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Ook 2016 was voor de Nationale Veiligheidsoverheid een kanteljaar in haar
bestaan. De terreuraanslagen in Europa (o.a. Parijs, Brussel, Berlijn) alsook
daarbuiten (Turkije werd meerdere malen hard getroffen) maakten andermaal
duidelijk dat de strijd tegen terreur, zowel in binnen- als buitenland, onverdroten
verder moet worden gezet op een gecoördineerde en overlegde wijze.
In dit kader werd de NVO - als collegiale overheid - belast met verscheidene
nieuwe projecten.

Screening van de gevoelige beroepen
Het belang van de veiligheidsverificaties is het jongste jaar sterk toegenomen (zie
ook de statistieken hieronder). Omwille van het verstrengde en constant
evoluerende veiligheidsklimaat worden de bevoegde autoriteiten geconfronteerd
met een stijgend aantal aanvragen om veiligheidsverificaties uit te voeren, vooral
in sectoren waar er een specifiek veiligheidsrisico bestaat.
Om op een adequate manier aan deze toenemende vraag tegemoet te komen,
werden in de schoot van de NVO een reeks wetswijzigingen voorbereid. Dit om te
vermijden dat er enerzijds geen nodeloze veiligheidsverificaties worden
uitgevoerd en de overheidsmiddelen nodeloos belasten. Anderzijds om te zorgen
dat waar een veiligheidsverificatie wenselijk is om de publieke veiligheid te
garanderen, deze ook kan worden uitgevoerd.
Deze wetswijzigingen zullen in het voorjaar 2017 uitwerking krijgen.

Ontwikkeling van een nationaal cryptosysteem
De verschillende Belgische en Europese veiligheids- en inlichtingendiensten
werken traditioneel via beveiligde kanalen voor de uitwisseling van gevoelige en
geclassificeerde informatie. In een streven om deze informatiedoorstroming nog
verder te optimaliseren heeft de Belgische Regering in het kader van haar
terroprovisie een specifiek budget toegekend aan de NVO voor de ontwikkeling
van een nationaal cryptosysteem. Voor de ontwikkeling van dit systeem heeft het
Secretariaat van de NVO de nodige expertise aangetrokken. Het hele project
omvat daarnaast een extra beveiliging van het Secretariaat en een doorgedreven
samenwerking met de Koninklijke Militaire School en Belgische universiteiten.
De impact van beide projecten is niet gering voor de NVO en vormt een enorme
uitdaging voor zowel het Secretariaat als de steundiensten.
Zo werden het voorbije jaar – naast een aantal geplande vervangingen – het
personeelsbestand van het secretariaat met ongeveer 30% verhoogd om de extra
werklast ter zake te kunnen absorberen.
Op het vlak van IT werd ook voortgewerkt aan de upgrade van de bestaande
Habil-applicatie voor de verwerking van de aanvragen tot veiligheidsmachtiging.
Het opzet van de nieuwe applicatie Habil+ bestaat erin het volledig beheer van de
veiligheidsmachtigingen én ook van de veiligheidsadviezen en –attesten hierin te
centraliseren. Ook de boekhoudkundige verwerking van alle betalingen zal
hierdoor transparanter en efficiënter verlopen en de doorlooptijd van een
aanvraag verkorten.
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Website NVO
Voortaan kunnen onze stakeholders en het brede publiek ook op de website van
de Nationale Veiligheidsoverheid (www.nvo-ans.be) een antwoord vinden op hun
vragen. De site bevat heel wat relevante informatie die onze klanten en burgers
kunnen interesseren. Ook dit activiteitenverslag zal er te vinden zijn.
In ons streven naar een performante dienstverlening zal naderhand worden
bekeken of de interactie met onze partnerdiensten niet kan worden bevorderd
via de website.
Sedert de lancering in september 2016 werd de site al bijna 2.500 keer bezocht,
hetgeen de noodzaak aan een goede externe communicatie andermaal onderlijnt.

Enkele statistieken inzake de afgifte van machtigingen,
attesten en adviezen
Het succes van de website maakt dat de dossierbeheerders meer aandacht
kunnen schenken aan de opvolging van de individuele dossiers. Ook dit jaar
sneuvelden alweer enkele records ter zake.
In 2016 leverde de NVO 7452 individuele veiligheidsmachtigingen waarvan 405
dossiers in samenwerking met buitenlandse NSA’s. Bijkomend heeft België in 862
dossiers
haar
steun
verleend
tot
het
afleveren
van
buitenlandse
veiligheidsmachtigingen.
Daarnaast
leverde
de
NVO
ook
zo’n
262
firmaveiligheidsmachtigingen af, een stijging van 25% ten opzichte van 2015.
Daarnaast werden 34.134 aanvragen ingediend voor veiligheidsverificaties
(attesten en adviezen). Dit is een stijging met ruim 10% ten opzichte van 2015.
Het grootste aantal aanvragen was voor luchthavenidentificatiebadges (23.164)
en toegang tot Europese toppen (9.270).

Internationale samenwerking
Met wat voorafgaat, zou men haast vergeten dat de NVO ook op internationaal
vlak diverse Belgische belangen behartigt.
Bilaterale akkoorden over de wederzijdse uitwisseling en bescherming van
geclassificeerde informatie
De onderhandeling van algemene veiligheidsakkoorden blijft een belangrijke
prioriteit, zeker gezien het groot economisch belang ervan voor onze bedrijven.
In 2016 werd een akkoord ondertekend met Finland. Onderhandelingen met
Frankrijk, Italië, Nederland en het Verenigd Koninkrijk zitten in een ver gevorderd
stadium. Tot slot zijn ook onderhandelingen opgestart met Polen en de Baltische
Staten.
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Samenwerking met Internationale Organisaties
Op multilateraal vlak heeft de NVO bezoek gekregen van veiligheidsinspecties
vanwege de NAVO en de EU (Raad en Commissie).
o De NAVO-inspectie vond plaats van 11 t.e.m. 13 oktober
o De EU-inspectie ging dan weer door van 8 t.e.m. 10 november

Gallileo
Binnen de Europese satellietnavigatiesystemen bestaat er een onafhankelijk
veiligheidsaccreditatieboard, samengesteld uit vertegenwoordigers van de
lidstaten en Noorwegen, EUCOM en ESA. Deze board staat in voor onder meer
toelatingen om te lanceren en om grond- en ruimtesegmenten in dienst te
stellen. Voor België neemt de NVO deze vertegenwoordigingstaak op. Op 15
december 2016 ging het Europese GALILEO operationeel van start.
Te noteren dat de NVO, naast de evaluatie van de veiligheidsaspecten van dit
signaal, ad interim en tot de inwerkingtreding van het Belgisch
ruimtevaartagentschap, tevens de operationele taken omtrent het beveiligd
GALILEO-signaal behartigt.
Multinational Industrial Security Working Group
De MISWG werd in 1985 opgericht om een eenduidig veiligheidsbeleid en
relevante veiligheidsprocedures te ontwikkelen voor de bescherming van
geclassificeerde
informatie
met
betrekking
tot
niet-NAVO
gebonden
multinationale samenwerkingsprogramma’s op defensiegebied en internationale
industrieveiligheidsaangelegenheden.
De MISWG is een informeel samenwerkingsverband dat bestaat uit
vertegenwoordigers van 33 landen en 3 internationale organisaties. Gewoonlijk
komt de MISWG eenmaal per jaar bijeen. Het gastland (Zweden in 2016) levert
de vergadervoorzitter en het secretariaat. In 2017 zal België het gastland voor de
MISWG zijn.
Samenwerking met de EU
Met de instellingen van de EU werd het Memorandum van overeenstemming
ondertekend voor de uitvoering van veiligheidsverificaties voor leveranciers van
EU Instellingen.
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