
BEPERKTE VERSPREIDING 

21-05-2001 - RICHTLIJN VAN HET MINISTERIEEL COMITÉ VOOR INLICHTING EN 
VEILIGHEID INZAKE DE MODALITEITEN VOOR HET TOEZICHT OP DE 
UITVOERING VAN DE OPDRACHT VAN DE VEILIGHEIDSOFFICIEREN 

 
 
Huidige richtlijn voert artikel 9 van het Koninklijk besluit van 24 maart 2000 uit tot 
uitvoering van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de 
veiligheidsmachtigingen. 
 
De veiligheidsofficieren komen, in de uitoefening van hun opdrachten, onder de 
bevoegdheid van de Veiligheidsoverheid : de collegiale overheid aangeduid door de 
Koning en bevoegd voor de toekenning of intrekking van veiligheidsmachtigingen. 
 
 

1. Opdrachten van de veiligheidsofficieren
 

A.  De veiligheidsofficieren waken over de naleving van de veiligheidsregels in het 
openbaar bestuur, de eenheid van de Strijdkrachten, de instelling van openbaar nut, 
het autonoom overheidsbedrijf, het ministerieel kabinet of in de rechtspersoon 
waarbinnen ze zijn aangewezen. 
 
Deze opdracht houdt onder meer in : 
 

• Het dagdagelijks bijhouden van alle reglementen, richtlijnen en 
veiligheidsnormen die in hun kabinet, hun dienst, hun departement, hun 
algemeen bestuur, hun eenheid van de Strijdkrachten of hun rechtspersoon van 
toepassing zijn ; 

• Het nagaan van de inachtneming en de correcte toepassing van de 
veiligheidsregels ; 

 
• Het op de hoogte brengen van hun hiërarchie en de veiligheidsoverheid onder 

wiens bevoegdheid ze ressorteren aangaande de inbreuken, tekortkomingen en 
kwetsbaarheden op het gebied van de veiligheid, en het formuleren van 
voorstellen om hieraan te verhelpen; 

 
• Het verzekeren van een samenwerkingsverband met het veiligheidspersoneel 

van de andere echelons en de samenwerking bevorderen; 
 

• Het geregeld in herinnering brengen van de elementaire richtlijnen betreffende 
de veiligheid aan het personeel dat toegang moet krijgen tot geclassificeerde 
stukken ; 

 
• Het overgaan tot het administratief onderzoek in het geval van een 

compromittering of een veiligheidsincident; 
 
• Het inschrijven van de doorgestuurde en ontvangen documenten die als 

‘geheim’ of als ‘zeer geheim’ geclassificeerd zijn.  
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B.  De veiligheidsofficieren vervullen de taken die hen zijn opgelegd in toepassing van 
voornoemde wet van 11 december 1998 in het kader van de procedure tot aanvraag 
en toekenning van de veiligheidsmachtigingen : 

 
• Het overzenden aan de voorzitter van de Nationale Veiligheidsoverheid of, in 

voorkomend geval, aan de afgevaardigde overheden van de aanvraag om een 
veiligheidsmachtiging, nauwkeurig gemotiveerd en ondertekend door de 
bevoegde overheid of de personen bedoeld in artikel 24 § 2 van voornoemd 
Koninklijk besluit van 24 maart 2000 ; 

 
• Het aan de persoon voor wie een veiligheidsmachtiging werd aangevraagd 

bezorgen van de vereiste documenten tegen bericht van ontvangst (art. 24 § 3 
van voornoemd Koninklijk besluit van 24 maart 2000) ; 

 
• Het overzenden aan de Nationale Veiligheidsoverheid, binnen een termijn van 

15 dagen te rekenen vanaf de dag van hun ontvangst, van de documenten 
bedoeld in artikel 17 lid 3 van voornoemde wet van 11 december 1998 (art. 25 
van voornoemd Koninklijk besluit van 24 maart 2000) ; 

 
• Het ter kennis brengen en het uitvoeren van de beslissing van de Nationale 

Veiligheidsoverheid aan de persoon voor wie een veiligheidsmachtiging werd 
aangevraagd binnen een termijn van 15 dagen te rekenen vanaf de dag van 
ontvangst (art. 25, lid 5 van voornoemd Koninklijk besluit van 24 maart 2000). 

 
2. Modaliteiten voor het toezicht op de uitvoering van de opdrachten van de 

veiligheidsofficieren
 
 

a. De uitvoering van de opdracht van de veiligheidsofficieren wordt onder het 
toezicht geplaatst van de Nationale Veiligheidsoverheid en van de 
afgevaardigde  veiligheidsoverheden. 

 
b. Te dien einde zullen de Nationale Veiligheidsoverheid en de gemachtigde 

veiligheidsoverheden : 
 

• Informatieve bijeenkomsten organiseren ; 
 
• Vademecums opstellen voor de veiligheidsofficieren ; 

 
• Onderzoeken ter plaatse uitvoeren teneinde vast te stellen of de 

veiligheidsregels wel worden gerespecteerd ; 
 
• Controle uitvoeren op de door de veiligheidsofficieren uitgevoerde 

administratieve onderzoeken naar aanleiding van een compromittering of 
een veiligheidsincident. Deze controle wordt uitgevoerd op basis van een 
verslag opgesteld door de veiligheidsofficieren na het uitvoeren van het 
administratieve onderzoek. 

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