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Quis custodiet ipsos custodes?
Quis custodiet ipsos custodes? is een publicatiereeks die een bijdrage wil leveren tot het
bevorderen van een geïnformeerde discussie over de werking, de bevoegdheden en de controle op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en op het inlichtingenwerk. In deze reeks
worden o.m. wetenschappelijke studies, de activiteitenverslagen van het Vast Comité I en
verslagboeken van colloquia opgenomen.
Quis custodiet ipsos custodes? est une série de publications qui a pour objectif de stimuler
une discussion approfondie quant au fonctionnement, aux compétences et au contrôle des
services de renseignement et de sécurité et du travail de renseignement. Dans cette série, sont
entre autres repris des études scientifiques, les rapports d’activités du Comité permanent R
et des rapports de colloques.
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Voorwoord
België kent een lange traditie op het vlak van inlichtingen- en veiligheidsdiensten.
Al vanaf zijn ontstaan in 1830 beschikte ons land over een ‘Bestuur Openbare
Veiligheid’ dat belast was met handhaving van de binnenlandse veiligheid. Ook
vandaag vervullen onze inlichtingendiensten een opdracht op het vlak van binnenlandse veiligheid, een essentiële functie van de uitvoerende macht.
Omdat inlichtingendiensten in het geheim werken en bovendien over specifieke bevoegdheden beschikken, staan hun activiteiten steeds in een gespannen
verhouding met de grondregels van een democratische en open samenleving. Om
het noodzakelijke evenwicht te bewaren tussen transparantie, efficiëntie, doelmatigheid en rechtmatigheid werd een toezicht georganiseerd dat de uitvoering van
deze opdracht toetst aan de grondwettelijke en wettelijke normen. Het handhaven
van de openbare veiligheid is met andere woorden onderworpen aan een systeem
van checks and balances.
Sedert twintig jaar reeds is dit toezicht toevertrouwd aan het Vast Comité van
Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, of kortweg het Vast Comité I.
Met de Toezichtwet van 18 juli 1991 heeft de wetgever een onafhankelijke instelling opgericht die afhangt van het Parlement en die in essentie verslag uitbrengt
aan de Begeleidingscommissie van het Vast Comité I in de Senaat. In die twintig
jaar heeft het Vast Comité I een plaats gevonden én verworven in ons democratisch bestel. Het is een organisatie geworden die zichzelf onmisbaar heeft gemaakt
en met zijn verslagen en aanbevelingen een belangrijke bijdrage levert in het debat
over de taak en de bevoegdheden van inlichtingendiensten en het veiligheids
beleid in zijn geheel.
Voorliggend boek wordt uitgegeven ter gelegenheid van de twintigste verjaardag van het Vast Comité I. Het biedt tal van auteurs de gelegenheid om, ieder
vanuit zijn of haar invalshoek, expertise en ervaring, te schrijven over twintig jaar
parlementair toezicht op de inlichtingendiensten.
Ik durf de hoop uit te spreken dat dit boek een standaardwerk wordt dat
strekt tot lering voor de volgende jaren. Het boek gaat immers niet alleen in op het
verleden, met bijdragen over de ontstaansgeschiedenis van de inlichtingendiensten, het parlementair toezicht, de evolutie van de wetgeving en de aanvangsjaren
van het Vast Comité I. Het snijdt daarenboven thema’s aan die ook morgen nog
actueel zullen zijn. Daarbij werpt het vragen op over het functioneren van alle
bij het toezicht op de inlichtingendiensten betrokken actoren en hun onderlinge
relatie.
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Voorwoord

Als voorzitster van de Senaat en de Begeleidingscommissie van het Vast
Comité I, stel ik vast dat het Parlement op dit ogenblik een veel beter zicht heeft op
het functioneren van de inlichtingendiensten dan twintig jaar geleden. Dat is de
niet geringe verdienste van een behoorlijke Toezichtwet die een instrument heeft
gecreëerd dat de noodzakelijke geheimhouding waarin de inlichtingendiensten
werken, probeert te verzoenen met de eis van wettigheid, transparantie en verplicht rekenschap in een democratische samenleving. Door tussen het Parlement
en de inlichtingen- en veiligheidsdiensten een interface te creëren bestaande uit
een college van onafhankelijke experten, heeft de Belgische wetgever een unieke
oplossing gevonden. Het is duidelijk dat het Parlement, door de inbreng van het
Vast Comité I, beter gewapend is om ook in dit gevoelige domein zijn dubbele
rol te spelen: die van controlerende instantie op de uitvoerende macht en die van
wetgever. Indien de Veiligheid van de Staat en de Algemene Dienst inlichting en
veiligheid daarbij minder ‘geheime diensten’ zijn geworden, maar eerder ‘overheidsinstanties die een essentiële taak vervullen in een democratie’, dan is dat
zeker mede te danken aan het Vast Comité van Toezicht op de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten.
Sabine de Bethune
Voorzitster van de Senaat
Voorzitster van de Commissie belast met de begeleiding van het Vast Comité I
24 mei 2013
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Préface
La Belgique jouit d’une longue tradition en matière de renseignement et de sécurité.
Dès sa naissance en 1830, notre pays disposait d’une ‘Administration de la Sûreté
publique’, qui était chargée du maintien de la sécurité intérieure. Nos services de
renseignement remplissent aujourd’hui encore une mission de sécurité intérieure,
une fonction essentielle du pouvoir exécutif.
Parce que les services de renseignement évoluent dans le secret et disposent de
compétences spécifiques, la relation entre leurs activités et les règles fondamentales
de la société démocratique et ouverte est toujours tendue. Pour conserver l’équilibre
nécessaire entre transparence, efficience, efficacité et légitimité, un contrôle a été
organisé : il confronte l’exécution de cette mission aux normes constitutionnelles
et légales. Le maintien de la sécurité publique est, en d’autres termes, soumise à un
système de checks and balances.
Depuis vingt ans déjà, ce contrôle est confié au Comité permanent de Contrôle
des services de renseignement et de sécurité, en abrégé le Comité permanent R.
Avec la Loi Contrôle du 18 juillet 1991, le législateur a créé un organisme autonome
qui dépend du Parlement et qui fait essentiellement rapport à la Commission de
suivi du Comité permanent R au Sénat. Au cours de ces vingt années, le Comité
permanent R a trouvé et s’est fait une place dans notre structure démocratique.
Il est devenu une organisation qui s’est rendue indispensable et qui, avec ses rapports et recommandations, contribue significativement au débat sur les tâches et
compétences des services de renseignement et sur la politique de sécurité dans son
ensemble.
Le présent ouvrage est publié à l’occasion du vingtième anniversaire du Comité
permanent R. Il permet à nombre d’auteurs d’écrire sur vingt ans de contrôle parlementaire sur les services de renseignement, chacun à partir de son point de vue,
de son expertise et de son expérience.
J’ose espérer que ce livre sera instructif et deviendra une référence pour les
années à venir. En effet, ces pages ne concernent pas seulement le passé, avec des
contributions sur les premières années des services de renseignement, le contrôle
parlementaire, l’évolution de la législation et les débuts du Comité permanent R.
Il aborde aussi des thèmes qui seront toujours d’actualité demain. Par ailleurs, il
soulève la question du fonctionnement de tous les acteurs concernés par le contrôle
sur les services de renseignement et leurs relations mutuelles.
En tant que présidente du Sénat et de la Commission de suivi du Comité permanent R, je constate que le Parlement a actuellement une bien meilleure vue sur
le fonctionnement des services de renseignement qu’il y a vingt ans. Ce n’est pas
Intersentia
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le moindre mérite d’une Loi Contrôle digne de ce nom, créatrice d’un instrument
qui tente de concilier la nécessaire discrétion dans laquelle œuvrent les services de
renseignement et l’exigence de légalité, de transparence et l’obligation de rendre des
comptes dans une société démocratique.
En créant une interface entre le Parlement et les services de renseignement et
de sécurité, qui consiste en un collège d’experts indépendants, le législateur belge a
trouvé une solution unique en son genre. Il est évident que le Parlement, par l’apport du Comité permanent R, est mieux armé pour jouer le double rôle qui est le
sien aussi dans ce domaine sensible : celui de l’instance de contrôle sur le pouvoir
exécutif et celui du législateur. En outre, si la Sûreté de l’État et le Service général
du renseignement et de la sécurité sont devenus moins ‘services secrets’, mais plutôt
des ‘instances publiques qui remplissent une tâche essentielle dans une démocratie’,
alors c’est certainement grâce au Comité permanent de Contrôle des services de
renseignements et de sécurité.
Sabine de Bethune
Présidente du Sénat
Présidente de la Commission chargée du suivi du Comité permanent R
24 mai 2013
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De weg naar volwassenheid
Het Vast Comité I was reeds lang zijn kinderschoenen ontgroeid, maar heeft nu
ook de puberteit achter zich gelaten. Het is een volwassen organisatie geworden die een vaste stek verworven heeft in ons democratisch bestel. Dat proces is
zeker niet rimpelloos verlopen. Het feit dat het Comité een hybride organisatie
is die heel wat tegenstellingen in zich draagt, zal daar zeker mee te maken hebben gehad. Zo is het Vast Comité I weliswaar onafhankelijk, maar tegelijk sterk
verbonden met en opgevolgd door de Senaat. Nu eens werkt het voor de wetgever, dan weer voor de uitvoerende macht of nog, voor een individuele burger
en – via zijn Dienst Enquêtes – zelfs voor het gerecht. En elkeen koestert daarbij
andere verwachtingen en stelt andere eisen. Het Comité kreeg van de wetgever
bovendien steeds meer uiteenlopende taken toebedeeld waarbij het de ene keer
louter aanbevelingen formuleert en vervolgens als rechter moet optreden, soms
zelfs in één en dezelfde zaak. Bij dat alles moet het Comité doorheen zijn diverse
werkzaamheden een juist evenwicht trachten te vinden tussen transparantie en
geheimhouding, doelmatigheid en rechtmatigheid, hoge principes en praktische
bezwaren, bedachtzaam optreden en voldoende snel reageren …
Toch menen wij te mogen stellen dat het Comité – en bij uitbreiding zijn voltallige ploeg – daar doorgaans wel in slaagt. In zoverre zelfs dat het Belgische
model in toenemende mate op positieve aandacht kan rekenen vanuit het buitenland. En dat is allerminst evident voor een klein land als het onze, in een dermate
gevoelige sector.
Dat buitenlandse instanties steeds vaker naar Vast Comité I kijken én luisteren, is uiteraard niet alleen de verdienste van de huidige ploeg. Dit komt op het
conto van alle raads- en personeelsleden die de afgelopen twintig jaar het Comité
hebben bemand. Twee personen verdienen daarbij bijzondere aandacht: raadslid
Gérald Vande Walle en griffer Wouter De Ridder vormen immers ‘vaste waarden’
binnen het Comité: zij waren er bij vanaf het prille begin en hebben er mee voor
gezorgd dat het toezichtorgaan op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten is kunnen uitgroeien tot wat het vandaag is.
Maar zij zijn uiteraard niet de enigen die in dit voorwoord onze blijk van
waardering verdienen. Dit geldt ook voor de 38 (binnen- en buitenlandse) auteurs
die bereid werden gevonden om – ieder vanuit zijn of haar ervaring, expertise en
interesses – te schrijven over ‘Twintig jaar democratische controle op de inlichtingendiensten’. Daarbij werden alle denkbare thema’s in vijf hoofdstukken ondergebracht: (1) Democratische controle op de inlichtingendiensten van 1830 tot
2013, (2) De controle op de inlichtingendiensten in een breder kader, (3) Het Vast
Intersentia

Persoonlijke
kopie van ()
Inzicht in toezicht.indb 9

ix

6-5-2013 14:12:30

De weg naar volwassenheid

Comité I voor het voetlicht, (4) Het Vast Comité I en zijn relatie met de gecontroleerde diensten en de vier machten en (5) Het gras is (niet altijd) groener aan de
overkant. Er wordt afgesloten met een epiloog van de hand van professor emeritus
Cyrille Fijnaut.
Wij zijn er van overtuigd dat de unieke mix van academici, politici en practici
mee het resultaat heeft bepaald: een omvangrijk werk dat geen – ongeloofwaardige – lofzang is geworden, maar een bijzonder gedegen, oprechte analyse over
en een soms zeer persoonlijke inkijk in twintig jaar werking. Zowel positieve als
negatieve elementen komen aan bod, gevoelige thema’s worden niet uit de weg
gegaan, tegengestelde visies worden niet ondergesneeuwd … De titel van dit bundel is dan ook zeer toepasselijk: ‘Inzicht in toezicht’ biedt elke lezer de kans om
alle puzzelstukken van de controle op de Belgische inlichtingengemeenschap in
al zijn facetten te leren kennen. Toegegeven, ook voor het Vast Comité I bevatte
het soms verrassende inzichten die wij zeker meenemen voor de komende twintig
jaar. Maar de informatie die vervat ligt in volgende 565 bladzijden, is ook leerrijk
voor alle andere betrokken actoren. Meer nog, het kan zelfs een inspiratiebron
vormen voor eventuele nieuwe vormen van onafhankelijk, democratisch toezicht
op het overheidsoptreden. Met de regelmaat van de klok worden immers voorstellen geformuleerd om ook in domeinen buiten de inlichtingendiensten een dergelijk toezicht in te stellen waarbij vaak wordt teruggegrepen naar het model van
het Vast Comité I. Dat sterkt ons alvast in de overtuiging dat het Comité de juiste
richting uitgaat …
Guy Rapaille
Voorzitter Vast Comité I
24 mei 2013
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Sur la voie de la maturité
Le Comité permanent R était déjà sorti de l’enfance depuis longtemps, mais il a
aussi passé le cap de l’adolescence. Il est devenu une organisation adulte qui s’est
résolument fait une place dans notre système démocratique. Ce processus ne fut
certainement pas un long fleuve tranquille. Le fait que le Comité soit une organisation hybride tout en contraste n’y est pas étranger. Le Comité permanent R est, il
est vrai, dans un rapport de dépendance et d’indépendance vis-à-vis du Parlement.
Il œuvre tantôt pour le législateur, tantôt pour le pouvoir exécutif ou encore pour
un citoyen, voire – via son Service d’Enquêtes – pour la justice. Et chacun nourrit
des attentes différentes et pose des exigences différentes. Le Comité s’est en outre vu
confier au fil du temps toujours plus de tâches variées. Ainsi, à un moment, il doit
formuler des recommandations, à un autre moment il doit intervenir comme juge,
et cela parfois dans une seule et même affaire. Au travers de ses diverses activités,
le Comité doit tenter de trouver un juste équilibre entre transparence et discrétion,
efficacité et légitimité, grands principes et contraintes pratiques, intervention prudente et réaction rapide…
Cependant, il nous semble que le Comité – et par extension toute son équipe –
s’en est généralement bien sorti. Si bien d’ailleurs que le modèle belge n’a cessé de
retenir l’attention de l’étranger. Et c’est loin d’être évident pour un petit pays comme
le nôtre, qui plus est dans un domaine aussi sensible.
Que des instances étrangères regardent et écoutent de plus en plus le Comité
permanent R ne peut évidemment être mis à l’actif de la seule équipe actuelle : tous
les conseillers et membres du personnel qui ont constitué le Comité au cours de ces
vingt dernières années y ont contribué. Deux personnes méritent cependant une
attention particulière : le conseiller Gérald Vande Walle et le greffier Wouter De
Ridder sont en effet ‘les valeurs sûres’ au sein du Comité. Ils étaient là depuis le tout
début et ont veillé à ce que l’organe de contrôle sur les services de renseignement et
de sécurité puisse se développer et devenir ce qu’il est aujourd’hui.
Mais ils ne sont naturellement pas les seuls à mériter notre appréciation dans
cette préface. Nous sommes également reconnaissants aux 38 auteurs (belges et
étrangers) d’avoir accepté de prendre la plume pour évoquer, chacun selon son expérience, son expertise et ses centres d’intérêt, ‘Vingt ans de contrôle démocratique
sur les services de renseignement’. En outre, tous les thèmes concevables ont été
repris en cinq chapitres : (1) Le contrôle démocratique sur les services de renseignement de 1830 à 2013, (2) Le contrôle sur les services de renseignement dans un cadre
élargi, (3) Le Comité permanent R sous le feu des projecteurs, (4) Le Comité permanent R et ses relations avec les services contrôlés et les quatre pouvoirs et (5) L’herbe
Intersentia
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(n’)est (pas toujours) plus verte ailleurs. L’épilogue a été confié aux bons soins du
professeur émérite Cyrille Fijnaut.
Nous sommes convaincus que la combinaison unique de personnalités issues
du milieu académique, du monde politique et d’hommes de terrain a permis
d’aboutir à une œuvre appréciable qui ne s’est pas transformée en un hymne – peu
crédible – mais est une analyse particulièrement approfondie et franche, un regard
parfois très personnel sur vingt années de fonctionnement. Des éléments positifs et
négatifs sont relevés, des thèmes sensibles ne sont pas éludés, des visions contradictoires ne sont pas enterrées … Aussi le titre de ce recueil me semble judicieux :
‘Regards sur le contrôle’ offre une chance unique à tout lecteur d’appréhender toutes
les pièces du puzzle du contrôle exercé sur la communauté belge du renseignement.
Admettons-le, ce recueil renferme aussi quelques idées que le Comité permanent
R gardera certainement pour les vingt prochaines années. Mais les informations
contenues dans les 565 pages suivantes sont aussi riches d’enseignements pour les
autres acteurs concernés. Plus encore, elles peuvent constituer une source d’inspiration pour d’éventuelles nouvelles formes de contrôle démocratique et indépendant
sur d’autres domaines de l’intervention publique. En effet, des propositions sont très
fréquemment émises aux fins d’instaurer un tel contrôle dans des secteurs autres
que les services de renseignement et où le Comité permanent R est pris en modèle.
Cela nous renforce en tout cas dans notre conviction que le Comité permanent R est
sur la bonne voie …
Guy Rapaille
Président du Comité permanent R
24 mai 2013
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