
BISC 11 7

Voorwoord
 Cahiers Inlichtingenstudies 

Gompel&Svacina
 BISC nr. 11
 p. 7-10
 © Gompel&Svacina
 ISBN 978-94-6371-364-1 

Marc Cools1, Emmanuel Debruyne2, Mathias Desmet3, Robin Liefferinckx4 
en Vincent Seron5 

Het is voor ons een eer en een genoegen om dit elfde nummer te mogen inleiden van 
de ‘Cahiers inlichtingenstudies – Cahiers d’études du renseignement’. De cahiers van 
het ‘Belgian Intelligence Studies Center’ of BISC zijn het resultaat van de inzet van 
een aantal praktijkmensen en academici die een wetenschappelijke belangstelling aan 
de dag leggen voor het ruime domein van de inlichtingenstudies. Dit elfde nummer 
bewijst dat we opnieuw en blijvend in ons opzet zijn geslaagd.

Het BISC is vandaag een inhoudelijk autonoom functionerende groep die operationeel 
wordt gedragen door de Universiteit Gent en de Université de Liège. Guy Rapaille, 
voormalige voorzitter van het Vast Comité van Toezicht op de Inlichtingen- en Vei-
ligheidsdiensten, blijft binnen het BISC de taak van voorzitter opnemen. Karin Van 
Peteghem, Universiteit Gent en Chris Bombeke, FOD Defensie, nemen als leden van 
de raad van bestuur ook het secretariaat waar.

Van in het begin werd de keuze gemaakt om het BISC naar vorm en inhoud Belgisch 
te maken. Dit resulteert in het gegeven dat elkeen er in de gesproken en geschreven 
tussenkomsten zijn eigen moedertaal hanteert met erkenning van de gelijkwaardigheid 
van de andere talen. Het BISC kent bijgevolg verschillende werktalen en dit verklaart 
meteen waarom de cahiers door het leven zullen gaan als Cahiers inlichtingenstudies 
– Cahiers d’études du renseignement. Het BISC organiseert jaarlijks minstens twee 
studiedagen omtrent thema’s die passen in het concept van de inlichtingenstudies. 
Dit betekent onderwerpen die verband houden met het historisch, het juridisch, het 
functionerings- en/of het sociaal wetenschappelijk bestuurlijk kader. 

De reeds georganiseerde studiedagen zijn: ‘Inlichtingen- en veiligheidsdiensten: geschie-
denis en vooruitblik’, ‘Ethiek en inlichtingen: oxymoron?’, ‘Overheden en economisch 
inlichtingenbeleid in België’, ‘Cyberthreats – Cyberdefence – Cyberwar: Pearl Harbor or a 
death of a thousand cuts’, ‘Chronique de ma guèrre cachée – Kroniek van mijn verborgen 
oorlog’, ‘Spionage tijdens en na de Koude Oorlog ‘revisited’ – L’espionnage durant et 
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après la guèrre froide ‘revisited’, ‘D- day minus x – intelligence activities along and over 
the Atlantikwall’, ‘Building Belgium’s Cyber Intelligence Knowledge Capacity’, ‘185 jaar 
VSSE – 70 jaar KUIAD – 5 jaar BISC’, ‘Inlichtingen- en actieagenten tijdens WOII’, 
‘Jubileumcolloquium 185 jaar Veiligheid van de Staat, 100 jaar militaire veiligheid, 70 Jaar 
KUIAD en 5 jaar BISC Past and futures’, ‘The private cold war in Western Europe’, ‘Big 
data et les services de renseignement: perspectives et défis à venir’, ‘Managing uncer-
tainties. The protection of critical infrastructures and intelligence services’, ‘Counter 
Insurgency’, ‘International collaboration regarding intelligence services and intelligence 
studies’, ‘Als we het vergeten, gebeurt het dan opnieuw? Radicalisering, burgerschapszin 
en onderwijs – Si nous l’oublions, cela va- t-il se reproduire? Radicalisation, citoyenneté 
et enseignement’, ‘The secret pigeon post – Joseph Raskin en Leopold Vindictive’, 
‘Vergeten dreigingen: schadelijke sektarische organisaties’,‘Forgotten threats: espionage’ 
en ‘Intelligence Studies, opportunities, challenges, results’.

In het BISC is de inlichtingengemeenschap en de academische wereld actief. Vooral naar 
deze eerste groep enthousiastelingen gaat onze persoonlijke dank en wetenschappelijke 
erkenning en waardering uit. Na jaren actief te zijn, werd besloten het BISC structureel 
te reorganiseren en te werken met een raad van bestuur of ‘conseil d’administration’, 
een wetenschappelijke redactie en leescomité of ‘rédaction’ en ‘comité de lecture 
scientifique’, correspondenten of ‘correspondants’ en een secretariaat of ‘secrétariat’.

In alfabetische volgorde zijn de volgende collega’s lid van de raad van bestuur: Michael 
Auwers (Cegesoma), Marnix Beyen (Universiteit Antwerpen), Sven Biscop (Universiteit 
Gent), Chris Bombeke (Ministerie van Defensie), Marc Cools (Universiteit Gent), 
Emmanuel Debruyne (Université Catholique de Louvain), Vivianne Deckmyn (BIM- 
Commissie), Mathias Desmet (Universiteit Gent), Werner- Edouard de Saeger (PXL 
Hogeschool), Derrick- Philippe Gosselin (Universiteit Gent en Oxford University), Eric 
Kalajzic (Ministerie van Defensie), Sophie Lavaux (Brussel Preventie & Veiligheid), Robin 
Libert (Veiligheid van de Staat), Robin Liefferinckx (Nationaal Crisiscentrum), Thierry 
Piette (Inlichtingen- en Veiligheidsschool), Bruno Plaetsier (Ministerie van Defensie), 
Guy Rapaille (Belgian Intelligence Studies Centre), Vincent Seron (Université de Liège), 
David Stans (Université de Liège), Koen Sybens (Inlichtingen- en Veiligheidsschool), 
Kathleen Van Acker (Algemene Dienst Inlichtingen en Veiligheid), Matthias Van Hoey 
(Coördinatieorgaan voor de Dreigingsanalyse) en Karin Van Peteghem (Universiteit 
Gent). 

Met betrekking tot de Cahiers inlichtingenstudies – Cahiers des études de renseigne-
ment’ werken we naast een wetenschappelijke redactie ook met een wetenschappelijk 
leescomité en correspondenten. Het past in deze context om Veerle Pashley te bedanken 
voor haar zeer lange wetenschappelijke inzet om deze Cahiers steeds opnieuw vorm te 
hebben gegeven. Hetzelfde gaat op voor de bijdragen in de werking van het BISC door 
Frank Franceus en André Lemaître.

Het Cahiers begint met de lezing van Marc Cools ter gelegenheid van het 15-jarig 
jubileum van de Inlichtingen- en Veiligheidsschool in Evere, waarin wordt duidelijk 
gemaakt hoe de inlichtingengemeenschap onder invloed van globaliseringsprocessen 
moet mee- evolueren om het hoofd te kunnen bieden aan de uitdagingen die nieuwe en 
hybride bedreigingen met zich meebrengen en hoe de wetenschap hiertoe kan bijdragen. 
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Mathias Desmet bespreekt in zijn bijlage de verouderde spionagewetgeving uit het 
Strafwetboek. Die zijn ontoereikend om spionnen te berechten en behoeven dringend 
een update. Mogelijk biedt het nieuwe Strafwetboek de nodige verbetering. 

Daarna beschrijft Tibo Minsart in zijn artikel de inlichtingen- en actieagenten (IAA) van 
Mortsel. Dit artikel geeft in het eerste deel een overzicht van de sociale achtergrond van 
de agent. De rode draad is hierbij de agent zelf; zijn persoonlijke verhalen, relaties en 
sociaal profiel, wat vaak nog ontbreekt in de bestaande literatuur. In het tweede deel 
wordt dit profiel statistisch vergeleken met het globaal profiel van de Belgische agenten. 

Jorik Van Hove neemt in zijn bijdrage de bedreigingen tegen de Belgische Staat, zoals 
opgenomen in de wet houdende de regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, 
onder de loep. Het artikel heeft oog voor de juridische regeling, de werking van de 
Veiligheid van de Staat en de moeilijkheden die daarbij komen kijken.

Matthias Van Hoey beschrijft het Outreachprogramma van het OCAD. Op basis van 
een bespreking van zowel de voordelen, valkuilen en hinderpalen van samenwerking 
tussen de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en de wetenschappelijke wereld bespreekt 
hij welke projecten het OCAD heeft gelanceerd om de link tussen het OCAD en de 
wetenschap te versterken en te optimaliseren, om op die manier voor beide partijen 
voordelig te zijn. 

Ten slotte bespreekt Michaël Alexandre de rol van inlichtingen- en veiligheidsdiensten 
in het kader van een pandemie. In zijn opiniestuk staat hij stil bij de opdrachten die 
deze diensten hebben in het snel veranderende veiligheidslandschap van vandaag.
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