
BEPERKTE VERSPREIDING 

21-05-2001 - RICHTLIJN VAN HET MINISTERIEEL COMITÉ VOOR 
INLICHTING EN VEILIGHEID BETREFFENDE DE NADERE REGELS 
VOOR CLASSIFICATIE, DECLASSIFICATIE EN WIJZIGING VAN HET 
CLASSIFICATIENIVEAU 

 
Huidige richtlijn wordt genomen in toepassing van artikel 3 van het 
Koninklijk besluit van 24 maart 2000 houdende uitvoering van de wet van 
11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachti-
gingen. 
 
HOOFDSTUK  I   Nadere regels betreffende de classificatie 
 
 
Afdeling 1   Algemene beginselen betreffende  de classificatie 
 
 
Classificatie bestaat in het toekennen van een beschermingsniveau door 
of krachtens de wet of door of krachtens de verdragen of overeenkomsten 
die België binden. (art. 2 van de wet van 11 december 1998 betreffende 
de classificatie en de veiligheidsmachtigingen). 
  
In een classificatie kunnen worden ondergebracht, alle informatie, alle 
documenten of gegevens, alle materieel, alle materialen of stoffen, in 
welke vorm ook, waarvan de niet-geëigende aanwending schade zou 
kunnen toebrengen aan één van de volgende belangen1 : 
 

 
a) de verdediging van de onschendbaarheid van het nationaal 

grondgebied en van de militaire defensieplannen; 
 
De verdediging van de onschendbaarheid van het grondgebied 
beoogt de vrijwaring van "het gehele grondgebied of een gedeelte 
ervan, alsook het luchtruim boven dat grondgebied of de territoriale 
wateren", alsook “de bescherming of het voortbestaan van de 
bevolking, het nationaal patrimonium of het economisch potentieel 
van het land”. 

 
De militaire defensieplannen moeten worden omschreven als alle  
"plannen betreffende de militaire verdediging van het nationaal 
grondgebied , van het luchtruim boven dat grondgebied of van de 
territoriale wateren en van de vitale belangen van de Staat, of 
betreffende de gemeenschappelijke militaire verdediging in het 
kader van een bondgenootschap of een internationaal of 
supranationaal samenwerkingsverband”. 

                                                           
1 Deze belangen moeten volgens de parlementaire werkzaamheden van voornoemde 

wet van 11 december 1998, worden omschreven volgens de organieke wet van 30 
november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst 
(Ontwerp van wet betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen , Parl. 
St. Kamer, gewone zitting 1996-1997, nr 1193/1, p. 7). 
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b) De vervulling van de opdrachten van de strijdkrachten 
 

Dit belang slaat op de acties, operaties, mobilisaties en de 
aanwendingen van  de Belgische Krijgsmacht, van de 
geallieerde strijdkrachten of van de intergeallieerde defensie-
organisaties in nationaal verband, in het kader van een 
bondgenootschap of een internationaal of supranationaal 
samenwerkingsverband. 
 
De opdrachten van de strijdkrachten worden uitgevoerd zowel in 
België als in het buitenland. 

 
 

c) De inwendige veiligheid van de Staat, met inbegrip van het 
domein van de kernenergie, en het voortbestaan van de 
democratische en grondwettelijke orde  

 
De inwendige veiligheid van de Staat en het voortbestaan van de 
democratische en grondwettelijke orde heeft beoogt : 
  
 “de veiligheid van de instellingen van de Staat en het 

vrijwaren van de continuïteit van de regelmatige werking van 
de rechtsstaat, de democratische instellingen, de elementaire 
beginselen die eigen zijn aan iedere rechtstaat, alsook de 
mensenrechten en de fundamentele vrijheden;” 

 
 “de veiligheid en de fysieke en morele vrijwaring van 

personen en de veiligheid en de vrijwaring van  goederen.” 
 
 

d) De uitwendige veiligheid van de Staat en de internationale 
betrekkingen van België 

 
Deze doestelling gaat over “het vrijwaren van de onschendbaarheid 
van het nationaal grondgebied, van de soevereiniteit en de 
onafhankelijkheid van de Staat, van de belangen van de landen 
waarmee België gemeenschappelijke doeleinden nastreeft, alsook 
van de internationale en andere betrekkingen die België met 
vreemde Staten en internationale of supranationale instellingen 
onderhoudt .” 
 

e) Het wetenschappelijk en economisch  potentieel van het land 
 

Deze notie zal het voorwerp uitmaken van een afzonderlijke  
richtlijn  van het Ministerieel Comité voor inlichting en veiligheid. 

 
f) Elk ander fundamenteel belang van het land 

 
Dit begrip zal, in voorkomend geval, worden gedefinieerd door de 
Koning op voorstel van het Ministerieel Comité voor inlichting en 
veiligheid. 
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g) De veiligheid van de Belgische onderdanen in het buitenland  

 
Dit beoogt de bescherming tegen elk “voornemen om het leven of 
de lichamelijke integriteit van Belgen in het buitenland en van hun 
familieleden collectief te schaden door verwoesting, afslachting of 
plundering.” 

  
h)  De werking van de besluitvormingsorganen van de Staat. 

 
De niet-geëigende aanwending beoogt elke vorm van aanwending met 
miskenning van de veiligheidsregels bepaald door de wet van 11 december 
1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen en door het 
Koninklijk besluit van 24 maart 2000 tot uitvoering van voornoemde wet van 
11 december 1998. 
 
Kunnen onder andere als “niet-geëigende aanwending”  worden beschouwd : 
 

- de mededeling van geclassificeerde stukken aan personen die geen 
houder zijn van een toereikende veiligheidsmachtiging of die er geen 
kennis van dienden te nemen; 

- de raadpleging van geclassificeerde stukken op een openbare plaats of 
in het openbaar vervoer; 

- de reproductie van stukken die geclassificeerd werden als “zeer 
geheim” of als “geheim” zonder het voorafgaand akkoord van de 
overheid van oorsprong; 

- het niet naleven van de voorwaarden waaronder het verzenden of 
vernietigen van geclassificeerde stukken moet gebeuren; 

- het bewaren van geclassificeerde stukken buiten een geclassificeerde 
zone die niet voldoet aan de minimumvereisten gedefinieerd door het 
Ministerieel Comité voor inlichting en veiligheid. 

 
 
De classificatie van een stuk gebeurt enkel en alleen door verwijzing naar de 
aard van de informaties die het bevat.
 
Geen enkel ander element mag in overweging worden genomen (zoals 
bijvoorbeeld, de aard van de bestemmeling of de hoogdringendheid waarmee 
de informatie moet worden behandeld).  
 
Conform de beslissing van 16 februari 2000 van het Ministerieel Comité voor 
inlichting en veiligheid  : 

 
 
- zal  er op toegezien worden zo weinig mogelijk te classificeren; 
 
- zal er op toegezien worden dat slechts geclassificeerd wordt met 

het oog op het behoud van de belangen die in artikel 3 van de wet 
van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de 
veiligheidsmachtigingen opgesomd zijn." 
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Bij de bepaling van de classificatie die wordt toegekend aan een document, 
vermijdt de overheid van oorsprong iedere overclassificatie, evenals iedere 
onderclassificatie. 
 
Een te hoge classificatie lijkt een efficiëntere bescherming te geven aan een 
document,  maar het regelmatig aanwenden van deze praktijk kan aanleiding 
geven tot een gevaarlijke ontwaarding van het classificatiesysteem. 
 
Omgekeerd mag het streven om bepaalde hinderlijke maar noodzakelijke 
beschermingsmaatregelen te vermijden, niet aanzetten tot het niet-
classificeren of tot het onderclassificeren. 
 
 
Bijgevolg zal elke bevoegde persoon, om over te gaan tot het classificeren : 

 
a) nagaan of één van de betrokken belangen schade kan ondervinden 

door een niet-geëigende aanwending van de inlichtingen. 
 
b) analyseren hoe erg de gevolgen zouden kunnen zijn van deze niet-

geëigende aanwending voor het belang in kwestie en de gepaste 
classificatie toekennen; 

 
c) de classificatie aanbrengen op het stuk conform artikel 6 van het 

Koninklijk besluit van 24 maart 2000 houdende uitvoering van 
voornoemde wet van 11 december 1998. 

 
 

Afdeling 2 Classificatiecriteria
 
Er bestaan drie beschermingsniveaus (art. 4 van voornoemde wet van 11 
december 1998) : 
 

- VERTROUWELIJK 
 

- GEHEIM 
 

- ZEER GEHEIM 
 
 

De toekenning van één van deze niveaus is verbonden met de ernst van de 
potentiële schade aan de betreffende belangen. 

 
 
a)   VERTROUWELIJK Dit niveau wordt toegekend wanneer de niet-

geëigende aanwending schade kan toebrengen 
aan één van de belangen bedoeld in artikel 3 van 
voornoemde wet van 11 december 1998.  
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Voorbeelden : een stuk dat, indien het op een niet-geëigende manier zou 
gebruikt worden : 

 
-  verstoringen zou veroorzaken in de diplomatieke  betrekkingen van België; 
 
-  zou ingaan tegen het Belgisch economisch en wetenschappelijk potentieel; 
 
-  de uitvoering van de opdrachten van de strijdkrachten zou verstoren; 
 
  
b) GEHEIM  :   Dit niveau wordt toegekend wanneer de niet-geëigende 

aanwending ernstige schade kan toebrengen aan één van 
de belangen bedoeld in artikel 3 van voornoemde wet van 
11 december 1998. 

 
Voorbeelden :  een stuk dat, indien het op een niet-geëigende manier zou 
gebruikt worden : 
 
-de diplomatieke betrekkingen van België ernstig zou kunnen verstoren;  
 
-op ernstige wijze zou ingaan tegen het Belgisch economisch en 
wetenschappelijk potentieel; 
 
-de uitvoering van de opdrachten van de strijdkrachten op ernstige wijze zou 
verstoren; 

 
 
c)  ZEER GEHEIM  :  Dit niveau wordt alleen toegekend wanneer de niet-

geëigende aanwending zeer ernstige schade kan 
toebrengen aan één van de belangen bedoeld in 
artikel 3 van voornoemde wet van 11 december 
1998 . 

 
Voorbeelden : een stuk dat, indien het op een niet-geëigende manier zou 
gebruikt worden : 
 
-  zou leiden tot het verbreken van de diplomatieke betrekkingen van België; 
 
- uitzonderlijke schade zou kunnen berokkenen, op lange termijn, aan het  
Belgisch economisch en wetenschappelijk potentieel; 
 
-  de opdrachten van de strijdkrachten zou kunnen verhinderen; 
 
Opmerking  : de “beperkte verspreiding” 
 
Wanneer de overheid van oorsprong van oordeel is dat het stuk geen 
classificatie vereist, maar zij de verspreiding ervan wil beperken tot de 
personen die bevoegd zijn om er kennis van te nemen, brengt ze de 
vermelding “beperkte verspreiding” aan op het stuk (art. 20 van voornoemd 
Koninklijk besluit van 24 maart 2000). 
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Het stuk dat op beperkte wijze wordt verspreid, krijgt niet de juridische 
gevolgen toegewezen voorzien door voornoemde wet van 11 december 1998. 
Bijgevolg zijn de formaliteiten die opgelegd worden door deze wet niet van 
toepassing op dit bijzonder type stuk. Het blijft nochtans beschermd door de 
regels betreffende het beroepsgeheim, waarvan de schending blootstelt aan 
strafrechtelijke vervolging en, eventueel aan disciplinaire sancties. 
 
 
Afdeling 3   Bevoegdheid
 
 
Alleen de "overheid van oorsprong" is bevoegd om te classificeren. Deze 
overheid is nu eens de auteur of de verantwoordelijke zelf van het document 
(intellectuele auteur), dan weer zijn hiërarchische meerdere (auteur in de 
juridische zin ; hij die ondertekent) (artikel 3 van voornoemd Koninklijk besluit 
van 24 maart 2000). 
 
De overheid van oorsprong moet minstens houder zijn van een 
veiligheidsmachtiging van het niveau “geheim”. 
 
De hiërarchische meerdere oefent een controle uit op de aan het document 
toegekende classificatie. 
 
Indien de overheid van oorsprong meent dat aan het document een 
beschermingsniveau “zeer geheim” dient toegekend te worden, brengt zij de 
persoon die bevoegd is om “zeer geheim” te classificeren via de hiërarchische 
weg op de hoogte. 
 
 
Afdeling 4     Globale, partiële en tijdelijke classificatie
 
 
§1  Globale classificatie
 
Er kan slecht één algemeen beschermingsniveau aan een stuk in zijn geheel 
gegeven worden. 
 
Deze classificatie zal ten minste hetzelfde classificatieniveau hebben als het 
hoogste classificatieniveau van de bestanddelen van het document. 
 
Het stuk in zijn geheel kan, in voorkomend geval, een algemeen 
classificatieniveau krijgen dat hoger is dan dat van de gedeelten die het 
samenstellen. 
 
 
§2  Partiële classificatie
 
 
De overheid van oorsprong kan overgaan tot een gedeeltelijke classificatie.  
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Zo kan een titel, een sectie, een paragraaf en zelfs een bijlage een 
classificatie krijgen die verschilt van de classificatie overwogen voor het 
geheel van het stuk, ermee rekening houdend dat de hoogste classificatie 
(zelfs van een zeer klein gedeelte van het stuk) de classificatie bepaalt van 
het geheel. 
 
Indien het stuk zijn classificatieniveau put uit een relatief kort en gemakkelijk 
te bepalen gedeelte van de tekst, moet dit gedeelte aangeduid worden.  
 
Het classificatieniveau toe te kennen aan het stuk, wanneer het gedeelte dat 
anders geclassificeerd is niet ingesloten is, dient aangeduid te worden in een 
voetnota met betrekking op de algemene classificatie die zich bevindt op de 
eerste bladzijde van het stuk. 
 
Voorbeeld  :  “Zonder bijlage x, is dit document niet geclassificeerd”   
 
 
§3   Tijdelijke classificatie 
 
 
De overheid van oorsprong heeft de mogelijkheid een beschermingsniveau 
toe te kennen dat beperkt is in de  tijd. 
 
In geval van tijdelijke classificatie, dient de overheid van oorsprong aan te 
duiden : 
 

- ofwel de datum waarna het stuk dient beschouwd te worden als 
gedeclassificeerd ofwel bekleed met een ander beschermingsniveau; 

 
- ofwel een bijzondere gebeurtenis die tot declassificatie of wijziging van 

het beschermingsniveau leidt. 
 
 
HOOFDSTUK 2  Nadere regels betreffende de declassificatie en de 
wijziging van het classificatieniveau 
 
Afdeling 1  Definities en beginselen 
 
De declassificatie van een geclassificeerd stuk bestaat in de opheffing van het 
beschermingsniveau waarmee het stuk bekleed was. 
 
Door wijziging van het classificatieniveau verstaat men iedere vermeerdering 
of vermindering van de bescherming, toegekend aan dat stuk. 
 
Afdeling 2  Bevoegdheid 
 
Alleen de overheid van oorsprong die een classificatie aan een stuk heeft 
toegekend kan beslissen over zijn declassificatie of over de wijziging van zijn 
beschermingsniveau. 
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Zij waakt erover dat de bestemmelingen van het stuk hiervan ingelicht 
worden. 
 
De overheid van oorsprong gaat geregeld na of de geclassificeerde stukken 
niet moeten gedeclassificeerd worden of dat het beschermingsniveau niet 
moet herzien worden. 
 
 
Afdeling 3  Methode 
 
 
Indien een stuk gedeclassificeerd wordt of indien er een wijziging is van het 
classificatieniveau, moet een passend merk aangebracht worden. De 
aanduiding van de declassificatie of van de wijziging van de classificatie moet 
duidelijk en zichtbaar zijn. 
 
De overheid van oorsprong waakt erover de datum van de declassificatie of 
de wijziging van het beschermingsniveau van het stuk aan te duiden. 
 
De declassificatie of de wijziging van het beschermingsniveau van een stuk 
dat het voorwerp uitmaakt van een tijdelijke classificatie gebeurt automatisch 
na verloop van de voorziene termijn of naar aanleiding van het voorkomen 
van de aangeduide gebeurtenis. 
 
Een stuk kan gedeclassificeerd worden  :  
 

- wanneer de omstandigheden niet meer toelaten het voortbestaan te 
rechtvaardigen van de bedreiging voor een van de belangen bedoeld in 
artikel 3 van voornoemde wet van 11 december 1998;  

 
- wanneer de geclassificeerde informatie kan beschouwd worden als 

voorbijgestreefd. 
 
 
 

********************* 
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