonden honderden (in 
hoofdzaak administratieve) arrestaties 
plaats, … Opmerkelijk is dat bepaalde 
Brusselse jongerenbendes van deze 
betogingen gebruik gemaakt hebben om 
amok te maken en winkels te plunderen. 
Een deel van het geweld dient dus ook op 
hun conto geschreven te worden. 

Elk van de talrijke bezoeken aan ons land 
vanwege Congolese personaliteiten die 
beschouwd worden als steunpilaar van het 
regime is op heden problematisch geworden. 
De opposanten gaan systematisch op 
zoek naar deze personen met de intentie 
hen lastig te vallen of fysiek aan te vallen. 
De voorzitter van de Congolese senaat, 
Léon KENGO WA DONDO, heeft dit tot 
zijn schade en schande aan den lijve 
ondervonden bij zijn aankomst in Parijs op 
31 december.

CongoLEsE aMBassadE tE BRussEL

Tot 2011 was het werk van de Congolese 
ambassadeur in België, Henri MOVA 
SAKANYI, voornamelijk gericht op 
economische en culturele initiatieven. Hij 
week hiermee af van bepaalde van zijn 



pagina 74   Hoofdstuk 2 

Congolese collega’s in andere Europese 
landen die vooral bezig waren met het 
controleren van de diaspora. Met de 
toegenomen spanning binnen de oppositie 
is de ambassade ongetwijfeld vanuit 
Kinshasa onder druk gezet om zich meer 
met de oppositie bezig te houden. 

Er bestaat in Kinshasa overigens een 
zekere ontevredenheid over het gedrag 
van de Belgische autoriteiten die 
beschuldigd worden van een te grote 
laksheid ten aanzien van de opposanten. 
De ambassade heeft dan ook de contacten 
met en de druk op verschillende Belgische 
diensten opgedreven om zich te beklagen 
over het gebrek aan daadkracht. Ze maakt 
ook – vaak op overdreven wijze – melding 
van bepaalde feiten of bedreigingen 
tegen Congolese belangen en/of tegen 
sympathisanten van het regime met de 
bedoeling om vervolgens het gebrek dat 
er volgens hen is aan repressieve acties 
vanwege de Belgische autoriteiten tegen 
de opposanten aan te klagen. 

1.2. RWANDA

1.2.1. SITUATIE IN HET LAND

Het Rwandese regime verkrampt en de 
inner circle verengt steeds meer. Binnen 
de inlichtingendiensten en het leger werd 
een stoelendans uitgevoerd, maar deze 
twee diensten blijven, samen met de 
Presidentiële Garde, de hoeksteen van het 
regime. Er werd dit jaar een nieuwe regering 
gevormd. De eerste minister, Pierre-Damien 
HABUMUREMYI, is een onbekende terwijl 
de vorige, Bernard MAKUZA, vicevoorzitter 
van de senaat werd.

De media werden steeds meer aan banden 
gelegd. In 2011 werden steeds meer 
onafhankelijke perskanalen verboden en 
hun journalisten werd het leven moeilijk 
gemaakt.

De binnenlandse politieke oppositie 
was onbestaande en alle belangrijke 
oppositieleiders zitten of zaten gevangen 
of ze zijn gevlucht naar het buitenland. 
Voorbeelden hiervan: Victoire UMUHOZA 
INGABIRE van wie het proces lopende was 
maar telkens werd uitgesteld, Déogratias 
MUSHAYIDI die tot levenslang werd 
veroordeeld en weigert “pardon” te vragen 
om vrij te komen, Bernard NTAGANDA van 
de “PARTI SOCIAL IMBERAKURI” (PSI) 
enzovoort.

Rwanda streeft er nog steeds naar om 
zijn economische en sociale situatie te 
verbeteren en lijkt daar ook in te slagen. 
De graad van scholing, verzorging, 
infrastructuur, … stijgt en er wordt zo stilaan 
een middenklasse gevormd.

1.2.2. OPPOSITIE IN HET 
BUITENLAND

De grootste oppositie bevindt zich in het 
buitenland, waarbij België een belangrijke 
basis is. Maar ook andere landen zoals 
Nederland (thuisbasis van Victoire 
UMUHOZA INGABIRE), Frankrijk en zelfs 
de Scandinavische landen krijgen te maken 
met een steeds actievere Rwandese 
oppositie. 

De Hutu-oppositie lijkt gebroken en 
hopeloos verdeeld, zelfs de “FORCES 
DEMOCRATIQUES UNIFIEES” (FDU) van 
Victoire UMUHOZA INGABIRE kende in 
2011 een interne scheuring die zorgde dat 
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er van echte oppositie nog weinig sprake 
was. Verder kwam dit jaar het “RWANDA 
NATIONAL CONGRESS” (RNC) op de 
voorgrond, een oppositiebeweging gesticht 
door 4 Tutsi die uit de inner circle van het 
“FRONT PATRIOTIQUE RWANDAIS” 
(FPR) en Paul KAGAME kwamen en het 
land uit waren gevlucht. Het RNC gaf in 
2011 in vele Europese steden conferenties. 
Vooral in België gaven die aanleiding tot 
diplomatieke wrijvingen met Kigali. 

Het RNC probeerde coalities aan te gaan 
met andere oppositiepartijen. Zo was er 
reeds een samenwerking met het FDU en 
waren er toenaderingspogingen met het PSI, 
het “PACTE DE DEFENSE DU PEUPLE” 
(PDP) en Faustin TWAGIRAMUNGU. 
Maar echt goed van de grond kwam deze 
samenwerking niet.

1.2.3. RWANDESE AMBASSADE 
TE BRUSSEL

Een nieuwe ambassadeur, Robert 
MASOZERA, kwam in 2011 in functie. Hij 
is zeer actief binnen de diaspora. Vanuit de 
ambassade werd er dit jaar ook aan vele 
opposanten de kans geboden om op kosten 
van het regime een reis naar Rwanda te 
maken met als doel “COME AND SEE”. 
Basisfilosofie was dat de huidige situatie 
in Rwanda niet meer die is van toen 
de opposanten uit het land weg waren 
gevlucht. Velen gaven na een dergelijke 
reis hun oppositie op en werden fervente 
aanhangers van het regime.

1.3. BURUNDI

1.3.1. SITUATIE IN HET LAND

De situatie in Burundi is zeer onveilig. Na 
de verkiezingen van 2010 die de oppositie 
heeft geboycot, kwam het land de facto in 
een eenpartijstaat terecht. De “CONSEIL 
NATIONAL POUR LA DEFENSE DE LA 
DEMOCRATIE – FORCES POUR LA 
DEFENSE DE LA DEMOCRATIE” (CNDD-
FDD) en president Pierre NKURUNZIZA 
hebben op alle echelons alle macht in 
handen. Er wordt gezegd dat een dialoog 
met de oppositie mogelijk kan zijn, maar 
deze weigert dit steevast. 

De oppositie op zich stelt uiteindelijk 
niet zoveel meer voor. Het verenigd 
oppositiefront, “ALLIANCE DES 
DEMOCRATES POUR LE CHANGEMENT 
AU BURUNDI” (ADC-IKIBIRI), is verdeeld 
tussen diegenen die kiezen voor de 
gewapende strijd en diegenen die de 
problemen via onderhandelingen willen 
oplossen. Maar echte strijdkracht heeft de 
oppositie (voorlopig) niet. 

De aanslagen en misdaden die werden 
begaan, werden door de regering steevast 
toegeschreven aan criminelen maar 
naarmate het jaar vorderde en de aanslagen 
groter werden en frequenter voorkwamen, 
moest ook de CNDD-FDD stilaan toegeven 
dat er meer in het spel was en er toch kans 
was dat een nieuwe rebellie de kop opstak. 
De laatste maanden circuleert er informatie 
over het ontstaan van een rebelliegroep, 
namelijk “FRONABU-TABARA”. Maar veel 
is hierover nog niet geweten. Ook over een 
eventuele samenwerking in Oost-Congo 
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van groepen zoals MAI-MAI, het “FRONT 
NATIONAL DE LIBERATION” (FNL), de 
“CONSEIL NATIONAL POUR LA DEFENSE 
DU PEUPLE” (CNDP) en de “FORCES 
DEMOCRATIQUES DE LIBERATION DU 
RWANDA” (FDLR) is nog geen sluitend 
bewijs geleverd, alhoewel alle informatie in 
die richting gaat.

De enige die tot nog toe echt de 
machthebbers het leven zuur maakte, 
is het FNL van Agathon RWASA dat als 
oorzaak wordt aangewezen van alle 
geweldplegingen in het land. Zo wordt het 
bloedbad van Gatumba in september 2011 
aan hen toegeschreven.

Ook binnen het leger heersen er 
spanningen, hoewel dit zich nog altijd op 
de vlakte houdt. De vroegere verhoudingen 
binnen het leger, waar de Tutsi de overhand 
hadden, is nu gewijzigd door de integratie 
van Hutu uit het FDD en het FNL. Vele 
van deze Hutu met een FNL verleden, zijn 
echter dit jaar gedeserteerd uit het leger en 
hebben opnieuw het FNL vervoegd in Oost-
Congo. 

1.3.2. DIASPORA IN BELGIë

De oppositie in België slaagt er niet in zich 
te verenigen en een gezamenlijk standpunt 
in te nemen tegen het CNDD-FDD. Het 
FNL van Agathon RWASA staat ook hier 
het sterkst. 

1.3.3. RELATIE MET BELGIë

Burundi staat positief tegenover België. 
De samenwerking die er in 2011 was, 
willen de Burundezen verder zetten en 
zelfs nog versterken. Vooral in een klimaat 

waar de Internationale Gemeenschap en 
donorlanden in 2011 de interesse in Burundi 
leken te verliezen, werd de samenwerking 
met België sterk geapprecieerd.

2. OOST-AFRIKA

De gespannen toestand in Oost-Afrika, en 
meer bepaald in Somalië, bleef in 2011 
een prioriteit voor de  Veiligheid van de 
Staat. Evoluties daar kunnen namelijk 
een weerslag hebben op de Somalische 
diaspora in België. De dienst heeft daarbij 
vooral oog voor een mogelijke invloed 
die de extremistische beweging “AL 
SHABAAB” zou kunnen hebben in ons 
land. “AL SHABAAB” oefent daarbij een 
aantrekkingskracht uit op iedereen die zich 
aangetrokken voelt door de internationale 
jihad. In 2011 is dan ook gebleken dat 
in België vanuit geradicaliseerde hoek 
interesse is om af te reizen naar Somalië om 
daar met “AL SHABAAB” te vechten tegen 
de door de internationale gemeenschap 
gesteunde centrale regering. Dit is een 
evolutie die ook in andere Europese landen 
wordt waargenomen. De situatie in Somalië 
zal op korte termijn niet verbeteren en de 
Veiligheid van de Staat blijft dit dossier 
opvolgen.

3. WEST-AFRIKA

3.1. MALI & NIGER

Om de autoriteiten optimaal te kunnen 
inlichten houdt de Veiligheid van de Staat 
de achteruitgang van de veiligheidssituatie 
in de Sahel en meerbepaald in Mali en 
Niger nauwlettend in het oog. De toename 
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van ontvoeringen van Westerlingen door 
groepen verwant aan “AL QAIDA IN DE 
ISLAMITISCHE MAGHREB” (AQIM) doet 
het ergste vrezen voor de veiligheid van 
onze landgenoten ter plaatse. Ook de 
massale toevloed van huurlingen, vooral 
werkloze en sterk bewapende Touaregs, 
na de val van Moammar KHADDAFI 
versterkt het gevoel van onrust in de ganse 
subregio temeer daar deze huurlingen hun 
diensten zouden kunnen aanbieden aan de 
meestbiedende (wellicht AQIM) of, vooral 
in Mali, de tendens tot autonomie van de 
Touaregs versterken. 

3.2. NIGERIA

Ook de situatie in Nigeria kon op onze 
verhoogde waakzaamheid rekenen omwille 
van de toename van steeds gewelddadigere 
terroristische daden vanwege de 
islamitische sekte “BOKO HARAM” in het 
noorden van het land. Deze aanslagen 
deden Nigeria in een spiraal van bloederige 
represailles terechtkomen. De aanlagen in 
de tweede helft van 2011 en meerbepaald 
deze op kerstdag hebben de toenemende 
complexiteit van de aanvallen van deze 
terroristische groepering aangetoond.

3.3. GUINEA

Iedere markante gebeurtenis in Guinea 
kan gevolgen hebben voor de omvangrijke 
Guinese gemeenschap in België. Onze 
dienst volgt de evolutie van de situatie in 
dit land dan ook op teneinde het risico op 
gewelddadige betogingen of radicalisering 
van deze gemeenschap te kunnen 
inschatten.

Na de verkiezing van Alpha CONDE tot 
president in november 2010 hadden 
wetgevende verkiezingen in 2011 een 
nieuwe stap moeten vormen in de Guinese 
politieke transitie. Deze waren oorspronkelijk 
voorzien voor eind november 2011 maar 
werden eerst met een maand en vervolgens 
sine die uitgesteld. De wetgevende 
verkiezingen leidden tot talrijke discussies 
waarbij de oppositiepartijen het regime 
ervan beschuldigden alle middelen aan te 
wenden om zich van een verpletterende 
overwinning te verzekeren. De dialoog met 
de oppositie om tot een akkoord te komen 
over de modaliteiten van de wetgevende 
verkiezingen was oorspronkelijk zo goed 
als onbestaande en begon pas in de laatste 
weken van 2011 vorm te krijgen. 

De spanning tussen president Alpha CONDE 
en de sterk gemobiliseerde oppositie was 
doorheen het hele jaar voelbaar. Dit uitte 
zich ook binnen de Guinese gemeenschap 
in België. Deze bestaat voornamelijk uit 
Peuhl en heeft bij verschillende betogingen 
in de loop van de maand september haar 
steun uitgesproken voor de oppositie (de 
president behoort zelf tot de Malinké-etnie).

De Veiligheid van de Staat heeft tevens 
de Belgische autoriteiten ingelicht over het 
risico dat de accreditatie van de nieuwe 
Guinese ambassadeur in België zou 
kunnen inhouden. Deze aanstelling had 
ernstige spanningen en zelfs onlusten 
kunnen veroorzaken binnen de Guinese 
gemeenschap in ons land die hem verwijt 
deel uitgemaakt te hebben van de Guinese 
regering die in september 2009 opdracht 
gegeven had een opstandige menigte te 
beschieten. Daarenboven heeft een groot 
deel van de Guinese gemeenschap een 
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initiatief gesteund om in het kader van de 
universele bevoegdheid van de Belgische 
justitie een klacht tegen hem in te dienen. 
Het gevolg van dit alles was dat Guinea een 
andere persoon voorgedragen heeft voor 
het ambassadeurschap en dat het land zich 
van nader begint te interesseren voor zijn 
gemeenschap in België. 

3.4. IVOORKUST

Het post-electorale conflict tussen 
aanhangers van ex-president Laurent 
GBAGBO en de nieuw verkozen 
president Alassane OUATTARA dat de 
presidentsverkiezingen van 2010 beslechtte 
in het voordeel van laatstgenoemde had 
eveneens zijn gevolgen voor de Ivoriaanse 
gemeenschap in België. 

Verschillende pro-GBAGBO en pro-
OUATTARA betogingen hebben 
plaatsgevonden in ons land. Deze 
betogingen verliepen bij momenten in een 
gespannen sfeer, maar zijn nooit ontspoord.

Sinds het aantreden van Alassane 
OUATTARA in mei 2011 is de situatie 
in Ivoorkust erop vooruit gegaan, maar 
het land blijft vrij fragiel. De transfer van 
Laurent GBAGBO naar het Internationaal 
Strafhof in Den Haag, dat hem beschuldigt 
van misdaden tegen de menselijkheid, 
amper 12 dagen voor de wetgevende 
verkiezingen van 11 december 2011 drukte 
een zware stempel op de politieke sfeer. 
Zijn gevangenschap in Den Haag heeft 
ook repercussies gehad in België waar de 
laatste fervente aanhangers van GBAGBO 
zich mobiliseerden om hem te gaan steunen 
in Den Haag.

4. PIRATERIJ

De voorbije jaren is de Veiligheid van de 
Staat een aantal keer geconfronteerd 
geweest met piratenaanvallen in Afrika. 
In april 2009 werd het Belgische schip 
“DE POMPEI” gekaapt door Somalische 
piraten en werd de bemanning en het schip 
gedurende meerdere weken vastgehouden. 
In september 2010 werd de “AMERIGO 
VESPUCCI”, eigendom van een Belgische 
firma, aangevallen in de Golf van Guinee en 
werden twee bemanningsleden ontvoerd. 
Als gevolg van deze twee concrete gevallen 
van piraterij heeft de dienst heel wat ervaring 
opgedaan en informatie verzameld. In 2011 
heeft de Veiligheid van de Staat ernaar 
gestreefd om deze zoveel mogelijk ter 
beschikking te stellen van iedereen die 
kan geconfronteerd worden met piraterij. 
Er werden goede contacten uitgebouwd 
met de Belgische rederijwereld en er werd 
een kader gecreëerd waarbinnen voor 
beide partijen interessante informatie vlot 
kan uitgewisseld worden. Er werd rond 
dit onderwerp ook nauwer samengewerkt 
met de Europese inlichtingendiensten en 
er zijn in dit verband pogingen om een 
platform uit te bouwen binnen de Europese 
(civiele) inlichtingenwereld. Dit om een 
betere doorstroming van informatie te 
verkrijgen. Het zal iedereen toelaten om 
adequater te kunnen optreden wanneer 
men geconfronteerd wordt met een geval 
van piraterij, maar ook om meer en meer 
preventief op te treden.
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C. AZIE

1. ZUID-AZIE

1.1. PAKISTAN & KASHMIR

In het vorige jaarverslag (2010) werd 
reeds gewag gemaakt van de aandacht 
die de Veiligheid van de Staat heeft 
voor Pakistaanse lobbygroepen. In de 
eerste plaats werd daarbij het “KASHMIR 
CENTRE EU” vernoemd, officieel een 
onafhankelijk centrum dat opkomt voor 
de rechten van de inwoners van Kashmir, 
maar in de praktijk nauw verbonden met de 
Pakistaanse overheid en dus logischerwijze 
ook de spreekbuis van haar visie op deze 
problematiek. Het Brusselse “KASHMIR 
CENTRE EU” heeft contacten met 
gelijkaardige organisaties in Londen en de 
Verenigde Staten en net deze laatste kwam 
deze zomer in het oog van de storm terecht. 
Op 19 juli vond een grootscheepse actie 
van de Amerikaanse FBI plaats tegen deze 
“KASHMIR AMERICAN COUNCIL”, waarbij 
een twintigtal huiszoekingen werden 
verricht en enkele tientallen personen 
werden opgepakt voor ondervraging. Deze 
actie kaderde in een onderzoek naar fraude 
en witwassen, maar op hetzelfde moment 
werd de bestuurder van het centrum ervan 
beticht een niet-gedeclareerde agent van 
de Pakistaanse inlichtingendiensten te zijn, 
wat in strijd is met de vigerende wetgeving 
in de Verenigde Staten.

Deze politionele actie aan de overkant 
van de Atlantische Oceaan heeft zijn 
effect niet gemist. Ook in de centra in 
Londen en Brussel werd gevreesd voor 
een gelijkaardige actie, al dan niet op 
aansturen van onze Amerikaanse collega’s. 

De Veiligheid van de Staat heeft sinds 
jaar en dag oog voor de activiteiten van 
het “KASHMIR CENTRE EU” en beschikt 
daardoor over een unieke informatiepositie. 
Deze aandacht zal niet verslappen en 
indien zou blijken dat ook de Belgische 
vestiging van deze lobbyorganisatie zich 
aan strafbare feiten zou bezondigen, zal 
de dienst niet aarzelen gepaste actie te 
ondernemen en de bevoegde politieke en 
gerechtelijke autoriteiten hiervan op de 
hoogte te brengen.

Uiteraard wordt ook de aanwezigheid 
van buitenlandse inlichtingendiensten op 
Belgisch grondgebied door de Veiligheid 
van de Staat onder de loep genomen. 
Zo heeft de Pakistaanse ISI een officiële 
vertegenwoordiging in België, maar 
dat houdt niet in dat zij acties op ons 
grondgebied mogen ondernemen. Daarom 
is de Veiligheid van de Staat waakzaam voor 
alle openlijke dan wel verborgen activiteiten 
van buitenlandse inlichtingendiensten in 
België. In dat opzicht kan ook nagegaan 
worden of het “KASHMIR CENTRE EU”, net 
als haar Amerikaanse collega’s, (nauwe) 
banden zou onderhouden met bijvoorbeeld 
de ISI. Dit onderzoek wordt momenteel 
verder gezet.

Ook dit jaar kwamen er weer verschillende 
officiële delegaties vanuit Pakistan naar 
ons land, onder meer in het kader van 
Kashmir gerelateerde programma’s. 
Meerdere van deze activiteiten werden 
mede georganiseerd door het “KASHMIR 
CENTRE EU”, vaak in samenwerking 
met werkgroepen die actief zijn binnen 
de Europese Instellingen. De Veiligheid 
van de Staat volgt al deze congressen, 
vergaderingen en colloquia op voor zoverre 
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deze kaderen binnen haar wettelijke 
bevoegdheden, maar tot op heden werden 
hier geen specifieke problemen aan het 
licht gebracht. 

Het bezoek van de radicale leider van de 
“JAMAAT-ULEMA-E-ISLAMI” (JUI-F), dat 
eigenlijk al voorzien was voor 2010, vond 
uiteindelijk in 2011 plaats. Fazlur REHMAN 
bezocht ons land vorig jaar twee maal in 
korte tijd (april en mei), aan het hoofd van 
een Pakistaanse parlementaire delegatie. 
Dhr. REHMAN bracht onder meer een 
bezoek aan het Europees Parlement en 
het hoofdkwartier van de NAVO en had 
contacten met vertegenwoordigers van 
het “KASHMIR CENTRE EU”. Wegens zijn 
radicale achtergrond werden op voorhand 
afspraken gemaakt dat betrokkene geen 
moskeeën in ons land zou bezoeken. Het 
bezoek van Fazlur REHMAN is verder dan 
ook zonder incidenten verlopen.

Tot slot blijft de Veiligheid van de Staat 
aandachtig voor mogelijke tendensen van 
radicalisering en/of extremisme binnen de 
Zuid Aziatische gemeenschappen. Dat was 
het geval voor de voorgaande jaren en dat 
zal ook in 2012 één van onze prioriteiten 
blijven. Daarnaast blijven wij attent voor de 
reisbewegingen die plaatsvinden tussen 
België en de zone Afghanistan – Pakistan. 

In dat opzicht wordt de Afghaanse 
gemeenschap in ons land op eenzelfde 
manier gevolgd als de Pakistaanse 
gemeenschap. De Veiligheid van de 
Staat blijft dus uitermate attent ook voor 
eventuele oprispingen van radicalisme 
en/of extremisme binnen de Afghaanse 
gemeenschap. 

.

1.2. INDIA

Het activisme van extremistische Sikhs dat 
een heropleving kende in 2010, was ook 
kenmerkend voor 2011. De Sikhs zijn talrijk 
aanwezig op ons grondgebied, vooral in 
grote steden en in het oosten van het land. 
Al vele jaren zijn er vertegenwoordigers van 
militante Sikh groeperingen aanwezig in 
België. Zij streven naar een onafhankelijke 
staat voor de Sikhs (Khalistan) in het 
noordwesten van India. De voornaamste 
van deze separatistische bewegingen zijn 
“BABBAR KHALSA INTERNATIONAL” 
(BKI), “KHALISTAN ZINDABAD 
FORCE” (KZF) en “INTERNATIONAL 
SIKH YOUTH FEDERATION” (ISYF). 
De activiteiten van deze groeperingen 
betreffen voornamelijk rekrutering en 
fondsenwerving. Ze bezondigen zich echter 
soms ook aan criminele activiteiten zoals 
mensensmokkel en gebruiken in dat geval 
de opbrengsten hiervan als financiering 
voor hun organisaties. Sinds vorig jaar zijn 
de activiteiten van deze separatistische 
groeperingen in verschillende Europese 
landen toegenomen en werd het duidelijk 
dat de Belgische vertegenwoordigers 
van deze organisaties hun contacten met 
separatisten uit de buurlanden opvoerden. 
De Veiligheid van de Staat werkt samen 
met haar internationale partners om de 
problemen rond de activiteiten van deze 
organisaties aan te pakken. Ze kunnen 
immers niet alleen in India toeslaan, ook 
Europa heeft al enige ervaring met acties 
van extremistische Sikhs. Eind 2011 begon 
in Frankfurt immers het proces tegen de vijf 
daders, allen Sikhs van Duitse of Indiase 
oorsprong, van de in juli 2010 verijdelde 
moordaanslag op een Sikh geestelijke in 
Wenen. Deze acties door extremistische 
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Sikhs zijn niet gericht tegen het westen, 
maar wel tegen bepaalde personen of 
bewegingen binnen het Sikhisme. Hieruit 
blijkt echter wel dat deze extremisten 
samenwerken over de grenzen heen en 
dat westerse inlichtingendiensten alle 
baat hebben bij een goede samenwerking 
om deze acties op Europese bodem te 
voorkomen.

1.3. SRI LANKA

De historische nederlaag, in 2009, van 
de “LIBERATION TIGERS OF TAMIL 
EELAM” (LTTE), haar toegediend door 
het reguliere leger van Sri Lanka, heeft 
aanleiding gegeven tot een belangrijke 
herschikking van de organisaties die 
steun verlenen aan deze groepering die 
op de Europese lijst van terroristische 
organisaties werd geplaatst. Immers, het 
beëindigen van de gewapende strijd en 
het verdwijnen van haar charismatische 
leider, Vellupillai PRABHAKARAN, hebben 
als gevolg gehad dat er verschillende 
fracties zijn ontstaan, die allen op hun beurt 
trachten de controle over de diaspora te 
verwerven, met inbegrip van de financiële 
tegoeden waarover deze beschikt en die 
als aanzienlijk worden ingeschat. Er heerst 
momenteel een ideologische versnippering 
tussen diegene die voorstander zijn van 
het voortzetten van de gewapende strijd 
en zij die ervan uitgaan dat politieke actie 
een efficiënter wapen is om te komen tot de 
creatie van een onafhankelijke Tamilnatie, 
wat toch de gemeenschappelijke finaliteit 
blijft voor zowat de gehele gemeenschap in 
ballingschap.

De situatie in België wordt gekenmerkt 
door de aanwezigheid van verschillende 

internationale instellingen die uiteraard 
een belangrijke omgeving zijn om steun 
te zoeken voor de hypothetische creatie 
van een onafhankelijke Tamilstaat of, 
in een ander opzicht, om de aandacht 
van de internationale gemeenschap 
te vestigen op de huidige situatie van 
de Tamils in een Sri Lanka waar deze 
bevolkingsgroep nog steeds achtergesteld 
wordt. Daarom, en hoewel de grootte van 
de Tamilgemeenschap in België eerder 
bescheiden is in vergelijking met deze 
in onze buurlanden, neemt ons land een 
belangrijke plaats in voor de diaspora, 
die zich inzet voor het creëren van een 
grotere zichtbaarheid via het organiseren 
van manifestaties, bijeenkomsten waar 
regelmatig LTTE symbolen opduiken of voor 
het organiseren van sensibiliseringsacties 
ten overstaan van de verschillende 
overheden.

Momenteel volgt de Veiligheid van de 
Staat de ontwikkelingen binnen deze 
Tamilverenigingen op, aangezien sommige 
onder hen direct gelinkt kunnen worden aan 
de LTTE. De bedoeling is om eventuele 
financieringsacties via afpersing van een 
deel van de gemeenschap in te dijken, 
maar ook om die leden van de diaspora 
op te sporen die tijdens de burgeroorlog 
een wapen- en gevechtstraining hebben 
genoten. Ook de eventuele doortocht(en) 
van LTTE -leden over Belgisch grondgebied 
worden door de Veiligheid van de Staat 
nauwlettend opgevolgd.

Ten slotte, en in het kader van de opdracht 
om de vrijheid van gemeenschappen 
in ballingschap te beschermen, is de 
Veiligheid van de Staat ook attent voor 
mogelijke acties, in België, van organisaties 
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en/of individuen uit Sri Lanka, tegen de 
Tamilminderheid.

2. VOLKSREPUBLIEK CHINA

2.1. BINNENLANDSE TOESTAND 
EN INTERNATIONALE 
CONTEXT 

De Volksrepubliek China (VRC), de tweede 
economie ter wereld, zet zijn economische 
ontwikkeling gestaag verder. Nochtans zijn 
de resultaten voor 2011 niet zo schitterend 
te noemen. De internationale financiële 
crisis die haar belangrijkste handelspartners 
(Verenigde Staten, Europese Unie) zwaar 
raakte, bleef ook voor de Chinese economie 
niet zonder gevolgen. De VRC kende in 
2011 een zwakkere economische groei 
dan de voorgaande jaren, net omwille van 
een terugloop in haar uitvoer, een verhaal 
dat zich in 2012 lijkt te gaan bestendigen. 
De groeivooruitzichten voor 2012 zijn dan 
ook niet al te optimistisch (rond 8 à 9%)5, 
iets wat de machthebbers in Peking stilaan 
begint te verontrusten.

Op binnenlands vlak werd de Volksrepubliek 
China, los van de voortdurende etnische 
spanningen (Tibet, xinjiang), geconfronteerd 
met een sterke toename aan sociale 
onlusten. Deze tendens kan slechts ten 
dele gekoppeld worden aan de vertraging 
van de economische groei. De oorzaak van 
de vaak verreikende protesten was velerlei: 
de milieuproblematiek, de voedsel- en 
de verkeersveiligheid, corruptie op lokaal 

niveau of nog sociale conflicten op het 
gebied van werk. De burger, voornamelijk 
de middenklasse, wordt ondertussen 
steeds actiever en vaak ook mondiger. Ook 
de nieuwe communicatiemedia (Internet, 
Weibo, …) hebben bijgedragen aan de 
verspreiding van de protesten, wat in Peking 
al een alarmbel heeft doen luiden (er is de 
vrees voor een soort “Arabische Lente”). 
Geconfronteerd met die nieuwe fenomenen 
heeft de Chinese overheid haar politiek van 
controle van het internet en de blogosfeer 
versterkt. De Communistische Partij heeft 
eveneens, en dit lijkt tekenend voor de 
toenemende nervositeit in de aanloop naar 
de voor 2012 voorziene opvolging van HU 
Jintao, besloten om haar strijd tegen wat ze 
noemt de “westerse invloed” te verharden.

Op internationaal vlak blijft de relatie 
tussen China en de Verenigde Staten, 
gekenmerkt door de samenwerking/
competitie tussen beide naties, centraal 
staan in de buitenlandse politiek van 
Peking. Vanuit Chinees standpunt werd 
het jaar 2011 zowel gekarakteriseerd door 
een opvallende stap vooruit (bezoek van 
HU Jintao aan de Verenigde Staten) als 
door enkele belangrijke geschillen (verkoop 
van wapens aan Taiwan, ontmoeting 
tussen de Amerikaanse President en de 
Dalai Lama, problematiek van de Zuid-
Chinese Zee). Beide landen lijken er zich 
echter van bewust dat deze ontluikende 
conflicten beter niet kunnen uitgroeien tot 
hindernissen voor hun bilaterale contacten.

6    Experts vermoeden dat 8% de minimumgroeinorm is om de Chinese economie toe te laten om het jaarlijkse 
overschot aan stedelijke arbeidskrachten op te nemen



  Hoofdstuk 2 pagina 83

Ook de relaties met de Europese Unie blijven 
een strategische prioriteit voor Peking. In 
2011 merkten we een verveelvoudiging 
van de officiële contacten op hoog niveau. 
De Europese Unie is immers de eerste 
handelspartner van de VRC.

Afgelopen jaar kon opgemerkt worden 
dat de verbetering in de relaties tussen 
beide buren aan de Straat van Taiwan 
zich bestendigd heeft. De volgende 
presidentsverkiezingen in Taiwan zorgen 
evenwel voor enige onzekerheid over de 
verder ontwikkelingen op dit gebied. Elders 
in Azië blijft een zekere spanning aanwezig 
rond de problematiek van de Zuid-Chinese 
Zee (Vietnam, Filippijnen, Indonesië, 
…) en de Oost-Chinese Zee (Japan). 
Gezien de onophoudelijke versterking 
van de marinecapaciteiten van China 
(gesymboliseerd door de inhuldiging van 
het eerste Chinese vliegdekschip in 2011) 
blijft het risico bestaan dat deze twistpunten 
ook in de komende jaren niet opgelost 
zullen raken, wat uiteraard haar buren 
verontrust. Het verdwijnen van KIM Jong-Il 
heeft ook een onzekere periode in Noord-
Korea ingeluid en dat is een land waarvan 
de ontwikkelingen in Peking met argusogen 
worden gevolgd.

2.2. CHINA EN BELGIë

De Volksrepubliek China en België hebben 
in 2011 de veertigste verjaardag van hun 
diplomatieke relaties gevierd. In oktober 
2011 heeft een aanzienlijke delegatie 
deelgenomen aan een economische missie 
naar China die werd geleid door Prins Filip. 
De Veiligheid van de Staat heeft eveneens 

meegewerkt aan het goede verloop van 
deze missie die heeft bijgedragen tot de 
versterking van de banden tussen onze 
beide landen.

De Chinese autoriteiten blijven niettemin 
zeer gevoelig voor de activiteiten van 
oppositiebewegingen in het buitenland. De 
problematiek met betrekking tot Tibet en 
xinjiang, die het imago van China in het 
westen zou kunnen bekladden, wordt door 
Peking nog steeds gezien als een bedreiging 
voor haar interne stabiliteit, wat er soms 
toe leidt dat de Chinese autoriteiten deze 
oppositiegroepen in diskrediet trachten te 
brengen of zelfs proberen om hun Belgische 
partners te beïnvloeden. In het kader van 
haar wettelijke bevoegdheden (inmenging, 
spionage, …) volgt de Veiligheid van de 
Staat daarom met de nodige aandacht deze 
problematiek.

3. DEMOCRATISCHE 
VOLKSREPUBLIEK VAN KOREA 
(NOORD-KOREA)

2011 werd afgesloten met het 
onverwachte overlijden van de secretaris-
generaal van de “KOREAANSE 
ARBEIDERSPARTIJ”, voorzitter van de 
Nationale Defensiecommissie en opperste 
bevelhebber van het Koreaanse Volksleger, 
zijnde de leider van de democratische 
Volksrepubliek van Korea KIM Jong-il (KJI). 
Hoewel hij reeds gedurende enkele jaren 
ernstig ziek was, komt zijn overlijden, enkele 
maanden voor de belangrijke vieringen 
ter ere van de honderdste verjaardag van 
de stichter van de natie KIM Il-sung, toch 
redelijk onverwacht voor het merendeel van 
de analisten wereldwijd.
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De overdracht van de macht ten voordele 
van zijn derde zoon KIM Jong-un (KJU) 
was echter duidelijk reeds voorbereid 
en aangekondigd door de overheid in 
Pyongyang sinds 2009. Sinds die datum 
volgt de Veiligheid van de Staat aandachtig 
de interne evoluties van het Noord-
Koreaanse regime op, net als de hervorming 
van de Grondwet en de promoties in het 
hart van het staatsapparaat, uitgevoerd 
in september 2010. De geleidelijke 
versterking van de positie van KIM Jong-un 
en de toenemende macht van het koppel 
JANG Song-thaek en KIM Kyong-hui, 
respectievelijk de schoonbroer en de zus 
van KIM Jong-il, maakten evenzeer het 
onderwerp uit van nota’s in 2011.

KJU heeft een tweevoudig nadeel: in een 
samenleving waar het confucianisme 
diep verankerd is, is hij zowel relatief 
onervaren als ook redelijk jong; hoewel 
zijn geboortedatum niet vaststaat, is het 
duidelijk dat hij de leeftijd van dertig jaar 
nog niet bereikt heeft. Hij schijnt echter wel 
over een zekere autoriteit te beschikken 
alsook over de onmiskenbare capaciteit om 
met het aura van zijn voorgangers mensen 
om zich heen te verenigen. 

Desondanks de zeer kleine Noord-
Koreaanse gemeenschap in België en 
de uiterst gelimiteerde interacties tussen 
België en Noord-Korea volgt de Veiligheid 
van de Staat met aandacht de evolutie op 
van het Noord-Koreaanse dossier, dit in het 
kader van de belangrijke gevolgen die zich 
kunnen voordoen in Azië en bij uitbreiding in 
de wereld, van een mogelijke destabilisering 
op het Koreaanse schiereiland.
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INLEIDING

Enkele maanden geleden hebben wij 
de tiende verjaardag van de aanslagen 
van 11 september 2011 herdacht. Deze 
uitzonderlijke gebeurtenissen hebben diepe 
sporen nagelaten op het decennium dat 
volgde. Dit jaarverslag is de gelegenheid om 
even achteruit te kijken, om de balans op te 
maken van de evoluties die het terroristisch 
fenomeen in tien jaar doorgemaakt heeft. 

Wat deden wij op 11 september 2001? 
Iedereen herinnert zich exact dit belangrijk 
moment, dat vaak rechtstreeks beleefd 
werd; de herinneringen zijn direct en de 
beelden zo nauwkeurig. Een moeilijkere 
denkoefening, wat deden wij de dag 
voordien, op 10 september 2001? De 
vraag is zeker ongepast en trachten een 
antwoord erop te geven is een uitdaging 
voor het geheugen. Het is nochtans juist 
de moeilijkheid om zich de situatie van 
10 september 2001 te herinneren die het 
best het verrassingseffect definieert van de 
beelden van de dag nadien.

Wat was dus de perceptie van het 
internationaal islamitisch terrorisme op 
10 september 2001? Op dat ogenblik 
was Osama BIN LADEN een individu dat 
gekend was bij de inlichtingendiensten, 
maar voor het grote publiek verborgen 
bleef. De islamitische vrijwilligers die zich in 
Afghanistan bij hem aangesloten hadden, 
leken niet agressief. Enkele aanslagen 
werden nochtans al toegeschreven aan 
de groep van BIN LADEN tegen de 
Amerikaanse ambassades in Oost-Afrika 
(Nairobi en Dar-Es-Salaam, augustus 
1998); tegen de USS Cole in Jemen 
(Aden, oktober 2000). De dag voordien, 
op 9 september 2001, werd Ahmed Shah 
MASSOUD, Afghaanse rebellenleider in de 
burgeroorlog tegen de Taliban, vermoord 

door twee terroristen die in het bezit waren 
van gestolen Belgische paspoorten. Maar 
op die bewuste 10 september 2001 is 
het onmogelijk om de nabije toekomst te 
voorspellen en de moord op MASSOUD 
in de bergen van Panshir te linken aan de 
gebeurtenissen in New York en Washington 
van de volgende dag. 

11 september 2011 heeft terrorisme 
werkelijk in een industrieel tijdperk 
gebracht. De omvang, het nooit geziene 
karakter en de gesofisticeerdheid van de 
aanslagen vormen een radicale breuk met 
de gekende eigenschappen van terrorisme. 
Door het aantal slachtoffers concurreren ze 
met historische militaire situaties zoals de 
Japanse aanval op Pearl Harbour. Door het 
gelijktijdig gebruik van vier lijnvliegtuigen 
als een wapen per bestemming overstijgen 
de gebeurtenissen van 11 september 
bepaalde scenario’s die tot dan toe onder 
fictie gecatalogeerd werden. 

Snel wordt geaccepteerd dat de 
internationale geschiedenis een vóór en 
een na 11 september 2001 zal kennen. In 
het decennium dat zopas verstreken is, 
heeft terrorisme plaats en tijd in beslag 
genomen en een vaste vorm gekregen in 
heel wat toespraken en nieuwsberichten. 
Vanaf die dag en sinds die dag maken de 
termen “terrorisme”, “Al Qaida”, “jihad”, “Bin 
Laden”, “kamikaze”, “Irak” en “Afghanistan” 
deel uit van de actualiteit, kenmerken ze 
publieke debatten en hebben ze mentale 
sporen achtergelaten. 

11 september 2001 heeft dus de lijnen van 
de internationale veiligheidsstrategieën 
doen bewegen; deze dag heeft een 
bepaald aantal paradigma’s en theorieën 
over de macht, de kwetsbaarheid of het 
gebruik van wettelijk geweld opnieuw aan 
onderzoek onderworpen. De uitdaging die 

2
11 september 2001 – 11 september 2011: 
Evolutie van het islamitisch terrorisme
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11 september vertegenwoordigde, heeft 
ook een invloed gehad op de inlichtingen- 
en politiediensten. Zij hebben zich vragen 
gesteld bij hun bekwaamheid om dit 
soort terroristische actie te analyseren, te 
voorkomen of te ontmantelen. 

Maar de terroristische organisaties zelf zijn 
waarschijnlijk de voornaamste entiteiten 
die de impact van 11 september zullen 
ondervinden. Meer bepaald de politieke, 
diplomatieke, gerechtelijke, militaire reacties 
en de reacties van de inlichtingendiensten 
op deze aanslagen. Gezien de druk die op 
hun activiteiten, hun heiligdommen, hun 
netwerken en hun financiën uitgeoefend 
wordt sinds deze datum, zullen de 
terroristische groeperingen hun bestaans-, 
werkings- of vernietigingsmogelijkheden 
ernstig verstoord of gehinderd zien. 

Is dit zeggen dat terrorisme niet meer 
bestaat? Zeker en vast niet. Er zijn trouwens 
heel wat tegenvoorbeelden voor handen om 
de hardnekkigheid van het fenomeen aan 
te tonen (Bali in 2002, Casablanca in 2003, 
Madrid in 2004, Londen in 2005, Mumbai 
in 2008, Marrakech in 2011). Het soort 
dreiging is daarentegen wel veranderd; 
de terroristische groepen hebben zich 
aan hun nieuwe omgeving aangepast. 
Deze aanpassing van de islamitische 
terroristische organisaties en de nieuwe 
oriënteringen van de dreiging maken het 
voorwerp uit van dit “schrijfsel” tussen 
haakjes. En de analyse van deze evoluties 
lijkt soms op een puzzel waarvan we het 
totaal aantal stukken niet kennen...

ZWARTE DOOS VAN HET 
TERRORISME

Om de evolutie van het internationaal 
terroristisch fenomeen aan te snijden, 
moeten we eerst de  (complexe) vraag 
stellen wat het onderwerp van de studie 

is. Terrorisme kan immers diverse vormen 
aannemen naargelang het land, het 
tijdperk, de ideologische bagage, de 
plannen van de leiders, de beschikbare 
technische capaciteiten enz. Voor deze 
focus beperken wij het analyseveld tot het 
islamitisch geïnspireerd terrorisme, maar 
zelfs binnen dit veld bestaan verschillende 
werkelijkheden en beschrijvingen naast 
elkaar. Wat zijn de gemeenschappelijke 
punten tussen de Sahel-brigades van AQMI, 
verantwoordelijk voor de ontvoering van 
westerse onderdanen, en de militantengroep 
“ TEHREEK-E-TALIBAN PAKISTAN “ 
(TTP), via dewelke Faisal SHAHZAD die 
zijn voertuig op Times Square trachtte te 
laten ontploffen (New York, mei 2010), 
gepasseerd zou zijn? In hun acties zien 
we bij deze groepen dezelfde kenmerken 
als bij internationaal terrorisme, hoewel zij 
op het vlak van methodes of doctrines zeer 
verschillend zijn.

Aan dit groot aantal soorten islamitische 
terroristen dient de clandestiniteit 
toegevoegd te worden als een element dat 
de analyse nog meer vertroebelt. Het is 
een waarheid als een koe om te hameren 
op het fundamenteel clandestien karakter 
van een terroristische groep. Deze groep 
handelt per definitie in het geheim; de 
informatie circuleert versnipperd binnen de 
groep; de organisatiestructuur is geheim; 
de technische capaciteiten, het aantal 
aanhangers en de staat van hun uitrusting 
zijn inlichtingen onder voorbehoud. Maar 
door dit distinctief kenmerk wordt het 
terrorisme nog ondoorzichtiger of krijgt het 
het uiterlijk van een zwarte doos.

EEN ZWARTE DOOS

Als wij het terroristisch fenomeen via 
een beeld zouden moeten voorstellen, 
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zouden wij het beeld van een voertuig met 
geblindeerde ramen kunnen gebruiken. 
Door een toertje rond het voertuig te maken, 
kunnen wij de buitenkant, de zichtbare 
attributen en zelfs het geluid van de motor 
beschrijven; wij onderscheiden zelfs de 
aanwezigheid van iemand binnenin; wij 
mogen redelijkerwijs aannemen dat het 
voertuig met een stuur en een stuurinrichting 
uitgerust is. Nochtans kennen wij niet 
precies het aantal inzittenden of de exacte 
inhoud van hun conversatie. In dat opzicht 
is terrorisme een zwarte doos waarvan het 
bestaan zeker is, maar waarvan de inhoud 
enkel afgeleid kan worden.

Het model van de zwarte doos gebruiken 
is gemakkelijk om de aanpassing van 
terroristische structuren te evalueren. 
Zo kan terrorisme samengevat worden 
op algemeen vlak, wat de verschillende 
aangenomen vormen naargelang het land 
en de periodes, de veiligheidscontext of de 
technische en logistieke verplichtingen kan 
integreren. Bovendien kan via dit model een 
werking geanalyseerd worden waarvan het 
lastig of zelfs onmogelijk is om de precieze 
technische details waar te nemen.

Twee voornaamste radertjes. Als we ervan 
uitgaan dat terrorisme in deze zwarte doos 
ontwikkeld kan worden, kunnen wij vandaag 
de dag twee essentiële kenmerken van het 
fenomeen onderscheiden: de motivatie 
van zijn aanhangers en de verwerving 
van vaardigheden door hen. Over de 
motivatie van leden van een terroristische 

groep praten, is zich de vraag stellen van 
het waarom: waarom het terroristische 
pad opgaan? Omwille van welke redenen 
voor de offensieve jihad kiezen? Op basis 
van welke principes geweld aanprijzen 
en zelfs terroristische zelfmoordacties? 
Deze motivatie om terrorist te worden is 
zelden toevallig: men is niet vanzelf of per 
vergissing terrorist; de keuze voor wapens 
is een vrijwillige en bewuste keuze. 

De verwerving van vaardigheden vinden 
leidt tot de vraag van het hoe: hoe discreet 
communiceren? Hoe trainingsactiviteiten 
organiseren en acties plannen? Hoe 
succesvol technische middelen en 
beschikbare wapens gebruiken? Dit tweede 
interne radertje van terrorisme omvat dus 
het geheel aan maatregelen en technische 
vaardigheden die door de organisatie 
overgedragen worden, en die nuttig geacht 
worden voor de ontplooiing van haar 
activiteiten. 

Deze twee voornaamste competenties, 
deze twee noodzakelijke radertjes werden 
door James FORREST gedefinieerd 
in zijn studie over de overdracht van 
competenties binnen het terroristisch 
domein. Hij stelt voor om een onderscheid 
te maken tussen de twee belangrijkste, 
terroristische soorten vaardigheden: de will 
to kill, die de ideologische en operationele 
motivatie verenigt, en de skill to kill, die de 
diverse technieken en daden groepeert die 
onderwezen en overgedragen worden in de 
terroristische sfeer.6

6  FOREST, James JF, Teaching Terror. Strategic Learning in the Terrorist World, Lanham, Rowman & Littlefield, 
2006, p. 3 et suivantes pour la definition donnée aux notions de will to kill et skill to kill : “Individual perpetrators 
of terrorist attacks acquire two distinct kinds of knowledge : motivational (most often of an ideological nature), and 
operational (that which provides strategic and tactical learning). Put another way, motivational knowledge transfer 
usually addresses the central question of ‘why (will to kill) […] while operational knowledge transfer addresses the 
question of ‘how’ to most effectively use violent means. (skill to kill).”
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Of om het voorbeeld van het voertuig met 
de geblindeerde ramen terug aan te halen, 
de terroristische motivatie (de will to kill) 
stemt overeen met de brandstof, met de 
kracht, terwijl de terroristische vaardigheid 
(de skill to kill) overeen kan stemmen met 
mechanische elementen die noodzakelijk 
zijn om het voertuig te verplaatsen.

Tenslotte evolueert dit terroristisch voertuig, 
dat het onderwerp vormt van onze 
analyse, en past zich aan de eisen van zijn 
omgeving, de tijd en de ruimte aan. Deze 
vaardigheid en de efficiëntie van deze 
aanpassingen geven een aanwijzing over 
het prestatievermogen van dit fenomeen, 
wat overeenkomt met het beeld van de 
kilometers per uur voor ons voertuig.

HET BEHEER VAN DE 
TERRORISTISCHE TIJD

Het beheer van de beschikbare tijd is 
een essentieel kenmerk van terroristisch 
management. De kwaliteit van een 
terroristische actie is immers afhankelijk 
van drie fundamentele opeenvolgingen: 
de tijd van de indoctrinatie, de tijd van de 
training en tenslotte de tijd van de planning.

De radicaliserings- en formatteringsperiode 
is de eerste belangrijke fase van het 
terroristisch proces. Men wordt immers 
terroristisch via een kundig gedefinieerde 
indoctrinatie. De indoctrinatie vergt een lange 
mentale en spirituele voorbereiding die door 
enkele, vaak zelf uitgeroepen ideologen 
wordt gegeven. Doordat deze religieuze 
referentiepersonen een gedeeltelijke, 
conflicterende en dubbelzinnige lezing van 
de boodschap van de Koran voorstellen, 
beroeren ze de harten en de geesten. 
Uit dit langdurig radicaliseringsproces 
zullen enkele individuen voortkomen 
die ervan overtuigd zijn dat geweld de 

beste manier is om de islam te dienen. 
Het betreft bijvoorbeeld het onderwijs dat 
in bepaalde middenoosterse structuren 
wordt gegeven, maar ook boodschappen 
die overgebracht worden naar een of 
andere radicaliseringshaard in Europa, 
zoals het “BELGISCH ISLAMITISCH 
CENTRUM” in Brussel. Op deze plaatsen, 
waar voortdurend ingespeeld wordt op de 
grenzen van de gedachtegang, ontwikkelen 
bepaalde predikanten een denkwijze die 
graag flirt met de concrete toepassing 
ervan, in de gewapende jihad bijvoorbeeld.

Terrorisme is niet aangeboren 
en terroristische daden zijn niet 
vanzelfsprekend. Vervolgens komt 
de training-en selectieperiode om de 
noodzakelijke discretie in acht te nemen 
of om nauwkeurig het voorziene springtuig 
te verwezenlijken. De geschikte kandidaat 
voor een operatie vinden vereist trouwens 
een selectieproces dat een zekere tijd 
in beslag kan nemen. Zijn motivatie, zijn 
vermogen om geheimen te bewaren en 
zijn vaardigheden om een specifieke taak 
uit te voeren moeten geverifieerd worden. 
Want in het terroristisch milieu is niet 
iedereen inwisselbaar. Sommige individuen 
zullen veeleer gespecialiseerd zijn in 
huisvesting en exfiltratie van operatoren of 
het verschaffen van valse reisdocumenten, 
terwijl anderen geselecteerd zullen worden 
voor de laatste fase van de operationele 
actie, die het meest zichtbaar is.

Tenslotte is de tijdsfactor ook essentieel om 
een aanslag correct voor te bereiden en 
de principes ervan door de organisatie te 
laten goedkeuren. Want voorafgaand aan 
de terreurdaad, die kort en plots is, moeten 
talrijke parameters gecontroleerd worden. 
Het gaat over de eigenlijke training, maar 
ook over de huisvesting, de financiering, de 
(uiterst symbolische) keuze van doelwitten, 
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de exfiltratiestrategieën (indien nodig) enz. 
Deze onderzeese kant van de ijsberg is de 
grote verbruiker van de beschikbare tijd.

Is een operatie zoals die van 11 september 
2001 nog mogelijk? Hebben terreurgroepen 
nog voldoende bewegingsvrijheid om 
een dergelijke actie te plannen en te 
organiseren? Men kan hopen deze vragen 
negatief te beantwoorden. Deze evaluatie 
is niet absoluut en er zal niets heel van 
blijven, indien een gesofisticeerde aanslag 
plaatsvindt. Maar wij kunnen alleen 
maar vaststellen dat de structuren van 
“AL QAIDA” er sinds enkele jaren niet in 
geslaagd zijn om grote acties uit te voeren 
ondanks hun wilskracht, waarmee we al 
kennis hebben gemaakt en verschillende 
verijdelde plannen (de bomauto op 
Times Square door Faizal SHAHZAD, 
de printers in de cargovliegtuigen door Al 
Qaida op het Arabische Schiereiland, de 
explosieve onderbroek van Umar Farouk 
ABDULMUTALLAB in een vliegtuig van 
Amsterdam naar Detroit). 

Wij analyseren dat de druk die op de 
terroristische structuren uitgeoefend 
wordt, een bepalende impact heeft gehad 
op hun capaciteiten inzake het nemen 
van initiatieven. De jihadistische leiders 
en de operationele terroristen zijn bezig 
te  vluchten en zich te verbergen en 
beschikken bijgevolg over minder tijd 
voor hun plannen. Deze drukpunten 
hebben de structuren ertoe gedwongen 
hun trainingsmethodes aan te passen 
en alternatieve indoctrinatiesystemen te 
ontwikkelen.

Hoe heeft het fenomeen van propaganda 
en terroristische motivatie zich aangepast 
binnen dit drukkingsveld? Tijdens het 
laatste decennium hebben de regeringen 
en inlichtingendiensten vastgesteld dat 

bepaalde handelingen van studenten 
soms als dekmantel dienden voor 
meer operationele activiteiten; dat de 
wens om Arabisch in Damascus of in 
Alexandrië te gaan studeren slechts een 
voorwendsel kon zijn om in Irak of elders 
te gaan vechten. Tweede opvallend publiek 
kenmerk tijdens deze periode:  bepaalde 
indoctrinatiestructuren bevonden zich 
niet uitsluitend in de afgelegen gebieden 
van Afghanistan of Pakistan, maar ook in 
Europese metropolen (Londen, Hamburg, 
Brussel, Milaan,...). 

De inspanningen  van de diplomatie, 
gerechtelijke, inlichtingen- en politiediensten 
zijn zich beginnen focussen op deze 
liefdadigheidsorganisaties, verenigingen en 
instituten waarvan de rekeningen bevroren 
en de werkingsmiddelen beperkt werden. 
Om het hoofd te bieden aan al deze druk, 
hebben radicale predikanten en ideologen 
een heimelijk en virtueel verspreidings-
en onderwijsprofiel aangenomen. Zij 
voeden met hun boodschappen heel wat 
internetfora en publicaties. 
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In dit opzicht is het webzine Inspire, 
uitgegeven door “AL-QAEDA IN THE 
ARABIAN PENINSULA”, een perfect 
voorbeeld van dit kanaal om propaganda 
over de ganse wereld te verspreiden. 
Het magazine biedt een geheel aan 
fatwa’s, religieuze verwijzingen, artikelen 
ter nagedachtenis van martelaren, 
operationele adviezen. Één van de meest 
opmerkelijke artikelen legt in detail de 
fases uit om in een eenvoudige keuken 
een kleine bom te maken. Dit terroristisch 
massacommunicatiemiddel dat in het 
Engels uitgegeven is, met geavanceerde 
grafische technieken opgesteld is en 
termen ontleent aan de marketing- en 
reclamewereld, schrijft zich duidelijk in in 
een beleid van de ruimst mogelijke virtuele 
verspreiding van terroristische grillen. 

Het dematerialiseren van de will to kill 
impliceert twee belangrijke wijzigingen: 
de versplintering en de afzondering. 
Enerzijds fragmenteert de toegang tot 
het terroristisch corpus (mits enkele 
opzoekingen en gespecialiseerde fora 
op internet) en vermeerderen het aantal 
radicaliseringshaarden. Al wie een 
computer heeft, kan zich trainen en 
jihadistische videobeelden raadplegen. 
Dit creëert de omstandigheden voor een 
vorm van individueel jihadisme dat van 
de moederstructuren losgekoppeld is. 
Anderzijds roept deze loskoppeling tussen 
de meester en de leerling de vraag op of 
deze individuen nog tot een terroristische 
groep behoren. Daar waar een leerling 
zich voordien naar Afghanistan begaf om 
pro-jihadistische lessen te volgen, was 
de kwestie van het deel uitmaken van de 
groep duidelijk voor de leerling, de meester 
maar ook voor de inlichtingendiensten en 
de gerechtelijke autoriteiten. In het geval 
van virtuele indoctrinatiestructuren is deze 
relatie tussen meester en leerling voor 

iedereen minder duidelijk definieerbaar. 
De meester kent niet het aantal leerlingen 
noch hun kwaliteiten. Deze leerlingen zijn 
veeleer aanhangers van een strekking dan 
dat ze werkelijk tot een groep behoren, 
zij zijn voor een eventueel initiatief op 
zichzelf aangewezen. Tot slot ondervinden 
de autoriteiten moeilijkheden om hun 
eventuele betrokkenheid te bewijzen.

Spoedcursus terrorisme. De voortdurende 
druk op het terroristisch time management  
heeft ook een concrete impact op 
de overdracht van methodes en 
praktische opleidingen, de skill to kill. 
De opleidingscyclus verkorten is één 
van de voornaamste wijzigingen: de 
jihadistische kandidaten hebben zo minder 
tijd om de gestes te leren, te imiteren 
en te perfectioneren. Met een eventuele 
weerslag op de kwaliteit van het onderwijs 
en op de goede nabootsing van bepaalde 
terroristische methodes.

Om deze problemen te verhelpen, hebben 
terroristische opleiders bepaalde leercycli 
op internet geplaatst in min of meer 
discrete handleidingen en zelfs in online 
publicaties zoals het magazine Inspire, dat 
hierboven aangehaald werd. Deze korte 
onderwijscyclus leidt trouwens tot minder 
geavanceerde terroristische acties. Bij het 
raadplegen van Inspire is het frappant om 
vast te stellen dat de redacteurs gemakkelijk 
te kopiëren technieken voorstellen die 
gebaseerd zijn op ingrediënten en materiaal 
dat in het dagelijks leven beschikbaar is. 
Het high-tech terrorisme van 11 september 
is vervangen door een low-tech terrorisme, 
dat thuis verwezenlijkt wordt. 

Twee recente Europese voorbeelden 
bieden de mogelijkheid om deze evolutie 
te illustreren. Het betreft de aanslagen 
van Lors DOUKAIEV in Kopenhagen 
in september 2010 en van Taymour 
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ABDELWAHAB in Stockholm twee 
maanden later. De eerste, een Luikenaar 
van Tsjetsjeense origine, heeft zich 
ernstig verwond met de bom die bestemd 
was voor Jyllands-Posten, het Deens 
dagblad dat de cartoons van Mohammed 
publiceerde.  De tweede is overleden bij 
de ontploffing van de geïmproviseerde 
explosieven die hij rond zijn middel droeg. 
Zij hebben geen andere slachtoffers 
gemaakt. Heeft het gebrek aan ervaring 
met het hanteren van explosieven hun actie 
verhinderd? Het is een zeer waarschijnlijke 
veronderstelling. Deze opleiding op afstand 
wordt dus aangeboden als een oplossing 
voor de trainingsmoeilijkheden, maar zal 
ongetwijfeld het learning by doing dat 
voordien in de Afghaanse kampen gegeven 
werd, niet vervangen.

Een korte voorbereidingscyclus is nochtans 
geen synoniem van mislukking. Voor 
de aanslagen van Madrid in 2004 zou 
bijvoorbeeld slechts enkele weken nodig 
geweest zijn om voorbereidingen te treffen 
om gelijktijdig meerdere vervoersmiddelen 
in de Spaanse hoofdstad te laten ontploffen. 
Maar het is aannemelijk dat een operatie 
als die van 11 september 2001 sinds 
enkele jaren niet meer het overheersende 
analysemodel is.

Conclusies in verband met het 
timemanagement. Het inkrimpen van de 
beschikbare tijd voor de basisstappen van 
de terroristische werking heeft dus zeker 
een impact gehad op de capaciteiten en 
motivatie van deze groepen die gedwongen 
werden om zich aan te passen. Om deze 
problemen te verhelpen, constateren wij dat 
de terroristische praktijken en motivaties 
virtueel worden. Deze verandering heeft 
geleid tot een individuelere versie van 
terroristisch gedrag en tot de aanwending 
van beter toegankelijke methodes. 

Vanaf nu kunnen wij evalueren dat de druk 
die op het terroristisch timemanagement 
uitgeoefend wordt, bijgedragen heeft tot de 
opkomst van een fenomeen van het laatste 
decennium, de afgezonderde terroristen, 
de lone wolves om de geijkte term aan 
te halen. Een lone wolf, eenzame wolf, 
wordt gedefinieerd als iemand die zichzelf 
radicaliseert, geen lid of aanhanger van een 
radicale groep lijkt te zijn en vaak alleen het 
doelwit en de werkwijze bepaalt. We geven 
twee voorbeelden uit het toenemende 
aantal. Op 5 november 2009 was majoor 
Malik Nidal HASAN verantwoordelijk voor 
een schietpartij binnen de muren van de 
Amerikaanse basis van Fort Hood, waarbij 
dertien mensen om het leven kwamen. 
Het onderzoek toonde aan dat hij virtueel 
contact had met Anwar AL AWLAKI, 
destijds verantwoordelijke van “AL-QAEDA 
IN THE ARABIAN PENINSULA”. In maart 
2011 heeft Arid UKA twee Amerikaanse 
soldaten gedood op de luchthaven van 
Frankfurt. Volgens het onderzoek had hij 
zichzelf geradicaliseerd door op internet 
jihadistische inhoud te bekijken.

De inspanningen om de beschikbare tijd 
van het terrorisme te belemmeren hebben 
dus de analyse van het terreurrisico 
gewijzigd. Van scenario’s van belangrijke 
geavanceerde incidenten die rechtstreeks 
toe te schrijven zijn aan “AL QAIDA” tot 
een vager, geïndividualiseerd, afgezonderd 
en minder technisch risicofenomeen. Is dit 
zeggen dat de terroristische leiders een 
streep hebben gezet onder grootschalige 
operaties? Vast en zeker niet. De 
Jemenitische structuren van “AL QAIDA” 
hebben trouwens hun zin voor initiatief 
inzake vervaardiging, verzwijging en 
verkleining van bommen laten zien. Maar 
deze Jemenitische eenheid genoot tot voor 
kort van een bergachtig beschermd gebied. 
Op deze notie van beschikbare werkruimte, 
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die even belangrijk is als timemanagement, 
wordt in de volgende paragrafen ingegaan. 

TERREINBEZETTING

Vóór 11 september werden 
propagandavideobeelden van terroristische 
trainingskampen openbaar verspreid. In die 
filmpjes gaven de gemaskerde rekruten in 
gevechtskleding blijk van behendigheid, 
moed en ballistische expertise op een 
groot oefenveldœ. Snel na de aanslagen 
hebben de eerste reacties gezorgd voor 
een inkrimping van de grondgebieden van 
het terrorisme, met op de eerste plaats 
Afghanistan. Deze inkrimping van hun 
comfortzones heeft de operators van “AL 
QAIDA” ertoe gebracht om hun propaganda-
instrumenten te wijzigen. Zo worden 
de propagandafilmpjes, die heimelijk 
beschikbaar zijn op het net, binnen gefilmd 
en wordt geen enkel element getoond dat 
de locatie zou kunnen prijsgeven.

Net als timemanagement is werkruimte 
een basisbehoefte van terrorisme. 
Groepen zoals “AL QAIDA” hebben nood 
aan een bepaalde comfortzone om hun 
activiteiten efficiënt uit te werken. Deze 
werkruimte heeft sinds 2001 ook ernstige 
genetische wijzigingen gekend met een 
dubbel gevolg: de ontheiliging van de 
terroristische trainingsruimtes en een 
serieuze aantasting van de capaciteiten 
van “AL QAIDA “ om zijn kennis in situ over 
te dragen. Maar de inspanningen om het 
terrorisme te bestrijden, hebben een nieuw 
type terroristische ruimte doen ontstaan: de 
militaire frontzones.

Hoe in de jaren 2000 deze terroristische 
ruimtes definiëren en onderscheiden? Zij 
kunnen twee specifieke vormen aannemen. 
Enerzijds hebben we de comfortzones 
waarbinnen de terroristische groepen een 
relatieve bewegingsvrijheid hebben en ze 
kunnen zich er trainen of organiseren. De 
relatieve rust, discretie en de autoriteiten 
die de comfortzones gedogen, verschaffen 
de terroristische operators de optimale 
omstandigheden om zich te wijden aan 
hun voornaamste activiteiten, training en 
planning.

Anderzijds stellen wij sinds 2001 vast dat 
een nieuw actiegebied opduikt voor groepen 
die met “AL QAIDA” geassocieerd worden. 
Het betreft strijdzones waarbinnen de leden 
van deze groepen in opstandige strijders 
veranderen. Het is een rechtstreeks gevolg 
van de internationale militaire interventies 
tegen terrorisme. Vóór 11 september 2001, 
met uitzondering van Tsjetsjenië en één of 
andere regio in de wereld, die zich wenste 
af te scheiden, bevonden de troepen 
aangesloten bij “ AL QAIDA “ zich niet op de 
eerste frontlinie van een militair conflict. Het 
kenmerkend voorbeeld van deze strijdzone 
is het Irakese conflict tijdens hetwelke de 
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hoofdfuncties van de jihadisten betrekking 
hebben op het eigen overleven en op 
activiteiten van asymmetrische strijd. 

De bepaling en de perimeter van deze 
zones van terroristische activiteiten zijn niet 
statisch. Integendeel, er kan zelfs duidelijk 
een dynamiek van conversie tussen comfort 
en strijd vastgesteld worden. Enkele 
voorbeelden. Afghanistan, vredig oord en 
terroristische comfortzone in de jaren ‘90, 
is een strijd-en conflictzone geworden 
sinds de herfst van 2001. Irak is ab nihilo 
de smeltkroes geworden van conflicten 
en krachtmetingen tussen groepen die 
gelinkt worden aan het vage “AL QAIDA” 
en de internationale (in het bijzonder de 
Amerikaanse) strijdkrachten.  Bepaalde 
gebieden in Jemen worden sinds geruime 
tijd voorgesteld als ruimtes die gunstig 
zijn voor de ontwikkeling van terroristische 
activiteiten, maar de middelen die 
aangewend werden om ze af te stoppen, zijn 
discreet en plaatselijk gebleven (met name 
aanvallen met onbemande toestellen). Het 
comfortgedeelte van deze Jemenitische 
ruimte is dus voldoende ruim gebleven 
opdat “ AL-QAEDA IN THE ARABIAN 
PENINSULA” bepaalde externe acties zou 
kunnen plannen. Van deze groep kwamen 
trouwens de laatste flinke dreigingen 
(poging tot aanslag op cargovliegtuigen 
middels bomprinters, materiële 
ondersteuning bij de mislukte aanslag van 
Umar Farouk ABDULMUTALLAB op de 
vlucht Amsterdam-Detroit, …).

Per slot van rekening heeft de dynamiek om 
terroristische ruimtes te veranderen sinds 
2001 twee tegenovergestelde bewegingen 
gekend. Enerzijds is de comfortzone 
ingekrompen en de beschikbare ruimte 
voor training gereduceerd. Anderzijds 
is de werk- en strijdruimte aanzienlijk 
toegenomen. Het is trouwens dit fenomeen 

van toegang tot de terroristische strijdzones, 
de fameuze jihadistische netwerken richting 
Irak of Afghanistan, die de Westerse 
inlichtingendiensten het afgelopen 
decennium hebben beziggehouden. Deze 
dynamiek van de actieperimeters zal 
bepalend zijn in de aanpassing van de 
terroristische wil (will to kill) en capaciteiten 
(skill to kill).

WILL TO KILL EN RUIMTE. De motivatie om 
naar een gevechtszone te trekken of deel te 
nemen aan een trainingskamp brengt ons 
rechtstreeks bij deze dubbele analyse van de 
terroristische ruimtes. Want hoe kunnen we 
de motivatie van jonge Europese moslims 
om naar Afghanistan, Irak of Jemen te 
gaan, verklaren? Bij hun terugkeer bekent 
het merendeel in hun getuigenissen dat zij 
vertrokken zijn met het voornemen om de 
Oemma (de islamitische gemeenschap) en 
hun vervolgde broeders te verdedigen; zij 
benadrukken het noodzakelijk karakter van 
de defensieve jihad. Deze tweeledigheid, 
deze dubbele standaard in de definitie van 
de jihad zal trouwens de kern zijn van het 
betoog van Malika EL AROUD tijdens het 
zogenaamde proces van de Afghaanse 
clandestiene netwerken in mei 2010 in 
Brussel. De betrokkene is de weduwe van 
één van de moordenaars van commandant 
MASSOUD en de religieuze echtgenote van 
een Tunesiër die op heden nog aanwezig is 
in de Afghaans-Pakistaanse terroristische 
structuren. Zij werd beschuldigd van 
rekrutering voor de jihad en steun aan 
terroristische activiteiten. Volgens de 
verdediging waren de activiteiten van 
Malika EL AROUD en haar oproepen om 
“westerse soldaten te doden” conform de 
Koranvoorschriften van de jihad. Het Hof 
heeft deze argumentering niet gevolgd en 
heeft betrokkene schuldig verklaard aan 
deelname aan terroristische activiteiten.
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Dit spel van interpretatie van wat de 
Koran voorschrijft over de jihad en van de 
verplichting om moslimlanden te verdedigen 
tegen aanvallers is een doorslaggevend 
argument om jonge kandidaten voor de 
jihad te werven. Met deze boodschap zullen 
bepaalde ideologen westerse rekruten naar 
trainingskampen van “AL QAIDA” leiden. Zij 
denken dat ze via deze weg hun godsdienst 
gehoorzamen. Bepaalde gevoelige beelden 
zoals Abu Ghraib of bepaalde getuigenissen 
vanuit Guantanamo zullen ook dienst 
doen als drijfveer voor de rekrutering op 
de weg van de gewapende strijd. Twee 
Belgische voorbeelden verduidelijken deze 
problematiek. Eerst Muriel DEGAUQUE. 
Ze is in Charleroi geboren en is de 
eerste Europese vrouw geworden die 
een zelfmoordaanslag heeft gepleegd 
(Bakouba, Irak in 2005). De grootste fases 
van haar radicalisering hebben in Brussel 
plaatsgevonden, net als de logistieke 
organisatie van het clandestiene netwerk 
dat haar tot in Irak zou brengen. Vervolgens 
Hicham BEYAYO en consorten. Onder 
invloed van de argumenten van Malika 
EL AROUD en haar compagnon Moez 
GARSALLAOUI zal Hicham BEYAYO, 
een jonge Brusselse aanhanger van het 
“BELGISCH ISLAMITISCH CENTRUM”, 
zich in 2007 samen met enkele Belgische en 
Franse handlangers naar de terroristische 
trainingskampen in Pakistan begeven.

SKILL TO KILL EN RUIMTE. Laten 
we nog even stilstaan bij de groep 
Hicham BEYAYO. Tijdens hun proces 
zijn de jonge rekruten teruggekomen 
op de omstandigheden waarin ze in de 
Pakistaanse trainingskampen ontvangen 
werden: de communicatiemiddelen werden 
strikt gecontroleerd; de kandidaten voor 

de jihad werden in kleine groepjes over 
huizen verdeeld en werden voortdurend 
uit voorzorg verplaatst uit; de praktische 
trainingen waren zeldzaam en de 
middelen beperkt. Hun getuigenissen 
geven een correct idee van de inkrimping 
van de terroristische comfortruimtes en 
van de middelen die door deze groepen 
aangewend worden om te overleven en 
zich aan hun nieuwe omgeving aan te 
passen. Naast de trainingen via internet 
die hierboven reeds aangehaald werden, 
promoten terroristische groepen ook de 
“vorming van de leiders”.

Train the trainer. De terroristische leiders 
hebben snel de risico’s begrepen die 
verbonden zijn met de aankomst van talrijke 
vrijwilligers in hun trainingskampen: zwakke 
operationele veiligheid, infiltratierisico’s; 
logistieke knelpunten voor onthaal en 
opleiding,... Bij elke terugkeer van een 
militant naar zijn land van herkomst is 
het risico reëel dat die teveel informatie 
prijsgeeft over zijn verblijf in de kampen. De 
terroristische structuren hebben dus als een 
van de maatregelen opleidingscycli “train 
the trainer” ingevoerd. De werking ervan 
is simpel. Een kandidaat voor de jihad die 
voldoende betrouwbaar wordt geacht in 
Europa, Noord-Afrika, het Midden-Oosten, 
wordt naar de kampen van “AL QAIDA” 
gestuurd. Hij krijgt er een versnelde en 
relatief volledige opleiding. Na deze cursus 
gebiedt de groep de operator om terug te 
keren naar zijn land van herkomst om op 
zijn beurt nieuwe rekruten te werven en 
trainen.

Vanuit het standpunt van “AL QAIDA” 
biedt deze methode “train the trainer” heel 
wat voordelen, met name de discretie 
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van bewegingen (slechts een persoon of 
karavaanplaats), minder connectie tussen 
de centrale leiding en de operationele cellen 
en tenslotte de verspreiding van de kennis 
over meerdere werelddelen.  Dit systeem 
werd met name toegepast bij de aanslagen 
in Casablanca in 2003, maar ook bij andere 
complotten die later verijdeld werden.

Wij hebben de noodzakelijke aanpassingen 
van de comfortzones van “AL QAIDA” 
overlopen. Nu dienen we nog de 
gevechtzones, de frontlinies van het 
terrorisme, aan te snijden. Om het nuchter 
samen te vatten: in een gevechtszone leren 
de terroristische rekruten niet meer om 
met een automatisch wapen op kartonnen 
doelwitten of flessen te schieten, maar wel 
om te schieten in een omgeving waar een 
reëel conflict heerst. Vanuit het standpunt 
van de inlichtingendiensten zijn deze 
verschillende ruimtes belangrijk. Want 
het is moeilijk om de posttraumatische 
geestestoestand te evalueren van een 
jihadist die teruggekeerd is uit Irak. Is 
hij vertrouwd geraakt met principes van 
geheimhouding, met tactisch schieten, met 
guerrillatechnieken? Wat is zijn operationeel 
niveau van stressbeheersing? Met welke 
jihadistische medaille voor moed zal hij 
terugkeren? En vooral, wat is zijn eventuele 
agenda?

Conclusies op vlak van ruimte. Sinds 2001 
is de terroristische ruimte ingekrompen 
en uiteengevallen. Met verschillende 
gevolgen. Aan de ene kant bestaan de 
traditionele comfortzones niet meer als 
dusdanig. Zij worden dagelijks overvlogen 
door onbemande toestellen en het 
reizen naar deze zones wordt maximaal 
belemmerd. Om hun opleidingscapaciteiten 
te behouden, hebben groepen die met 

“AL QAIDA” geassocieerd worden, hun 
methodes gewijzigd en zich geconcentreerd 
op onderwijs via virtuele media en enkele 
rondreizende opleiders. De projecten zijn 
minder complex en zijn gebaseerd op 
gemakkelijk toegankelijke en uitvoerbare 
technieken. Om de balans in evenwicht 
te houden, hebben gevechtzones als Irak 
daarentegen gediend voor de oproep 
tot de jihad. Nieuwe competenties, 
nieuwe terroristische houdingen werden 
er gecreëerd, nauwer verwant met de 
technieken van guerrilla en asymmetrische 
oorlog.

EVALUATIE

Het terrorisme is niet meer dat van 10 jaar 
geleden. Vóór 11 september 2001 genoten 
de terroristische structuren een voldoende 
comfortabel ruimte-tijdcontinuüm om 
grootschalige acties te bedenken, uit te 
werken, te testen en te verwezenlijken. 
Het fenomeen is sindsdien minder duidelijk 
geworden, meer gedematerialiseerd, en 
besteedt meer operationeel initiatief aan 
terroristische kandidaten wereldwijd. 

Volgens onze analyse zou het terrorisme dus 
individueler en krijgsvaardiger geworden 
zijn. Op basis van recente ontwikkelingen 
en incidenten evalueren wij dit model als 
betrouwbaar. Het grootste risico zou niet 
meer een groep vliegtuigkapers zijn die 
voorbestemd zijn als martelaar, die als 
piloot opgeleid zijn en die gecoördineerd 
meerdere doelen viseren. Het is 
waarschijnlijker dat we te maken zullen 
krijgen met diverse, individuele incidenten 
met gelegenheidsdoelwitten. “AL QAIDA” 
zal misschien niet meer aan het hoofd staan, 
zoals in New York en Washington, maar het 
staat de organisatie vrij om achteraf een of 
andere individuele actie op te eisen. 
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Als we deze analyse als een zekerheid 
zouden aannemen, zouden wij op 
dramatische wijze vergeten zijn dat 
terrorisme de zwarte doos is waarvan 
wij de stuurkolom trachten te schetsen. 
De terroristische tendens is zeker de 
actie van een lone wolf die door “AL 
QAIDA” geïnspireerd wordt, maar zelf 
verantwoordelijk is voor zijn moorddadig 
initiatief. Maar wij mogen het risicobeheer 
niet tot deze eventualiteit herleiden. En 
als de studie van het terrorisme tot een 
inkrimping van de werkruimte of beschikbare 
tijd beperkt zou worden, zouden we de 
dynamiek van het fenomeen uit het oog 
verliezen en vooral het tegenstrijdig karakter 
van terroristische groepen. In de volgende 
paragrafen willen wij deze analyse van het 
hedendaags terrorisme versterken met 
de tegenstellingen en slingerbewegingen 
die erdoor veroorzaakt worden. Met onder 
andere twee interessante gevallen: Richard 
REID, de shoe bomber van december 2001 
en de mislukte aanslagen in de luchthaven 
van Glasgow in 2009. 

Minder dan drie maanden na 11 september 
2001 tracht Richard Colvin REID de vlucht 
Parijs-Miami op te blazen met behulp 
van explosieven die hij in zijn schoen 
verstopt. Reid wordt door medepassagiers 
overmeesterd en zal later bekendmaken 
dat hij lid is van “AL QAIDA”. De mislukte 
operatie van Richard REID illustreert de 
aantrekkingskracht die de luchtvaartsector 
op terroristische groepen uitoefent. Later, 
in 2006, werden verschillende aanslagen 
gepland op transatlantische vluchten via 
het gebruik van vloeibare explosieven 
verborgen in zuigflessen, kleine waterflesjes 
enz. Zoals eerder reeds aangehaald, 
verstopte de jonge Nigeriaanse islamist 
Umar Farouk ABDULMUTALLAB 
explosieve substanties in zijn ondergoed, 
maar door ontstekingsproblemen kon hij 

de vlucht Amsterdam-Detroit niet opblazen. 
Tenslotte vormde het plan van “AL-QAEDA 
IN ARABIAN PENINSULA” om bommen te 
verstoppen in partijen printers geleverd door 
cargovliegtuigen, een bijkomende poging 
om de luchtvaartsector kapot te maken.

De aandacht kan gevestigd worden op 
meerdere vaststellingen in het kader 
van deze mislukte daden tegen de 
luchtvaartsector. Eerst en vooral zijn 
het onderzoek naar en de ontwikkeling 
van terroristische aanslagen telkens 
performanter en innovatiever geworden. De 
terroristische groepen zetten onophoudelijk 
aan tot de verkleining en het verbergen 
van hun springtuigen door rekening te 
houden met de aanpassingen van de 
veiligheidsmaatregelen in de luchthavens. 

Op de tweede plaats, de impact van 
mislukte daden. De verschillende situaties 
die hierboven opgesomd werden, zijn 
bij een poging gebleven. Het gaat deels 
om geluk van de veiligheidsdiensten, om 
een fout bij de uiteindelijke uitvoering van 
het plan door de terroristen zelf of om 
operaties die voorafgaand door de politie-
of inlichtingendiensten ontdekt werden. 
Maar de mislukking van deze verschillende 
plannen is al met al niet zonder impact. 
Als reactie hierop hebben de regeringen 
en luchthavenautoriteiten de verschillende 
veiligheidsmaatregelen voor het aan 
boord gaan van een vliegtuig opgekrikt. 
Zo worden schoenen gecontroleerd, zijn 
vloeistoffen van meer dan 100 ml altijd 
verboden in de cabine, zijn er debatten 
gelanceerd over de installatie van body 
scanners in de luchthavens enz. Al deze 
maatregelen betekenen een reële kost voor 
de luchtvaartsector; wat in zekere mate 
een van de doelstellingen van terrorisme 
kan zijn. “AL-QAEDA IN THE ARABIAN 
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PENINSULA” heeft geen vergissing begaan 
door het complot tegen de cargovluchten 
uit te werken. Deze operatie, die men 
Haemorrage (bloeduitstorting) noemde, 
was eerder bedoeld om het luchtverkeer 
stil te leggen ingevolge de aanslag dan 
voor het aantal slachtoffers dat zou 
vallen. AQAP eist trouwens officieel deze 
strategische doctrine op in een nummer van 
het magazine Inspire: de doelstelling van 
Haemorrage was de directe verstoring van 
de werking van de internationale handel.

Ten derde vormen de pogingen van REID 
en ABDULMUTALLAB, met enkele jaren 
tussentijd, individuele daden die een ganse 
sector kunnen beïnvloeden. Men moet 
echter preciseren dat wij in deze twee 
gevallen strikt genomen niet van lone wolves 
of van individuele jihad kunnen spreken. 
Het is wel zo dat de uitvoerder alleen 
gehandeld heeft, maar hij heeft gebruik 
gemaakt van bestaande logistieke en 
technische structuren. ABDULMUTALLAB 
zou bijvoorbeeld bij springstofspecialisten 
van “AL QAIDA” in Jemen de nodige 
bestanddelen voor zijn daad gaan halen 
zijn; REID heeft trainingen gevolgd in de 
kampen van “AL QAIDA”. Zij waren dus 
beiden de speerpunt van een operatie 
die materieel ondersteund werd door een 
terroristische structuur. Een individuele 
daad, zelfs als die mislukt, heeft niettemin 
genoeg hinderpotentieel om belangrijke 
updates van de veiligheidssystemen 
en -procedures te vereisen, vooral in 
luchthavens. 

In juni 2007 trachten verschillende 
individuen aan boord van een Cherokee-
jeep gevuld met gasflessen op klaarlichte 
dag de inkomhal van de luchthaven van 
Glasgow zwaar te beschadigen. Het voertuig 
komt tot stilstand binnen de veiligheidszone 

en de schade is beperkt. De dag voordien 
worden twee voertuigen die ook uitgerust 
zijn met gasflessen, geneutraliseerd in 
het centrum van Londen. De politie zal 
het verband tussen de zaken bevestigen. 
Deze zaak is niet de spectaculairste van 
het voorbije decennium, maar zij illustreert 
precies de dynamiek van wederzijdse 
aanpassing tussen de terroristische 
groepen en de veiligheidsprocedures. 
Eerste slingerbeweging: de verschillende 
acties en aanslagpogingen tegen de 
luchtvaartsector hebben terroristische 
acties tegen vliegtuigen bemoeilijkt. Deze 
versterkte maatregelen kosten geld maar 
hebben ook een impact, met name in termen 
van het beheer van passagiersstromen 
in de luchthavens (vroegere aankomst, 
langere wachttijd,...). Terugkeer van de 
slinger: de inkomhallen van de luchthavens, 
die volgepropt zijn met mensen, kunnen 
uitgelezen doelwitten zijn en zijn makkelijker 
toegankelijk dan de vliegtuigen zelf. Dat 
is de betekenis van de aanslagpoging in 
Glasgow. Deze dynamiek van acties en 
reacties is opvallend in meerdere domeinen 
en doet het terroristisch fenomeen en 
zijn aanpak vervallen in een vorm van 
speltheorie. 

DRIE AANBEVELINGEN BIJ 
WIJZE VAN BESLUIT

Ten eerste moet men de noodzakelijke 
omstandigheden voor terrorisme, de 
motivatie om te doden en de capaciteiten 
om schade te berokkenen, blijven verstoren 
en verhinderen. Het betreft niet uitsluitend 
aanvallen met onbemande vliegtuigen of 
militaire interventies aan de Afghaans-
Pakistaanse grens. Het is vooral een 
dagelijkse actie, waarbij overlegd wordt 
met de inlichtingen-en politiediensten, in 
Brussel, Londen, Barcelona of elders. Bij 
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deze buurtbewoners van het terrorisme 
die de nodige motivatie verschaffen, die 
met kennis van zaken valse paspoorten 
aanreiken, die telefoonnummers 
verschaffen van hun tussenpersonen ter 
plaatse. 

Ten tweede moet men vindingrijk en 
realistisch blijven. Terroristische groepen 
zoals “AL QAIDA” hebben bepaalde 
scenario’s uit de fictie gehaald om er hun 
betere wapenfeiten van te maken. In dat 
opzicht is het belangrijk om de capaciteiten 
van de tegenstander niet te onderschatten. 
Bijvoorbeeld door niet te vergeten dat deze 
evenveel uit zijn fouten leert als uit zijn 
successen. Daarom moet een mislukte 
aanslag de inlichtingendiensten niet 
buitensporig opvrolijken. Deze aanslag kan 
als basis dienen voor de voorbereiding van 
toekomstige operaties. De aanslagen van 
11 september 2001 kennen hun oorsprong 
in plannen die dateren van 1993 en die 
geduldig in uitvoering werden gebracht. 
Maar men moet ook realistisch blijven en 
niet beginnen doemdenken. “AL QAIDA” 
heeft heel wat operationele capaciteiten 
verloren en zijn leiders zijn voortdurend 
op de vlucht. Het gaat er vooral om om 
zich niet tevreden te stellen met het 
voorbereiden van de oorlog van voordien, 

maar om op correcte wijze de fundamentele 
radertjes van de terroristische zwarte doos 
te evalueren. 

Ten derde moet men in de geestestoestand 
van 10 september 2001 blijven, hieruit 
sereniteit halen en er de helderheid van 
dit decennium aan toevoegen. Zoals een 
spreekwoord suggereert: “de jager komt het 
wild tegen daar waar ze niet afgesproken 
hebben”. Ja, de terroristische groepen 
houden onze levensstijl in bedwang; het is 
zelfs mogelijk dat een aanslag voorbereid 
wordt. Maar de beste houding die men kan 
hebben, is niet toegeven aan deze angst 
die deze terroristische groepen op ons 
democratisch systeem willen doen wegen.
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De Veiligheid van de Staat voert 
veiligheidsonderzoeken uit op vraag van de 
Nationale Veiligheidsoverheid (NVO), een 
collectieve instelling met zetel in de FOD 
Buitenlandse Zaken. De regels voor deze 
veiligheidsonderzoeken zijn vastgelegd in 
de wet van 11 december 1998 betreffende de 
classificatie en de veiligheidsmachtigingen, 
veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen 
en in de richtlijnen van het Ministerieel 
Comité voor inlichtingen en veiligheid.

Deze veiligheidsonderzoeken vormen een 
controle van de natuurlijke personen en 
de rechtspersonen die op één of andere 
manier in aanraking (moeten) komen met 
(vertrouwelijk, geheim of zeer geheim) 
geclassificeerde informatie of die in een 
gevoelige omgeving werken.

De bedoeling is om de nodige elementen 
in te winnen om de betrouwbaarheid, de 
loyaliteit, de integriteit en de financiële 
geloofwaardigheid van de aanvrager te 
bepalen, maar ook om te evalueren in 
welke mate deze persoon kwetsbaar 
zou kunnen zijn voor druk van buitenaf. 
Wie een risicoprofiel heeft, kan een 
veiligheidsmachtiging, alsook de toegang 
tot gevoelige materies, ontzegd worden.

De veiligheidsonderzoeken worden 
uitgevoerd binnen het kader van aanvragen 
tot veiligheidsmachtigingen op het niveau 
“vertrouwelijk”, “geheim” en “zeer geheim” 
die via de Nationale Veiligheidsoverheid of 
een afgevaardigde van de NVO ingediend 
worden voor:

• personeelsleden van de burgerlijke 
inlichtingendienst,
• ambtenaren van verschillende FOD’s 
(Buitenlandse Zaken, Binnenlandse Zaken, 
Justitie, Economie, Financiën enz.),

• leden van de Federale Politie,
• leden, met een Belgische nationaliteit, 
van de NAVO, de Europese Commissie, 
de Europese Raad, de European Space 
Agency (ESA) enz.,
• een groot deel van de personeelsleden 
die binnen het domein van de kerncentrales 
werken,
• agenten van privé-bewakingsfirma’s die 
door de FOD Binnenlandse Zaken erkend 
worden en die toegang moeten hebben tot 
beschermde zones,
• zelfstandigen die ook binnen 
geclassificeerde zones moeten werken,
• enz.

Sinds kort werd in samenwerking met de 
Nationale Veiligheidsoverheid, een online-
systeem ingevoerd voor de indiening van 
aanvragen tot veiligheidsmachtigingen om 
de aanvragen te vereenvoudigen en sneller 
te laten verlopen, maar ook om fouten te 
vermijden bij het manueel invullen van 
formulieren.

De dienst die instaat voor de 
veiligheidsonderzoeken, bevindt zich op 
de hoofdzetel van de Veiligheid van de 
Staat en voert zijn opdracht uit voor het 
ganse Belgische grondgebied. De dienst 
werkt totaal onafhankelijk van de andere 
diensten van de Veiligheid van de Staat 
en de ingewonnen persoonlijke informatie 
kan enkel door de personeelsleden van 
deze sectie, de veiligheidsofficieren, de 
Directie-generaal en de NVO geraadpleegd 
worden. In geen geval hebben de andere 
onderzoekers of de analisten van de 
Veiligheid van de Staat rechtstreekse 
toegang tot de informatie van de 
veiligheidsonderzoeken.

3
DE VEILIGHEIDSONDERZOEKEN
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Op vraag van de minister van Binnenlandse Zaken biedt de Veiligheid van de Staat bescherming 
aan:

- buitenlandse staatshoofden,

- buitenlandse regeringsleiders,

- leden van de familie van buitenlandse staatshoofden en regeringsleiders,

- leden van de Belgische en buitenlandse regeringen,

- personaliteiten die het voorwerp van bedreigingen uitmaken.

De bescherming van personen wordt verzekerd door een sectie van de operationele diensten. 
Tijdens de uitoefening van de beschermingsopdracht beschikken de beschermingsofficieren 
over bepaalde beperkte bevoegdheden van bestuurlijke politie. Dit laat hen toe om in te grijpen, 
wanneer het leven of de fysieke integriteit van een persoon die beschermd moet worden, 
bedreigd wordt. Zij mogen bijvoorbeeld identiteitscontroles  uitvoeren of iemand fouilleren, 
mogen overgaan tot bestuurlijke inbeslagnames en vrijheidsberovende maatregelen nemen.

Opdrachten Aantal opdrachten uitgevoerd in 2011

Staatshoofden 16

Eerste ministers 18

Ministers van Buitenlandse Zaken 4

Andere (regeringsleden of leden van 
instellingen, ambassadeurs, VIP’s enz.) 62

TOTAAL 100

Opdrachten Aantal uren in 2011

VIP’s (staatshoofden en ministers, 
vertegenwoordigers van instellingen enz.) 17512

Permanente opdrachten 
(ambassadeurs enz.) 66733

TOTAAL 84245

4
DE BESCHERMING VAN PERSONEN
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VEILIGHEIDSVERIFICATIES

VERIFICATIES UITGEVOERD IN 
HET KADER VAN DE WET VAN 11 
DECEMBER 1998 BETREFFENDE 
DE CLASSIFICATIE EN DE 
VEILIGHEIDSMACHTIGINGEN, 
VEILIGHEIDSATTESTEN EN 
VEILIGHEIDSADVIEZEN  

1. De Nationale Veiligheidsoverheid 
(NVO) reikt veiligheidsattesten (voor de 
toegang tot een beschermde zone) of 
veiligheidsadviezen (voor de toegang 
tot een functie) uit aan bestuurlijke 
overheden die hierom vragen. Zij heeft 
deze bevoegdheid al eerder uitgeoefend 
voor de Belgische Moslimexecutieve 
en voor aalmoezeniers en moslim- en 
lekenadviseurs van gevangenissen. In 2011 
heeft de NVO vooral haar prerogatieven 
aangewend in het domein van de Europese 
tops (veiligheidsattesten). De Veiligheid van 
de Staat voert samen met de ADIV en de 
Federale Politie de veiligheidsverificaties 
uit die voorafgaan aan de toekenning van 
veiligheidsattesten of –adviezen. Zo waren 
er in 2011 volgend aantal verificaties:

• voor de Europese tops: 4.620

• anderen: (Comité I, FOD Justitie, FOD 
Binnenlandse Zaken…): 546

2. Zo kent ook het Federaal Agentschap voor 
Nucleaire Controle, dat als afgevaardigde 
van de NVO optreedt, volgens dezelfde 
procedure veiligheidsattesten toe die voor 
kerninstallaties bestemd zijn. Dit doet zij om 
de verduistering van kernstoffen (uranium, 

plutonium) en sabotage van de installaties 
tegen te gaan. In dit kader werden 7.911 
verificaties uitgevoerd.

3. Veiligheidsadviezen worden uitgereikt 
door de afgevaardigde NVO’s die zich in de 
vijf voornaamste luchthavens van het land 
bevinden. De adviezen hebben betrekking 
op de toegangbadges voor beschermde 
zones. De Veiligheid van de Staat heeft in 
deze context 20.368 verificaties uitgevoerd.

4. De Federale Politie functioneert als 
NVO-afgevaardigde voor de verificatie van 
talrijke personen, vooral stagiairs. Er wordt 
ook volgens dezelfde procedure als de 
drie diensten gewerkt en er werden 2.091 
verificaties uitgevoerd.

VERIFICATIES BINNEN ANDERE 
DOMEINEN

De FOD Binnenlandse Zaken heeft de 
Veiligheid van de Staat geraadpleegd 
omtrent de toelating van privédetectives 
(139 personen geverifieerd), zoals voorzien 
in de wet van 19 juni 1991 tot regeling van 
het beroep van privédetective, en omtrent 
personeelsleden van bewakingsfirma’s 
(276 firma’s geverifieerd), zoals de wet van 
25 april 2004 houdende reglementering 
van de private en bijzondere veiligheid (tot 
wijziging van de wet van 10 april 1990) het 
voorziet.

5
OPDRACHTEN TOEVERTROUWD AAN
DE VEILIGHEID VAN DE STAAT DOOR 
OF KRACHTENS DE WET
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VERIFICATIES BINNEN 
DE CONTExT VAN DE 
WAPENWETGEVING 

In toepassing van de nieuwe wapenwet van 
8 juni 2006 beschikt de Veiligheid van de 
Staat over een volmacht van de minister van 
Justitie voor vergunningen voor wapenbezit 
en wapendracht die bestemd zijn voor 
personen die niet in België wonen. In dit 
kader heeft zij volgend aantal vergunningen 
toegekend:

• vergunningen voor wapenbezit (model 
4):9

• vergunningen voor tijdelijke wapendracht 
(lijfwachten van VIP’s die op bezoek zijn): 
2.070

Op vraag van de Federale Wapendienst 
heeft onze dienst 39 verificaties van firma’s 
uitgevoerd in het kader van de wet van 25 
maart 2003 die de wet van 5 augustus 1991 
wijzigt betreffende de in-, uit-en doorvoer en 

de bestrijding van illegale handel in wapens, 
munitie en speciaal voor militair gebruik 
of ordehandhaving dienstig materieel en 
daaraan verbonden technologie.

NATURALISATIES

Het Wetboek van Nationaliteit voorziet 
naast een raadpleging van de Dienst 
Vreemdelingenzaken en de parketten, 
ook in een raadpleging van de Veiligheid 
van de Staat voor naturalisaties en 
nationaliteitsopties. In dit kader heeft onze 
dienst 39.587 verificaties uitgevoerd voor 
de Kamer van Volksvertegenwoordigers en 
voor de parketten.

Hoewel het aantal raadplegingen in het kader 
van de nationaliteitsverwerving ongeveer 
identiek is aan vorig jaar, is dit vrijwel de 
zwaarste taak binnen het domein van de 
verificaties. De briefwisseling betreffende 
verklaringen en nationaliteitsopties (28.700) 
werden door de gemeenten via de post aan 
de Veiligheid van de Staat toegezonden. 
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Een inspanning werd geleverd om de 
werkwijze te vereenvoudigen voor zowel 
het personeel van de gemeenten als de 
personeelsleden van onze dienst, door het 
rationeel gebruik van elektronische post.

ARCHIEVEN VAN DE 19DE EEUW

De dossiers van het Bestuur van de 
Openbare Veiligheid voor de jaren 1830-
1914 werden in 1965 aan het Rijksarchief 
in bewaring gegeven. Toen besloot 
Administrateur-generaal Ludo Caeymax 
tot “de overdracht naar het Rijksarchief 
van de Algemene Dossiers die in zijn 
studiedienst bewaard werden en van vóór 
1915 dateerden”7.

Het gaat in totaal om 966 dossiers die 
in bewaring werden gegeven. Talrijke 
verhandelingen en werken werden reeds 
gepubliceerd op basis van deze dossiers, 
zij werden in een recente publicatie 
geïnventariseerd8. 

ARCHIEVEN VAN DE JAREN 
1915-1940

In juni 1934 waren de archieven van de 
Openbare Veiligheid in de Hertogstraat 
reeds het slachtoffer van een brand en 
tijdens de tweede wereldoorlog hebben ze 
ook zware schade opgelopen (brand in het 
Justitiepaleis van Brussel in 1944,...).

Bovendien werden de archieven van de 
Veiligheid van de Staat voor het interbellum 
tijdens de campagne van 18 dagen in mei 
1940 volledig vernietigd. Er zijn maar weinig 
sporen over van de activiteiten van de dienst 
en van de gesurveilleerde gebeurtenissen. 

Diverse archiefcollecties die minder schade 
opgelopen hadden, hebben het mogelijk 
gemaakt om de documentaire leemte van 
deze periode op te vullen. Wij kunnen 
een beroep doen op de dossiers van de 
Gemeentepolitie van de stad Brussel 
(afdeling 20ste eeuw) die bewaard worden 
in de Archieven van Stad Brussel. Andere 
pistes kunnen ook onderzocht worden bij de 
Historische Dienst van de Federale Politie 
die bepaalde archieven van de Belgische 
Rijkswacht bewaart.

Ook andere pistes kunnen overwogen 
worden, zoals de dossiers van de 
Vreemdelingenpolitie9,nu de Dienst 
Vreemdelingenzaken, waarvan een deel bij 
het Rijksarchief in bewaring werd gegeven. 

De archieven die door de Duitsers in 1940 
in beslag werden genomen en vervolgens 
door de Sovjets werden overgenomen, 
zijn sinds enkele jaren terug van Moskou. 
Er werd geruime tijd op gewacht, maar 
blijkbaar bevatten ze geen archieven van 
de Veiligheid van de Staat.

ARCHIEVEN VAN DE TWEEDE 

7.  VERVAECK, S., Inventaris van de Archieven van de Minister van Justitie, Administratie van de Openbare Veiligheid 
(Vreemdelingenpolitie), Algemene dossiers (Frans bewing - 1914), (AGR), 1968, p. 5.

8 ROUSSEAUx, x., en SOMER, D., Pour une histoire de la Sûreté de l’Etat en Belgique, in COOLS, M., DASSEN, 
K., LIBERT, R. en PONSAERS, P. (ed.), De Staatsveiligheid. Essays over 175 jaar Veiligheid van de Staat. La Sûreté. 
Essais sur les 175 ans de la Sûreté de l’Etat, Brussel (Uitgave Politeia), 2005.
9 De Openbare Veiligheid kent vanaf 1925 drie aparte afdelingen: de Vreemdelingenpolitie, de Veiligheid van de Staat 

en de School voor Criminologie en Wetenschappelijke Politie. Pas in 1991 verdwijnt de Openbare Veiligheid.
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Archieven van de Veiligheid van de Staat
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WERELDOORLOG

De archieven van de Veiligheid van de 
Staat voor de Tweede Wereldoorlog 
(1941-1947) worden bewaard door het 
SOMA (“Studie-en documentatiecentrum 
Oorlog en hedendaagse Maatschappij”). 
Deze archieven hebben zowel betrekking 
op de activiteiten van de Veiligheid van 
de Staat in Londen als op de Inlichtings-
en Actiediensten (1941-1944) . Deze 
dossiers zijn gedeeltelijk ontdaan van de 
documentatie van de Veiligheid van de Staat 
die op 21 maart 2008 aan het Rijksarchief 
werd overgedragen .

Voor de activiteiten ter bestraffing van 
collaboratie (1944-1947) werden de 
dossiers terugbezorgd aan het Auditoraat-
Generaal, toen de vrede bij de Veiligheid 
van de Staat hersteld was (en zij haar 
bevoegdheden van gerechtelijke politie 
verloor). De archieven van het Auditoraat-
Generaal worden bij het SOMA bewaard. 
Een waardevolle hulp zijn misschien de 
door het Auditoraat opgestelde registers 
waarin alle personen opgenomen zijn die 
vervolgd en veroordeeld zijn voor “misdaden 
en misdrijven tegen de Veiligheid van de 
Staat”. 

De Veiligheid van de Staat krijgt regelmatig 
de vraag van particuliere personen om 
sporen te vinden van hun ouders die bij het 
verzet waren of bij de inlichtingendiensten 
gelinkt aan de Veiligheid van de Staat in 
Londen (Inlichtings-en Actiediensten). Er 
worden zelfs contacten onderhouden met 

de voormalige Inlichtings-en Actie-agenten 
en de Veiligheid van de Staat helpt hen in 
de mate van het mogelijke bij de overdracht 
van hun verhandeling.

ARCHIEVEN SINDS 1945 

De hedendaagse archieven van de 
Veiligheid van de Staat bestaan uit twee 
reeksen documenten, individuele dossiers 
en documentatiedossiers. 

Deze individuele dossiers worden 
doorlopend genummerd en sinds 1945 zijn 
er meer dan 570.000 dossiers. Meer dan 
400.000 dossiers bevinden zich op een 
papieren drager, de overige dossiers staan 
op microfiche of microfilm .

In 1998 zag een ambitieus sorteerproject het 
levenslicht ingevolge de goedkeuring van 
de wet ter bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer en de wet houdende 
regeling van de inlichtingendiensten. De 
scharnierdatum van 1 januari 1985 werd 
weerhouden voor de selectie van de 
dossiers, “ieder individueel dossier dat 
sinds die datum niet meer gevoed werd, is 
niet meer relevant”. 

Zeer snel zijn bij het sorteren moeilijkheden 
opgedoken. Een aantal dossiers die 
niet meer gevoed werden sinds 1985, 
worden opnieuw actief, dubbelen van 
dossiers die documenten bevatten die met 
verschillende data overeenstemmen enz. 
Het oorspronkelijk project om het aantal 
actieve dossiers dat de Veiligheid van de 

10  AA 1333: Veiligheid van de Staat.
11 AA 406: Verslagen, nota’s, briefwisseling van de Studiedienst Inlichting en Actie SERA (Veiligheid van de Staat): 
economische sectie, 1942-1945
12 LALLEMAND, A., La Sûreté de l’Etat trie 570.000 fiches individuelles, inLe Soir, 19 september 1998
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Staat behandelt, tot 100.000 te beperken, 
is steeds poverder geworden 13 .

Bovendien vallen de gesorteerde dossiers 
altijd onder de specifieke wetgeving van de 
geclassificeerde documenten die door de 
inlichtingendiensten werd opgesteld (wet 
van 11.12.1998 betreffende de classificatie 
en de veiligheidsmachtigingen, wet van 
1998 houdende regeling van de inlichtingen-
en veiligheidsdiensten,...). Deze complexe 
wetgeving of verschillende Belgische en 
buitenlandse wetten kruisen elkaar (regel 
van de derde dienst,...) en zorgen ervoor 
dat iedere communicatie moeilijk is en aan 
talrijke beperkingen onderworpen is.

Om haar documentatie en werkinstrument 
te bewaren, werden de laatste jaren 
aanzienlijke personeelsmiddelen en 
materiaal toegekend om de archieven 
in overeenstemming te brengen met de 
archiefnormen, de kennisoverdracht en om 
de dossiers in orde blijven te brengen. 

Ver weg van de clichés die door sommigen 
in stand worden gehouden, was en blijft de 
Veiligheid van de Staat voor op heel wat 
Europese landen inzake de openstelling 
van haar archieven. De dossiers van de 
Veiligheid van de Staat van de Tweede 
Wereldoorlog zijn sinds de jaren negentig in 
bewaring gegeven bij het SOMA, een aantal 
dossiers van de Congolese Veiligheid zijn 
reeds voor de nieuwsgierigen beschikbaar 
in verschillende archiefdepots enz.

De Britse diensten, een voorbeeld inzake 
archieven, zijn nog steeds in de weer met 
het declassificeren van documenten die 
dateren van de Tweede Wereldoorlog, maar 

niet zonder de goedkeuring te vragen van 
de diensten die de documenten opgesteld 
hebben. Zo voeden de ontdekkingen die 
in deze gedeclassificeerde documenten 
gedaan worden, regelmatig de Britse en 
buitenlandse pers. Ons buurland Frankrijk 
zwoegt ook om de zwarte bladzijde van de 
oorlogsjaren om te slaan en stelt slechts 
enkele archieven van de Algerijnse periode 
open,... 

De westerse inlichtingendiensten kunnen 
niet verloochen dat hun verleden verschilt 
van de tegenhangers uit het Oosten 
waarvan de archieven die zeer ruim of 
opengesteld zijn, polemieken voeden en 
waarvan de gevolgen verwoestend kunnen 
zijn .

Tussen de bescherming van zijn menselijke 
bronnen en actiemiddelen, zijn specifiek 
wettelijk kader en de nieuwsgierigheid die 
opgewekt wordt, staan de archieven van de 
inlichtingendiensten op de tweesprong van 
tegenstrijdige logica’s. 

13   DE STOOP, C., Wij ruimen op, inKnack, 4 november 1998, p. 22-26.
14  BERLIERE, J.-M., Archives de police/historiens policés, in Bulletin de la société d’histoire moderne et 
contemporaine, nr. 48-4bis, september 2001/5, p. 57-68.
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AANWERVINGEN IN 2011

In 2011 heeft de Veiligheid van de Staat 27 
personen aangeworven. Hiervan werden 21 
personen opgenomen in de binnendiensten 
en 6 personen, beschermingsassistenten 
(niveau C), toegewezen aan de 
buitendiensten, 

• Voor de binnendiensten zijn de 
aanwervingen per niveau en geslacht als 
volgt verdeeld:

Vrouwen Mannen TOTAAL

Niveau A 1 5 6

Niveau B 0 2 2

Niveau C 3 4 7

Niveau D 0 6 6

TOTAAL 4 17 21

Er moet opgemerkt worden dat 16 personen 
de binnendiensten hebben verlaten, 
waarvan er 2 naar de buitendiensten 
zijn overgegaan en 8 op pensioen zijn 
vertrokken.

• Voor de buitendiensten zijn de 
aanwervingen per niveau en geslacht als 
volgt verdeeld:

Vrouwen Mannen TOTAAL

Niveau C 0 6 6

Er moet opgemerkt worden dat 11 
personeelsleden van de buitendiensten de 
Veiligheid van de Staat definitief verlaten 
hebben, waarvan 8 op pensioen gegaan 
zijn.

OPLEIDINGEN IN  2011

In 2011 werd de basisopleiding van de 
nieuwe inspecteurs die in 2010 in dienst 
traden vervolmaakt: opleidingen gegeven 
door universiteitsprofessoren en door 
magistraten boden de mogelijkheid tot 
complementaire kennis bij de professionele 
praktijk.

Volgende materies kwamen o.a. aan bod: 
hedendaagse geopolitieke belangen, 
elementen van strafrecht en strafprocedure, 
historische kritiek, institutionele structuren, 
criminologie en psychologie toegepast 
op specifieke thema’s en internationaal 
publiekrecht.

In december 2011 traden eveneens nieuwe 
beschermingsassistenten in dienst waarvoor 
een specifiek opleidingsprogramma werd 
opgestart.

De opleidingsdienst heeft eveneens 
opleidingsprogramma’s gestart met het 
oog op de promotie van inspecteurs 
en commissarissen naar een hogere 
weddenschaal. Bij de uitwerking hiervan 
werd de reflectie gemaakt om het principe 
van de “geïntegreerde” vorming te 
concretiseren, met als doel de vooruitgang 
in expertise bij elke fase in de carrière te 
verzekeren, volgens een stijgende graad 
van complexiteit en beheersing, en dit in 
een context van een veelheid aan kennis, 
technieken en bekwaamheden.

6
HUMAN RESOURCES 
EN MATERIËLE MIDDELEN
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In toepassing van het ministerieel besluit 
van 14 juni 201015  werd het project om een 
groep interne opleiders te creëren, voltooid. 
Een charter van interne opleider werd 
uitgewerkt waarin de bepalingen van deze 
functie en het engagement van de opleiders 
werden gedefinieerd. 

Voor de grote werkvelden met betrekking 
tot de opleiding en ontwikkeling die in 
2010 aangekondigd werden,  zoals het 
vormingsplan en de overdracht van kennis, 
kan worden opmerkt dat voor de onderdelen 
die geen financiële middelen of geen 
belangrijke personeelsmiddelen vergden, 
een goede vooruitgang werd gemaakt.

Een analyse van de opleidingsnoden liet toe 
om de noodzakelijke expertises te bepalen 
voor de realisatie van de opdrachten van de 
Veiligheid van de Staat en deze te ordenen 
in een nomenclatuur. Dit liet eveneens toe 
om de specifieke noden te identificeren 
in functie van taken en van secties en 
diensten.

Op basis van deze analyse van de 
opleidingsnoden werd een eerste 
vormingsplan uitgewerkt. Dit had 
betrekking op het tweede semester van 
2011: 15 opleidingen werden uitgewerkt en 
aangeboden door de dienst vorming. De 
ontwikkeling van externe partnerschappen 
liet eveneens toe om het vormingsaanbod 
te vergroten en te diversifiëren in de meer 
technische sectoren. Deze initiatieven 
zullen voortgezet en geconsolideerd 
worden in 2012.

De afwezigheid van budgettaire en 
menselijke middelen en de noodzaak om 
de activiteiten te organiseren naar prioriteit 
hebben het project “Kennisoverdracht” 
vertraagd. Dit project moet in 2012 een 
nieuwe oriëntatie krijgen.

Weergegeven in cijfers, heeft de 
opleidingsdienst in 2011 bijna 500 
vormingsaanvragen behandeld in 156 
verschillende materies, waarvan 91 
aanvragen die betrekking hadden op de 
baremieke vormingen.

MATERIËLE EN FINANCIËLE 
MIDDELEN

MATERIËLE MIDDELEN

BESTELLINGEN EN TECHNISCHE 
INTERVENTIES

Om de interne werking van de verschillende 
secties te waarborgen noteerden wij 804 
dossiers voor de aankopen van diverse 
materialen, zowel verbruiksgoederen als 
investeringsgoederen en dienstverlening, 
evenals 250 schriftelijke aanvragen tot 
technische interventies.

15 Ministerieel besluit van 14 juni 2010 tot vaststelling van de bezoldiging van de personen die bijdragen aan de 
vorming en de ontwikkeling van de personeelsleden van de Veiligheid van de Staat
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FINANCIËLE MIDDELEN

In 2011 werden volgende kredieten ter 
beschikking gesteld van de Veiligheid van 
de Staat:

- personeelskredieten: 35.234.000 €

- werkingskredieten: 9.787.000 €

VERGADERINGEN

INTERNATIONALE 
VERGADERINGEN

De Veiligheid van de Staat trad op als 
gastland voor verschillende internationale 
bijeenkomsten. In dit kader ontving onze 
dienst verscheidene delegaties met in het 
totaal 184 personen.

BEZOEKERS

Wij ontvingen daarenboven 76 buitenlandse 
delegaties (in totaal 333 personen) op 
werkbezoek in België.

ZENDINGEN NAAR HET 
BUITENLAND

De personeelsleden van de Veiligheid 
van de Staat maakten in het kader 
van hun opdrachten en internationale 
verplichtingen, ook verplaatsingen naar 
het buitenland. In 2011 werden in totaal 
166 zendingen georganiseerd waarbij 378 
personen waren betrokken.
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