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Het is voor ons opnieuw een eer en een genoegen om het woord te kunnen nemen 
in dit vijfde nummer van de ‘Cahiers inlichtingenstudies – Cahiers des études de 
renseignement’. Deze nieuwe 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 vijfde nummer bewijst dat we opnieuw in ons opzet zijn 
geslaagd.

Het BISC is een inhoudelijk autonoom functionerende groep binnen het Centre for 
Policing and Security vzw met een afvaardiging in de raad van bestuur en in de alge-
mene vergadering. Guy Rapaille, voorzitter van het Vast Comité van Toezicht op de 
Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten neemt binnen het BISC de taak van voorzitter op.

Van in het begin werd echter de keuze gemaakt om het BISC naar vorm en inhoud Bel-
gisch 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 des études de renseignement. Naast deze cahiers is er ook de website: www.
intelligencestudies.be.

Het BISC organiseert jaarlijks minstens twee studiedagen omtrent thema’s die passen in 
het concept van de inlichtingenstudies. Dit betekent onderwerpen die verband houden 
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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 
après la guèrre froide ‘revisited’, ‘D-day minus x– intelligence activities along and over 
the Atlantikwall’ en ‘Building Belgium’s Cyber Intelligence Knowledge Capacity’.

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. In louter alfabetische volgorde zijn dit voor ons: Frank 
Franceus (Vast Comité van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten), Patrick 
Leroy (Algemene Dienst Inlichtingen en Veiligheid), Robin Libert (Veiligheid van de 
Staat), Thierry Piette (Inlichtingen- en Veiligheidsschool), Jaak Raes (Veiligheid van 
de Staat), Guy Rapaille (Vast Comité van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheids-
diensten), Nathalie Roegiers (Centre for Policing and Security) en Eddy Testelmans 
(Algemene Dienst Inlichtingen en Veiligheid).

Met betrekking tot de Cahiers inlichtingenstudies – Cahiers des études de renseignement’ 
werken we met een wetenschappelijke redactie, een redactie BISC, een wetenschappelijk 
leescomité en correspondenten. De redactie BISC werd uitgebreid met Thierry Piette 
(Inlichtingen- en Veiligheidsschool) en het wetenschappelijk leescomité met de Derrick 
Gosselin (Universiteit Gent, Koninklijke Militaire School en Oxford University) en 
Bertrand Warufsel (Université Lille 2).

Inhoudelijk heeft dit cahier 10 nieuwe bijdragen.

Emmanuel Debruyne en Elise Rezsohazy zorgen voor een historische bijdrage met als 
titel ‘‘La main sinistre’. Police secrète allemande et taupes belges. 1914-1918’. In hun artikel 
tonen de auteurs aan hoe het Belgische grondgebied tijdens de eerste wereldoorlog deel 
uitmaakte van het activiteitenterrein van de ‘Zentralpolizeistelle’ (het centrale politie-
bureau), een geheime politie die door het Duitse bezettingsbestuur werd opgericht. Zij 
leggen ons eveneens de procedures uit die door de geheime politie werden uitgewerkt. 
Om de bezette gemeenschap beter te controleren en in de weerstandsorganisaties te 
infiltreren maakten de diensten gebruik van ‘mollen’ die in de Belgische samenleving 
werden gerekruteerd. Tot slot stellen de auteurs onder meer vast dat dit vooral een 
antwoord was op de verlenging van het conflict en op de specifieke Duitse geostrate-
gische situatie.

In zijn bijdrage ‘Malaises et suspicions: les services secrets et la création du 5th Belgian SAS 
Squadron’ levert Karim Jouhari een interessante historische bijdrage over het ontstaan 
van dit bataljon. Met deze tekst tracht de auteur door een contextuele en analytische 
benadering een antwoord te geven op drie pertinente vragen die voortkomen uit de 
‘obscure’ omstandigheden die de oprichting van dit bataljon omringen: wie was verant-
woordelijk voor de oprichting van de eenheid? Wat was het doel van haar oprichting? 
Hoe is het Belgisch leger er in geslaagd in 1945 een eskadron SAS op te richten?
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Rachid Kerkab staat stil bij ‘Spatio-temporal dynamics of terrorism: the case of France’. Dit 
Engelstalig artikel bespreekt het gegeven dat onderzoekers en analisten steeds meer 
beroep doen op spatio-temporele patronen binnen criminaliteits- en inlichtingenana-
lyses. Nochtans stelt de auteur de kritische bedenking voorop dat er hoofdzakelijk 
gefocust wordt op geografische kenmerken van crimineel gedrag en minder op tijde-
lijke kenmerken. Deze observatie wordt in de bijdrage besproken door in te zoomen 
op geregistreerde terroristische aanslagen in de ‘Global Terrorism Database’ voor de 
periodes 1970-2012 én 2008-2012. De gegevens maken deel uit van doctoraal onderzoek 
dat lopende is aan de Vrije Universiteit Brussel. De auteur bespreekt de resultaten van 
het onderzoek en doet enkele markante vaststellingen.

De Engelstalige bijdrage ‘About the Global Futures Forum’ van Renaat Vandecasteele 
bespreekt de evolutie die (Belgische) inlichtingendiensten maken om meer betrok-
ken te zijn in academische organisaties en kennisplatforms. Men tracht het publiek 
vertrouwd te laten worden met het proces van inlichtingenactiviteiten en de organisatie 
van inlichtingendiensten. Zo zijn er in België drie denktanks waarbinnen verschillende 
leden van de inlichtingengemeenschap betrokken zijn, met name het BISC, de ‘Groupe 
Européen de Recherche en Ethique et Renseignement’ en het ‘Global Futures Forum’. 
Renaat Vandecasteele staat stil bij deze laatste multinationale speler en analyseert het 
platform die het inlichtingenwerk in al zijn facetten stimuleert, organiseert en voert. 
Het ‘Global Futures Forum’ wordt besproken, rekening houdende met diens betekenis, 
samenstelling, structuur, werking, interessegebied en meerwaarde voor de periode 
2005-2015.

Etienne Verhoeyen levert twee bijdragen. De eerste bespreekt ‘BLAO-BOX: un bureau de 
renseignements tripartite à Bruxelles (anglo-franco-belge) dans l’entre-deux-guerres’. Tussen 
1921 en 1939 was, eerst in Parijs, later in Brussel, een drielanden-inlichtingendienst 
actief bestaande uit vertegenwoordigers van de Britse, Franse en Belgische geheime 
diensten. Deze dienst kan beschouwd worden als een logisch vervolg op de samen-
werking tussen de drie diensten die tijdens de eerste wereldoorlog in Folkestone werd 
opgericht. Vooral de Engelsen hechtten veel belang aan de instelling die met dit doel werd 
opgericht: de BOX. In juli 1939 beëindigde de Belgische regering Box, een beslissing 
die hoofdzakelijk genomen werd in het kader van de bezorgdheid voor de Belgische 
neutraliteit.

De tweede bijdrage van Etienne Verhoeyen zoomt in op de dienst ‘Bijzondere Opdrach-
ten’ in Antwerpen. Zijn artikel ‘Een Antwerpse cocktail. De dienst Bijzondere Opdrachten 
van de stedelijke politie (1937-1940): een ‘politieke politie’ van burgemeester Huysmans?’ 
bestaat uit twee delen. Vooreerst behandelt hij de periode voor mei 1940. Daarnaast 
bespreekt hij de periode tijdens en na 1940.

In de bijdrage ‘Big data en rechtshandhaving: hype of hoop?’ zoomen René Westra en 
Gerard Bakker in op een thema dat brandend actueel is, met name de digitalisering 
van de samenleving en de veelvoud aan gegevens waar de strafrechtelijke keten mee 
geconfronteerd wordt. We aanvaarden dergelijke veranderingen als vanzelfsprekend 
maar dat is het allerminst. De auteurs stellen in de bijdrage drie vragen voorop. Vooreerst 
bestuderen ze de impact dergelijke evoluties op de Nederlandse rechtshandhaving. 
Daarnaast reflecteren ze over de vraag of inlichtingendiensten baat hebben met de 
realiteit van big data. Tot slot bespreken ze de consequenties van het feit dat het handelen 
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van de overheid niet alleen vanuit de juridische rationaliteit inhoud wordt gegeven. De 
lezer moet hierbij rekening houden dat de auteurs kijken naar de situatie zoals deze 
is in Nederland.

Deze vijfde editie van de Cahiers Inlichtingenstudies levert ook twee belangrijke toe-
spraken. De eerste betreft de tekst van Minister van Justitie Koen Geens op de BISC-
studiedag ‘Building Belgium’s cyber intelligence knowledge capacity’. De tweede toespraak 
is van de voorzitter van het Vast Comité I Guy Rapaille betreffende de totstandkoming 
van de ‘Belgian Intelligence Academy’ zoals deze aan bod is gekomen in de Senaat op 
23 januari 2015.

Tot slot bespreekt Jelle Janssens de documentaire ‘The Gatekeepers’. Deze unieke prent, 
daterende van 2012, laat interviews zien met voormalige chefs van de ‘Shin Bet’, de 
Israëlische veiligheidsdienst. Documentaires kunnen, net als boeken en artikels, een 
belangrijke bron van informatie zijn. De auteur toont dit aan door zijn kritische en 
vernieuwende bijdrage.




