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Voorwoord 

Vandaag bespraken de parlementaire fracties van CD&V de uitdagingen rond veiligheid tijdens de 

fractiedagen van de partij in Brugge. 

CD&V bouwt aan een betrokken samenleving. Een plaats waar mensen kansen krijgen en 

verantwoordelijkheden nemen. Waar we elkaar niet loslaten en samen bouwen aan de toekomst. 

Een betrokken samenleving kan echter niet werken zonder veiligheid. Iedereen weet dat absolute 

veiligheid niet bestaat. Maar mensen verwachten wel dat politici zorgen voor een omgeving waar ze 

niet continu bang over de schouder moeten kijken. Het is aan ons om het evenwicht te vinden dat 

zekerheid biedt, maar ook wegblijft van verkramping die initiatief ontmoedigt. 

Er is de voorbije 2 jaar enorm veel werk verzet op vlak van veiligheid. Maatregelen zijn voorgesteld, 

bediscussieerd en uitgevoerd. Tijd is te kostbaar om die discussies opnieuw te voeren. We moeten 

dus voortgaan op de ingeslagen weg. Omdat het de juiste weg is, en omdat er resultaten geboekt 

worden. 

CD&V wil een integrale aanpak. Veiligheid is veel breder dan terreur. Het terugdringen van 

verkeersdoden moet een prioriteit blijven. Wat ‘kleine’ criminaliteit wordt genoemd, zorgt vaak voor 

enorme frustraties. En ook terreur blijkt vaak verweven met andere criminele feiten. 

CD&V wil dat elk niveau zijn rol speelt. Dat begint op het lokale niveau, waar de burgemeester de 

spilfiguur is van het gemeentelijke veiligheidsbeleid, met de lokale politie als één van de actoren. 

Onderwijs en Welzijn zijn onmisbare spelers op vlak van preventie en detectie van problemen. Op 

het federale niveau zijn federale politie, veiligheidsdiensten en justitie cruciale spelers in de 

ketenwerking. Ook Europa moet een voortrekkersrol blijven spelen.   

Onze leidraad is ‘voorkomen waar het kan, ingrijpen waar het moet’. Wij zetten in op een actieve en 

integrale veiligheidsketen. 

 

CD&V fractiedagen, Brugge, 15 september 2016 
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De basis van het interfederaal veiligheidsbeleid is de Kadernota Integrale Veiligheid, 

voorbereid door de minister van Justitie1. Deze is het strategisch referentiekader voor het 

beleid en vormt voor CD&V ook de kern van een effectief veiligheidsbeleid. 

De Kadernota Integrale Veiligheid geeft het veiligheidsbeleid vorm overeenkomstig de 

methodiek van de veiligheidsketen (preventie-repressie-nazorg). Vanuit het perspectief van 

een integrale aanpak worden alle actoren en bestuursniveaus geactiveerd en 

geresponsabiliseerd om de doelstellingen binnen de eigen bevoegdheden waar te maken. 

Dit geldt zowel voor de bestuurlijke als voor de gerechtelijke actoren.  

Een ‘ketenbenadering’ betekent actief inspelen op de gehele veiligheidsketen, en niet alleen 

op de repressieve aanpak. Het is fundamenteel dat men voor de aanpak van elke 

veiligheidsproblematiek voldoende aandacht besteedt aan iedere schakel van de keten. 

Daarbij wordt ook rekening gehouden met de beschikbare capaciteit en de afstemming op 

elkaars prioriteiten. Een keten is immers maar zo sterk als haar zwakste schakel. 

De preventieve aanpak is tweeledig. Hij start bij een maatschappij waarin elke jongere, elke 

burger zich gewaardeerd voelt, zich thuis kan voelen. Socio-preventieve maatregelen, 

waarbij de talrijke sociale actoren in onze samenleving worden ondersteund en waar nodig 

versterkt (onder meer in de zorgsector en de hulpverlening, het onderwijs, de diensten voor 

het maatschappelijk welzijn, de straathoek- en buurtwerkers van gemeente, provincie of 

gemeenschappen en gewesten,…) zijn hiervoor essentieel. Daarnaast zijn er ook “harde” 

preventieve maatregelen die specifiek gericht zijn op criminaliteitspreventie of beveiliging 

(zoals bv. inbraak- of diefstalpreventiecampagnes, politiepatrouilles op hotspots, bewaking 

door private veiligheidsdiensten, techno-preventieve maatregelen, preventieve bestuurlijke 

maatregelen,…). 

De repressieve aanpak sluit daarop aan. Hij bestaat zowel in de bestuurlijke handhaving en 

administratieve sanctionering door controle- en inspectiediensten, als in de strafrechtelijke 

aanpak door de politie en het gerecht. Het is een logische volgende stap in de keten, indien 

het preventiebeleid niet of onvoldoende zijn vruchten heeft afgeworpen. De sanctionerende 

bevoegdheid werkt hier normbevestigend en waar mogelijk herstelgericht. Hoe effectiever 

de preventie, hoe beter de repressieve aanpak zich kan richten op de meer ernstige en 

maatschappij-ontwrichtende vormen van criminaliteit. 

Tenslotte bestaat het sluitstuk van de keten uit de nazorg ten aanzien van slachtoffers, maar 

ook de aanpak en re-integratie van daders en de normalisering van de maatschappij.  

                                                           
1
 Goedgekeurd in de Interministeriële Conferentie Veiligheids- en Handhavingsbeleid van 7 juni 2016. 
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Naast een integrale en geïntegreerde aanpak vereist een effectief veiligheidsbeleid ook 

complementariteit en een vertrouwensrelatie in de samenwerking op lokaal, deelstatelijk, 

federaal, Europees en internationaal niveau. De verschillende beleidsniveaus nemen immers 

binnen de veiligheidsketen, elk in hun domein, talrijke maatregelen om de veiligheid te 

waarborgen. De wederzijdse wisselwerking, afstemming en versterking van het beleid 

dragen niet alleen bij tot een nog efficiëntere veiligheidsketen, ze verhogen ook de 

veiligheid van de burger.  

Een actieve ketengerichte en integrale aanpak is bijgevolg de beste waarborg voor een 

performant veiligheidsbeleid. Deze nota bouwt voort op de ingeslagen weg.   

Dit is dus geen zoveelste veiligheidsplan, maar wel een optimalisering van de 

ketenbenadering. De voorbije periode zijn er Europees, federaal, deelstatelijk en lokaal 

enorme stappen gezet op het vlak van veiligheid en dit in het bijzonder in de 

beleidsdomeinen waar onze partij voor bevoegd is. De reeds besliste maatregelen moeten 

nu verder uitgevoerd worden en waar nodig verfijnd. Daarnaast kunnen nieuwe 

maatregelen noodzakelijk zijn, hetzij in het verlengde van de regeerakkoorden of ingevolge 

bijzondere omstandigheden die zich sedertdien hebben voorgedaan. Het opzet van deze 

tekst is dan ook om de beste kansen te bieden aan het vooropgestelde doel : veiligheid voor 

allen. 

 

---------------------------------------------------- 

 

Het mag duidelijk zijn dat in een veiligheidscontext de lokale dimensie cruciaal is. De burger 

voelt veiligheid en onveiligheid namelijk het meest in zijn eigen leefomgeving. Daar zijn de 

inzet van politie, preventiediensten, gemeenschapswachten, lokale besturen en zo vele 

andere actoren ook het meest zichtbaar en tastbaar. 

De wijkpolitie vormt ongetwijfeld één van de belangrijkste componenten van een kwalitatief 

veiligheidsbeleid in het algemeen, en van de basispolitiezorg in het bijzonder. Wijkwerking is 

daarom verder uitgetekend in diverse ministeriële richtlijnen en beleidsplannen. In de 

toelichting van de wet tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd 

op 2 niveaus (7 december 1998), lezen we het volgende: "onze politie moet steunen op het 

concept van de community policing, een principe dat in België stilaan voet aan de grond 

krijgt. De eerste voorwaarde voor de goede werking van een moderne politiedienst is de 
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optimale integratie van de politie in de gemeenschap. De community policing is zowel een 

filosofische als een organisatorische strategie die de politie en de lokale bevolking in staat 

stelt nauw samen te werken teneinde de misdaden, de wanbedrijven op te lossen en het 

onveiligheidsgevoel, de verstoring van de samenleving, de wijkdelinquentie te voorkomen. 

Voortdurende nauwe en persoonlijke contacten vormen hier een eerste voorwaarde. Een 

maatschappelijk geïntegreerde politie kan over meer maatschappelijke informatie 

beschikken." 

Twee decennia later geldt deze ambitie meer dan ooit. De wijkpolitie vormt immers het 

instrument bij uitstek om dit principe te realiseren, vermits zij vanuit een niet-geïsoleerde 

positie kan bijdragen aan de veiligheid. Een veilige leefomgeving bouw je namelijk op samen 

met de lokale gemeenschap én mits een bijdrage van andere lokale actoren, zoals 

bijvoorbeeld het middenveld, onderwijs en preventiewerkers. Een sterke wijkpolitie 

weerspiegelt dan ook de samenstelling van de bevolking. Daarom is het belangrijk dat onder 

meer de allochtone gemeenschap de weg naar de politie- en veiligheidsdiensten vindt.  

Nog meer dan in het verleden moeten we werk maken van een systematiek van overleg en 

informatie-uitwisseling tussen politie (wijkagenten) en bevolking. Maar ook op het vlak van 

capaciteit kan de wijkwerking nog uitgediept en geïntensifieerd worden. Normen zoals één 

wijkagent per 4000 inwoners zijn voorbijgestreefd, zeker als we weten dat in bepaalde 

gemeenten meer dan 10% van de bevolking per jaar wijzigt. Tenslotte is meer waardering 

en ondersteuning nodig voor de functie van wijkinspecteur. Hiertoe moeten verschillende 

mogelijkheden verder bestudeerd worden, zoals een degelijke wijkveiligheidsanalyse, een 

meer coachend leiderschap, een snellere werving, een nog betere opleiding en een 

permanente vorming. 

Het lokale politieniveau is door de terroristische aanslagen zwaar op de proef gesteld. Op 

korte termijn werden nieuwe interne procedures en veiligheidsmaatregelen uitgewerkt. 

Terwijl de lokale politie een groot deel van haar capaciteit moest vrijmaken voor federale 

beveiligingsmaatregelen, moest zij ook het reguliere werk blijven verzekeren. Het is duidelijk 

dat dit mechanisme aan zijn limieten zit en niet langer kan gebruikt worden om 

maandenlange ‘bovenlokale’ opdrachten te verrichten. Nationale solidariteit moet er zijn, 

maar mag niet gelden voor langdurige opdrachten en kan zeker niet ten koste van de 

basispolitiezorg gaan. 

Capaciteit is een sleutelwoord geworden voor vele overheidsdiensten. Voor de 

geïntegreerde politie is dat niet anders. Toch stellen we vast dat bepaalde functies zoals 

wijkinspecteur niet tijdig of zelfs helemaal niet meer ingevuld geraken. De instroom moet 
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daarom een stuk groter worden. Het aantrekkelijker maken van de job is daarbij één 

uitdaging, maar er zijn nog andere initiatieven te nemen, ook door kleinere politiekorpsen. 

Het verplicht opnemen van 'gereserveerde' rekruten of een verplichte aanwezigheidstermijn 

in beide componenten van de geïntegreerde politie (lokaal en federaal) zijn pistes die een 

onderzoek verdienen. Eveneens moeten er ook in het gerechtelijk arrondissement Brussel 

‘antennes’ van het justitiehuis opgericht worden, meer bepaald in Vilvoorde, Halle en Asse 

en dit geïnspireerd op het model van het veiligheidshuis. 

Het werken aan veiligheid op lokaal niveau gebeurt vanuit verschillende optieken. Dit kan 

verschillend zijn voor elke schakel (preventie-repressie-nazorg) van en voor elke actor in de 

veiligheidsketen. Dat is ook logisch, want de aanpak of activiteit kan sterk verschillend zijn. 

Iedereen is het erover eens dat preventie best zo dicht mogelijk bij de buurt opgezet en 

uitgevoerd wordt, terwijl je voor een noodoproep gerust bij een telefooncentrale op enkele 

tientallen kilometers verder mag uitkomen, als je maar tijdig geholpen wordt. Voor 

bepaalde politiefunctionaliteiten zoals dringende noodhulp op het terrein, onderzoek naar 

georganiseerde criminaliteit en verkeershandhaving moeten we een schaalvergroting 

durven overwegen. Dat zou niet alleen de efficiëntie van de politieorganisaties ten goede 

kunnen komen, maar zou vooral resulteren in een meer gelijkwaardige en kwalitatieve 

dienstverlening. Voor de Brusselse politiezones lijkt de tijd alvast rijp om die stap te 

overwegen. 

Als aanvulling op en in lijn met de Kadernota Integrale Veiligheid werden de afgelopen 

maanden voor de verschillende schakels van de veiligheidsketen al heel wat maatregelen 

genomen, zowel op het federale als op het deelstatelijke niveau (zie bijlagen).  

In deze nota werden vijf specifieke domeinen geïdentificeerd waar nog ruimte is voor zeer 

concrete maatregelen. Het gaat hierbij telkens om maatregelen die voortbouwen op reeds 

geleverd werk of er de verdere operationalisering van zijn, of in bepaalde gevallen ook om 

nieuwe maatregelen, maar steeds omkleed met de nodige waarborgen en met respect voor 

de rechtsstaat. Ze worden hieronder in detail toegelicht.  
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ACTIEDOMEIN 1 

 

Radicalisering en terrorisme 
aanpakken 
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Actiepunt 1: Blijvend inzetten op preventie en deradicalisering 

- Burgerschapseducatie voor onze jongeren. Een van de kerntaken van de 

gemeenschappen en gewesten bestaat er in radicalisering te voorkomen. Onderwijs is 

hierbij een belangrijke hefboom. Burgerschapseducatie moet hierbij een speerpunt 

worden: jongeren vertrouwd maken met begrippen als democratie, rechtsstaat, vrijheid 

van meningsuiting,... Ze moeten weten welke weg er in het verleden is afgelegd om deze 

principes in onze maatschappij te verankeren én hoe ze daar in het dagelijkse leven naar 

kunnen handelen. Om al deze doelen te verwezenlijken moet burgerschap een essentieel 

onderdeel uitmaken van elke schoolcultuur en pedagogisch project, maar evenzeer als 

concrete vakinhoud/eindterm ingeschreven staan voor elke leerling. 

 

- Meer deradicaliseringsambtenaren. Elke gemeente die te maken heeft met de 

problematiek van radicalisering (dus niet beperkt tot zogenaamde foreign terrorist 

fighters) moet een deradicaliseringsambtenaar aanstellen. Voor de kleinere gemeenten of 

daar waar de problematiek minder sterk aanwezig is, kan een intergemeentelijke 

deradicaliseringsambtenaar overwogen worden. Momenteel zijn er slechts 15 gemeenten 

die over een dergelijke ambtenaar beschikken2. In een aantal gemeenten neemt de 

preventie- of integratieambtenaar die taak op zich. Elke gemeente vult die functie nu op 

haar eigen manier in. Een harmonisering en verduidelijking van de taakomschrijving van 

een deradicaliseringsambtenaar is echter wenselijk. Het moet duidelijk zijn dat hij/zij als 

aanspreekpunt fungeert voor burgers met vragen rond (mogelijke) radicalisering en 

instaat voor een persoonsgerichte en gecoördineerde aanpak.  

 

- Het afzweren van geweld: een aanpak op maat. Centraal in een persoonsgerichte 

aanpak is het ontwikkelen van een disengagement-traject3. Een puur gerechtelijke aanpak 

van teruggekeerde Syriëstrijders en hun eventuele opvolging door de veiligheidsdiensten 

is onvoldoende om deze jongeren, al dan niet in combinatie met een straf, opnieuw in 

onze maatschappij te integreren en tot andere inzichten te laten komen.  

                                                           
2
 Anderlecht, Antwerpen, Brussel, Luik, Maaseik, Mechelen, Schaarbeek, Sint-Jans-Molenbeek, Verviers, 

Vilvoorde, Genk, Kortrijk, Charleroi, Sint-Gillis en Menen.  
3 Een disengagement-traject dat sociale re-integratie beoogt is een traject op maat van een individu in de 

aanpak van gewelddadig extremisme dat ingrijpt op meerdere levensdomeinen en werkzame factoren. Binnen 

een dergelijk traject zijn de facto meerdere actoren betrokken. De begeleiding omvat zowel veiligheids- als 

socio-preventieve begeleidingsaspecten binnen een lange termijnperspectief en waarin de continuïteit van de 

opvolging is verzekerd. Gelet op het belang van de sociale context vindt het traject ook aansluiting bij de lokale 

realiteit van het individu en kan het steunen op de lokale partners.   
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Correcte inzichten in deze problematiek vormen de sleutel voor een effectieve aanpak 

van radicalisering en terrorisme, maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat er nog veel 

onduidelijkheid heerst, niet alleen over het proces van radicalisering, maar ook over 

deradicalisering of disengagement, en de effectiviteit ervan. Over dit laatste is weinig 

wetenschappelijk onderzoek voorhanden. We hebben echter niet de luxe om aan de zijlijn 

te blijven staan en te wachten tot alle kennis voorhanden is. Integendeel, we moeten zelf 

zo snel mogelijk werk maken van de uitbouw van disengagement-trajecten. Recente 

werkzaamheden van de interministeriële conferentie Justitiehuizen hebben een definitie 

van het ‘disengagement-traject’ opgeleverd.  

Het is nu zaak om zo snel mogelijk een  consensus te bereiken met alle betrokken actoren 

over de componenten van een dergelijk traject, en een antwoord te geven op vragen 

rond het verplicht karakter versus de vrijwilligheid, het belang van ideologie in het traject 

en de rol van de overheid en het middenveld.  

Op het vlak van preventie van radicalisering zetten we in op een tegendiscours in 

scholen4, gevangenissen en jeugdinstellingen. De lopende initiatieven rond deze ‘counter-

narrative’ worden waar nodig versterkt en geëvalueerd.  

 

- Betere begeleiding risicojongeren. Om scholen goed te kunnen ondersteunen en 

risicojongeren gericht te begeleiden, verenigen lokale spelers zich in een netwerk, om 

samen een lokaal beleid uit te werken dat kort op de bal kan spelen. Scholen, CLB, CAW5, 

Jongerenwelzijn, CGG6, VDAB, OCMW, de pedagogische begeleidingsdiensten,…. maken 

hier deel van uit. Het netwerk kent de lokale context (behoeften, noden, bestaande 

praktijken, aanbod), behoudt het overzicht over de populatie risicojongeren in de regio, 

en mobiliseert indien nodig de school en de betrokken diensten errond (onder meer CLB 

en PBD).  Het netwerk heeft de nodige kennis over wie de stakeholders zijn en welke 

actoren betrokken moeten worden om een lokaal beleid op te zetten. Op basis van een 

lokaal afsprakenkader met alle betrokken stakeholders wordt duidelijk wie welke rol en 

verantwoordelijkheid op zich neemt in de strijd  tegen schooluitval en radicalisering. 

Waar preventie faalt, dienen ook duidelijke afspraken met politie en parket gemaakt te 

worden. 

 

                                                           
4
 bv. netwerk islamexperten o.l.v. Khalid Benhaddou. 

5
 Centra voor Algemeen Welzijn 

6
 Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg 
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Het netwerk bepaalt voor elke risicojongere een hulpprogramma binnen de integrale 

jeugdhulp, dat de jongere verplicht dient te volgen, en het volgt die trajecten ook van 

nabij op. De netwerken worden ook gesensibiliseerd om aandacht te hebben voor 

desinformatie en online haatboodschappen op het internet, en om jongeren hiermee 

gepast te leren omgaan. Binnen deze aanpak wordt ook pro-actief en vindplaatsgericht 

gewerkt, gelet op het belang van sociale media, worden ook initiatieven genomen die ook 

op dit facet ingrijpen (cfr. virtueel ‘straathoekwerk’). 

 

- Inzetten op schoolinterventieteams.  In bepaalde scholen in Vlaanderen en Brussel is de 

concentratie van risicojongeren zo groot (en de potentiële broeihaard van radicalisme zo 

acuut) dat de draagkracht van leerkrachten en leerkrachtenteams overschreden wordt en 

de school als systeem tekort schiet. Het inzetten van schoolinterventieteams die men 

zeer snel, op vraag en ad hoc kan inzetten, biedt hierop een antwoord. Deze teams 

bestaan uit experten die ervaring hebben om met dergelijke leerlingen om te gaan en 

snel op acute situaties kunnen inspelen. Daarvoor wordt samengewerkt met de 

onderwijsverstrekkers, de centra voor leerlingenbegeleiding en Welzijn.   

 

- Draaiboek voor snelle respons bij gewelddadig extremisme. De minister van Onderwijs 

en de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin werken aan de ontwikkeling van 

een gemeenschappelijk draaiboek, gebaseerd op lokale praktijkervaring, voor 

eerstelijnswerkers, leerkrachten en andere mensen die actief zijn in het brede welzijns- 

en onderwijsveld. Aan de hand daarvan zullen de genoemde socio-preventieve actoren 

sneller het ontstaan van radicale denkbeelden kunnen herkennen en tevens over de 

nodige info beschikken om daar gepast op te reageren en disengagementstrajecten te 

concretiseren. 

 

- Werk als beste integratiemiddel. Integratie van nieuwkomers en het helpen vinden van 

een job is cruciaal in het bouwen aan een samenleving waar radicalisering geen 

voedingsbodem vindt. Alle aspecten van het Vlaams Actieplan ter preventie van 

radicaliseringsprocessen moeten uitgevoerd worden7. Het is belangrijk dat de VDAB kort 

op de bal speelt met gerichte trajecten voor radicaliserende jongeren (preventief) en 

voormalige Syriëstrijders (curatief). De VDAB-consulenten moeten ook getraind worden in 

het herkennen van signalen van radicalisering en hoe daarmee best wordt omgegaan. 

 

                                                           
7
 Vlaams actieplan ter preventie van radicaliseringsprocessen die kunnen leiden tot extremisme en terrorisme 

van 3 april 2015. 
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- Alle hens aan dek voor kwetsbare jongeren. Kinderen en jongeren die in een 

verontrustende situatie verkeren of gekend zijn voor als misdrijf omschreven feiten in 

verband met gewelddadig extremisme verdienen de grootste aandacht. Kinderen en 

jongeren zijn een bijzonder kwetsbare groep wanneer zij betrokken zijn in een milieu 

waarin gewelddadig extremisme een voedingsbodem heeft gevonden.  De omzendbrief 

van het College van Procureurs-generaal inzake foreign terrorist fighters en de infoflux 

met betrekking tot minderjarigen verdient een verdere uitwerking om sneller en gepast 

te kunnen optreden.  

 

Actiepunt 2: Opvolgen foreign terrorist fighters en haatpredikers 

- Veiligheid en preventie: ‘partners in crime’. In de Ministeriële Omzendbrief van 21 

augustus 20158 is voorzien in de oprichting van Lokale Integrale Veiligheidscellen (LIVC). 

Deze moeten een verplicht karakter krijgen en op regelmatige basis samenkomen. 

Daarenboven mogen ze niet uitsluitend gericht zijn op foreign terrorist fighters, maar 

moeten ook andere problematische gevallen van radicalisering er in aan bod kunnen 

komen. Een LIVC moet er immers niet alleen voor zorgen dat alle diensten (zoals 

preventie- en sociale diensten) samenkomen in geval van effectieve aanwezigheid van 

foreign terrorist fighters, maar ze moet ook op structurele basis werk kunnen maken van 

een geïntegreerde benadering waarin voldoende nadruk ligt op preventie. Op die manier 

worden signalen sneller gedetecteerd en aangepakt, en wordt een verdere uitbreiding 

van de radicalisering voorkomen. Een grondige en integrale bestrijding van de 

problematiek is slechts mogelijk wanneer het preventieve, repressieve en curatieve op 

elkaar afgestemd zijn.  

Op basis van de lijst van OCAD van alle personen die bekend staan als foreign terrorist 

fighters gaat de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, op verzoek van de minister van 

Werk, Economie en Consumenten, systematisch na of deze personen niet ten onrechte 

werkloosheidsuitkeringen krijgen omdat zij niet meer voldoen aan de voorwaarden. 

 

- Databanken 2.0. In het kader van de strijd tegen het terrorisme zijn diverse 

vernieuwende en multidisciplinaire  databanken opgericht, zoals de databank foreign 

terrorist fighters en de databank haatpredikers, die (gemoduleerd) toegankelijk zijn voor 

een veelheid aan relevante diensten en overheden. Deze zijn momenteel in volle 

                                                           
8
 Ministeriële Omzendbrief betreffende de informatie-uitwisseling rond en de opvolging van foreign terrorist 

fighters afkomstig uit België. 
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technische ontwikkeling. Deze databanken zijn van essentieel belang bij de opvolging van 

foreign terrorist fighters en haatpredikers. 

De technische en juridische uitwerking van deze databanken is veelomvattend en 

hoogstaand. Om deze snel te operationaliseren, werd er voor geopteerd om ze 

afzonderlijk op te richten, weliswaar onder dezelfde wet. Er wordt tegelijkertijd gestreefd 

naar een integratie van de verschillende gespecialiseerde terrorismedatabanken op 

termijn, evenals naar een hoge mate van interconnectiviteit met de algemene 

databanken, zodat deze efficiënter kunnen worden beheerd en menselijke fouten (bij het 

invoeren of het uitlezen ervan) tot een minimum worden beperkt. Dit gebeurt met het 

grootste respect voor de privacy van de burgers (bescherming van de gegevens,  controle, 

gedifferentieerde toegang voor de verschillende diensten,…). 

 

Actiepunt 3: Bestrijden financiering terrorisme 

- Misbruik bitcoins aanpakken. De opsporingsdiensten stellen vast dat virtuele munten 

(zoals bitcoins) worden gebruikt om betalingen in het criminele milieu uit te voeren. 

Dergelijke digitale munten zijn in veel gevallen niet te traceren naar hun herkomst of 

bestemming. Volgens de Europese Commissie worden ze tevens gebruikt voor 

terrorismefinanciering. Zo stelden de Duitse opsporingsdiensten vast dat een wapen, 

waarmee een aanslag werd gepleegd, met gebruik van bitcoins werd aangekocht op het 

‘dark web’. Ook de Belgische autoriteiten stelden reeds witwasverrichtingen vast met 

dergelijke digitale munten. 

Het is van groot belang om op Europees niveau een concrete antiwitwas- en financiële 

regelgeving voor virtuele munten uit te werken.  

In afwachting daarvan moet ons land reeds de nodige maatregelen nemen om het 

criminele gebruik van virtuele munten tegen te gaan. Er zijn verschillende manieren om 

dit te realiseren: buitenlandse tussenpersonen die via internet in België virtuele 

betalingsdiensten aanbieden onder toepassing van de Belgische antiwitwaswet brengen; 

de mogelijkheid creëren voor het Belgische gerecht om informatie te vorderen; een 

plicht invoeren tot het bijhouden van IP-adressen door tussenpersonen; de 

gespecialiseerde opsporingsdiensten substantieel versterken; blokkeren van frauduleuze 

en niet-meewerkende tussenpersonen en servers en de aankoop van gespecialiseerde 

software om de virtuele (zelfs geanonimiseerde) transacties te analyseren.  
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- Geldstromen opvolgen. Op heden zijn financiële instellingen, banken en verschillende 

niet-financiële beroepen verplicht om een cliëntenidentificatie uit te voeren, en hebben 

zij een bewaarplicht en waakzaamheidsplicht bij financiële verrichtingen. Verrichtingen 

die verdacht zijn in het kader van witwassen van geld en financiering van terrorisme 

moeten zij melden aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI), die deze 

verrichtingen na grondig onderzoek kan doormelden aan het Openbaar Ministerie. 

De minister van Justitie maakt werk van meer en kwalitatievere meldingen van de 

financiële sector, bijvoorbeeld door het verplicht melden van transacties met bepaalde 

personen, groepen of regio’s die in verband worden gebracht met terrorismefinanciering. 

Daarnaast onderzoekt de minister van Justitie de mogelijkheden voor de CFI om 

informatie over risicopersonen aan de financiële instellingen mee te delen zodat deze 

gerichte opsporingen kunnen uitvoeren. 

In het kader van onderzoeken naar terrorisme wordt overwogen om het Openbaar 

Ministerie en de politie toegang te geven tot de CFI-databank, wat tot op heden (gelet op 

het beroepsgeheim van de CFI) niet mogelijk is. Sinds februari 2016 kan de CFI op eigen 

initiatief informatie sturen naar de Veiligheid van de Staat, het OCAD en de Algemene 

Dienst Inlichtingen en Veiligheid van Defensie in het kader van terrorisme en de 

financiering ervan. 

Om de dossiers efficiënt te behandelen, kan gedacht worden aan puur bestuurlijke 

doormeldingen, gemoduleerd per geadresseerde administratie, maar los van een 

doormelding aan het Openbaar Ministerie.9 Dit moet gepaard gaan met een onderlinge 

afstemming van de doormeldingen van de CFI en het vervolgingsbeleid van het Openbaar 

Ministerie.  

  

                                                           
9
 Enkel indien de CFI beslist dat ernstige aanwijzingen van witwassen van geld of financiering van terrorisme 

bestaan, is een mededeling aan in de wet opgenomen autoriteit mogelijk. Deze autoriteit is steevast het 
Openbaar Ministerie. Voor bepaalde misdrijven wordt ook een administratieve overheid (fiscus, sociale 
inspectie, inlichtingendiensten,…) in kennis gesteld. 
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Actiepunt 4: Informatieverzameling via menselijke bronnen  

- Meer menselijke bronnen inzetten. De informatiepositie van de opsporingsdiensten 

binnen terroristische en andere criminele milieus is van groot belang. Geradicaliseerde 

milieus zijn echter gesloten en het is niet evident voor de politie- en inlichtingendiensten 

om er voet aan wal te krijgen.   

Vandaag kan de politie reeds, met toestemming van het Openbaar Ministerie en controle 

door de Kamer van Inbeschuldigingstelling, onder strikte voorwaarden zelf infiltreren in 

het kader van terrorisme/georganiseerde criminaliteit, eventueel met bijstand van een 

deskundige burger (politionele infiltratie).10 De minister van Justitie bestudeert, na enkele 

vragen hiertoe vanuit de hoge magistratuur en de gerechtelijke politie, de piste om een 

wettelijke regeling voor burgerinfiltranten of gestuurde informanten bij terrorisme in te 

stellen. Dit betreft een gevoelige materie, waarbij substantiële wettelijke regelingen en 

een publiek debat nodig zijn.  

Daarnaast laat de wet al toe dat de politie en inlichtingendiensten informatie kunnen 

bekomen van een burger die zich in/rond het criminele milieu bevindt (informant), maar 

die evenwel bij de informatiegaring geen misdrijven kan plegen. Deze informanten 

kunnen een vergoeding krijgen, maar uit de praktijk blijkt dat deze vergoedingen te 

beperkt zijn in verhouding tot het risico dat deze personen lopen.  

Voor de bescherming van bedreigde getuigen werkt Justitie actief samen met andere 

Europese lidstaten op het vlak van (tijdelijke) opvang en huisvesting. 

 

- Wettelijke regeling voor spijtoptanten. In de Kamer diende Raf Terwingen van CD&V een 

voorstel voor een wettelijke regeling van spijtoptanten in. 

Spijtoptanten zijn personen uit het criminele milieu die bepaalde zware misdrijven11  

aangeven of meewerken aan het onderzoek12, in ruil voor een  verval van strafvordering, 

strafvermindering of –uitsluiting of betere strafuitvoeringsmodaliteiten.  

Dergelijke regelingen bestaan in diverse landen13. De bedoeling is steeds om zware, 

maatschappij-ontwrichtende criminaliteit een halt toe te roepen. Daarnaast kan een 

                                                           
10

 Een politieambtenaar die op basis van een valse identiteit zich in de geviseerde terroristische of criminele 
organisatie mengt  (infiltrant) en met toelating van het Openbaar Ministerie bepaalde misdrijven kan plegen. 
11

 In het kader van georganiseerde criminaliteit of terrorisme. 
12

 En die daarbij informatie meedelen die leidt tot de opheldering of veroordeling. 
13

 Zoals Nederland, Duitsland, Italië, Verenigd Koninkrijk. 
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dergelijke wetgeving  ertoe leiden dat internationale, criminele organisaties en 

terroristische cellen minder snel geneigd zullen zijn om zich in België te vestigen.  

Ook hier betreft het een gevoelige materie, waarbij substantiële, wettelijke regelingen 

(instellen van procedures tot controle) en een publiek debat (gelet op de terechte 

ethische en morele opmerkingen die kunnen geuit worden) nodig zijn. 

 

Actiepunt 5: Informatiedeling 

- Informatie delen in overleg en vertrouwen. Er is momenteel geen wettelijk kader om de 

door het beroepsgeheim beschermde informatie ongestraft met elkaar te kunnen delen 

binnen een (multidisciplinair) overleg voor een geïntegreerde veiligheidsaanpak.  

De strafbaarstelling van “personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen 

van geheimen die hun zijn toevertrouwd” en die deze publiek maken buiten de gevallen 

dat de wet hen daartoe verplicht (artikel 458 van het Strafwetboek), verhindert dat de 

voor een effectieve veiligheidshandhaving noodzakelijke informatie wordt meegedeeld 

aan de veiligheidsdiensten. Het schuldig verzuim in geval van noodtoestand (art. 422bis 

Sw.) en het spreekrecht van artikel 458bis Sw. in geval van bepaalde misdrijven tegen 

kwetsbare of minderjarige personen bieden juridisch onvoldoende mogelijkheden. 

Op grond van hun beroepsgeheim weigeren maatschappelijke werkers en andere 

personen die tot geheimhouding verplicht zijn soms hun medewerking aan het 

strafonderzoek en laten ze na om cruciale informatie voor de handhaving en de 

strafvervolging mee te delen aan de gerechtelijke autoriteiten. Evenmin wordt deze 

informatie gedeeld tussen administraties en verschillende categorieën van 

geheimhouders met een verschillende finaliteit. Hierdoor blijven zowel de bestuurlijke 

overheden als de politie en het parket soms verstoken van noodzakelijke informatie om 

de nodige preventieve maatregelen of opsporingshandelingen te stellen. 

Het wetsvoorstel van Raf Terwingen14 zal toelaten dat deze informatie in het kader van 

een overleg wél ongestraft kan worden gedeeld tussen de verschillende deelnemers aan 

dat overleg, ongeacht of ze zelf gebonden zijn door een beroepsgeheim, geheim van het 

onderzoek of een discretieplicht. Het casusoverleg wordt georganiseerd door de wet of 

mits instemming (of zelfs op initiatief) van de procureur des Konings15. 

                                                           
14

 Wetsvoorstel betreffende het casusoverleg tussen dragers van een beroepsgeheim – 54K1910001. 
15

 Bv. casusoverleg intrafamiliaal geweld binnen een Family Justice Center. 
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Er werd expliciet gekozen voor een spreekrecht in plaats van spreekplicht. 

Geheimhouders zijn immers veelal personen die buiten de context van de gerechtelijke of 

politionele finaliteit opereren en niet altijd goed geplaatst zijn om zelf te oordelen welke 

informatie ze moeten delen. In vele gevallen zal dat moeten blijken uit het overleg.  

Daarnaast wordt voorzien in vorming voor hulpverleners over de contouren van het 

beroepsgeheim. 

 

- OCMW deelt informatie met parket. In sommige gevallen weigeren instellingen van 

sociale zekerheid (o.a. OCMW’s) in te gaan op de vragen van het gerecht naar informatie 

in functie van het onderzoek naar strafbare feiten.  

Aan de voorzitter van de tijdelijke commissie terrorismebestrijding werd een 

tekstvoorstel voorgelegd, uitgaande van het College van Procureurs-generaal, de minister 

van Justitie en de minister van Maatschappelijke Integratie. Daarmee zal het Openbaar 

Ministerie administratieve gegevens kunnen vorderen ten aanzien van (alle) instellingen 

van sociale zekerheid in functie van een opsporings- of gerechtelijk onderzoek naar 

wanbedrijven of misdaden. Het Openbaar Ministerie bepaalt dan welke soort 

administratieve gegevens moeten worden aangereikt en op welke manier dit moet 

gebeuren.  

De weigering van medewerking wordt strafbaar gemaakt. Tevens moet deze 

meldingsplicht  worden voorzien voor inbreuken van sociale fraude (cfr. artikelen 232 

t.e.m. 235 van het Sociaal Strafwetboek), aangezien deze nauw verbonden zijn met de 

bevoegdheden en de werking van de betrokken instellingen.  

 

Actiepunt 6: informatiedoorstroming 

- Burgemeester beter geïnformeerd. De burgemeester is een sleutelactor in de 

veiligheidsketen. Daarom moet hij kunnen beschikken over bepaalde operationele 

informatie inzake de personen, de plaatsen en de evenementen die een mogelijke 

bedreiging vormen voor de openbare orde.  

 

Experten buigen zich reeds lang over de vraag of er naast de bestaande regimes voor het 

gerechtelijk onderzoek (de BOM-wet voor bijzondere opsporingsmethoden) en het 

inlichtingenonderzoek (BIM-wet voor bijzondere inlichtingenmethoden) een “bijzondere 

administratieve methode”-wet of BAM-wet moet worden gecreëerd. Een dergelijke 
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BAM-wet zou zeer intrusieve maatregelen kunnen bevatten zoals het heimelijk betreden 

van een woning, de infiltratie van groepen onder een valse identiteit of nog 

telefoontaps.16 

De meest intrusieve maatregelen moeten in elk geval voorbehouden blijven aan het 

gerechtelijk onderzoek en de inlichtingendiensten.  

Dit sluit niet uit dat men sereen moet nadenken over de types van informatie die de 

burgemeester of de lokale politie nodig hebben alsook over de gevoeligheid van deze 

gegevens. Zo zijn binnen de regering werkzaamheden bezig opdat de administratieve 

politie, louter in het kader van de strijd tegen het terrorisme en teneinde de veiligheid 

van haar eigen agenten niet in gevaar te brengen, heimelijk camera’s kan gebruiken. 

Vanzelfsprekend zal ter zake een rigoureus regime gelden van garanties en een controle 

door een onafhankelijk orgaan dat zich op nationaal niveau bevindt.  

In het kader van de strijd tegen het terrorisme bevindt de sleutel zich in een goede 

werking van de lokale ‘Taskforce radicalisme’ waarvan de lokale politie net zoals de 

overige veiligheidsdiensten deel van uitmaken. Vanuit die visie beschrijft  de Ministeriële 

Omzendbrief van 21 augustus 201517 inzake foreign terrorist fighters dat de 

burgemeester toegang moet hebben tot de informatiekaarten van de foreign terrorist 

fighters die aanwezig zijn op zijn grondgebied. De lokale politie heeft volledige toegang 

tot de gemeenschappelijke foreign terrorist fighters-gegevensbank waarbij de lokale 

politie de link is tussen de burgemeester en het federale niveau om de doorstroming van 

informatie te verzekeren.  

 

- Camera’s ten dienste van allen. Onze handhavingsdiensten maken in de 

opsporingsfunctie gebruik van ANPR-systemen18. Het gaat daarbij om zowel vaste als 

mobiele ANPR-systemen die de diensten technologisch ondersteunen en vooral toelaten 

om meer gericht te werken bij acties met een verkeers- en/of gerechtelijke finaliteit. De 

ANPR-camera's faciliteren de monitoring, de selectie en bijgevolg ook de controle van 

een voertuig en de inzittenden. 

Om de monitoring, selectie en controle met ANPR-camera's efficiënter te maken, is er op 

termijn een nationale ANPR-databank nodig, of minstens een betere interconnectie 

tussen de bestaande ANPR-databanken. Er wordt nu reeds gewerkt aan een wettelijke 
                                                           
16

 Telefoontaps maken in stricto sensu geen deel uit van de BOM-wet, maar worden er vaak in ondergedeeld 
aangezien ze tot de meest intrusieve en meest omkaderde maatregel van het Belgisch recht behoren.  
17

 Ministeriële Omzendbrief betreffende de informatie-uitwisseling rond en de opvolging van foreign terrorist 
fighters afkomstig uit België. 
18

 Automatische nummerplaatherkenning. 
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basis hiervoor. Belangrijk is dat de databank zowel lokaal als bovenlokaal en vooral in 

real-time (bv. bij diefstal van een voertuig) gevoed wordt.  

Een retroactieve gerechtelijke bevraging kan haar nut bewijzen voor bijvoorbeeld 

opsporings- en gerechtelijke onderzoeken. Zo wordt het traceren van het afgelegd traject 

van een voertuig dat gebruikt werd voor een moord of aanslag mogelijk. De voorwaarden 

waaronder dit mogelijk gemaakt moet worden, maken het voorwerp uit van overleg op 

regeringsniveau.  

Het gebruik van ANPR-camera’s biedt niet alleen mogelijkheden in het gerechtelijk 

domein waarbij achteraf data opgevraagd worden of waarbij camera’s bijvoorbeeld 

gebruikt worden om geseinde voertuigen (en eventueel inzittenden) op te sporen. Ook in 

het bestuurlijk domein biedt ANPR mogelijkheden om bewegingen op het vlak van 

openbare orde op te volgen. Denken we maar aan grote manifestaties waarbij ANPR-

camera’s de politie ondersteunen om de eigen inzet passend te oriënteren. 

Niet alleen de verschillende gemeenten en politie beschikken over ANPR-camera’s, ook 

de gewesten en douane hebben deze technologie inmiddels in huis. Een nog efficiëntere 

inzet is dus mogelijk door gedeeld gebruik van de bestaande camera’s.  

 

Actiepunt 7: Informatiemonitoring  

- Internetpatrouilles binnen wettelijk kader. Net zoals de politie in de straten en de 

openbare ruimte patrouilleert, moet de politie ook gedragingen en interacties op het 

internet en de sociale media kunnen opvolgen. De autonome bevoegdheid van de politie 

(buiten het strafrechtelijk onderzoek dat wordt geleid door een magistraat) moet in dit 

kader beter afgelijnd zijn. Dit aspect is al voorzien in het regeerakkoord. We moeten dit 

punt uitwerken, maar ook beter definiëren wat kan en niet kan in het kader van het 

onderzoek en welke controle daarop moet bestaan.  

Er is momenteel een project in voorbereiding dat preciseert wat de politie autonoom mag 

doen om het publieke deel van het internet te monitoren. De minister van Justitie heeft 

voor wat betreft het luik van de gerechtelijke politie concrete voorstellen gedaan in lijn 

met het advies van de Privacycommissie. Het project is momenteel nog hangende omdat 

er nog geen uitsluitsel bestaat over de beperkingen voor de bestuurlijke politie bij het 

patrouilleren op het internet.  

Een goed wettelijk kader voor het patrouilleren op internet is van uitermate groot belang 

omdat het de coherentie moet verzekeren met de regeling voor de infiltratie en interactie 
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van politie op het internet in het kader van een strafonderzoek. Die regeling is uitgewerkt 

in de nieuwe wet op de bijzondere opsporingsmethoden van de minister van Justitie die 

binnenkort in het parlement wordt besproken. 

Daarnaast is er ook een wettelijke omkadering nodig voor het gebruik van “open source” 

gegevens van sociale media door de politie en de inlichtingendiensten in het kader van 

strafonderzoeken. Er wordt immers steeds krachtigere software ontwikkeld die 

bijvoorbeeld zelfs toelaat om in detail de fysieke verplaatsingen van individuen te volgen 

via hun publieke gegevens op sociale media. Het is dan ook noodzakelijk om de grens te 

definiëren tussen enerzijds het louter punctuele gebruik van openbare gegevens en 

anderzijds de systematische en uitgebreide opsporing van gedragingen van een individu. 

In het tweede geval moeten passende controlemechanismen (onder ander toelating door 

een magistraat) worden voorzien.  

 

- WhatsApp laten meewerken met het gerecht. Providers zoals Google (Gmail, YouTube, 

Google), Facebook (Whatsapp inbegrepen), Twitter of Microsoft (Hotmail, Skype) hebben 

een enorme macht opgebouwd door de enorme hoeveelheid én de gevoeligheid van de 

gegevens die ze beheren en de informatie die ze verspreiden.  

Ze zijn onvermijdelijk sleutelactoren geworden voor elk integraal en geïntegreerd 

veiligheidsbeleid. Samenwerking met hen is dan ook noodzakelijk.  

Vooreerst is het ter preventie van criminaliteit essentieel dat deze providers meer 

betrokken worden bij de verwijdering van haat of terroristische ‘content’. Op nationaal 

vlak moeten we de banden met deze providers versterken, enerzijds met UNIA voor wat 

betreft de haatmisdrijven en anderzijds met de nieuwe federale politie-eenheid (Internet 

Referral Unit) voor het luik terrorisme. Op die manier kan problematische inhoud, 

uitsluitend op basis van de « terms & conditions » van deze providers, verwijderd worden. 

Dit betekent dat dit sneller gebeurt dan wanneer men een rechterlijke beslissing dient af 

te wachten. Op Europees vlak pleit de minister van Justitie voor bijkomende inspanningen 

van de Europese Unie om de dialoog met deze providers te intensifiëren.  

Vervolgens is het belangrijk dat de providers hun samenwerkingsverplichtingen ten 

aanzien van de Belgische Justitie in het kader van gerichte strafonderzoeken respecteren. 

Criminelen, terroristen inbegrepen, gebruiken steeds meer deze nieuwe media (met 

name WhatsApp of Skype) om onderling te communiceren. Het feit dat hun sociale zetel 

in Silicon Valley (VS) gehuisvest is, mag geen obstakel zijn om voluit medewerking te 

verlenen aan de Belgische Justitie wanneer bijvoorbeeld terroristen hun diensten in 

België misbruiken. De minister van Justitie werkt aan een nationale aanpak, maar heeft 
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ook de nodige initiatieven genomen in het bepleiten van Europese en internationale 

aanpak.  
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ACTIEDOMEIN 3 

 
Een alert gerecht  

en bestuur   



De keten is zo sterk als de zwakste schakel 
 

 

de keten is zo sterk als de zwakste schakel    
 

26 

Actiepunt 8: Gerechtelijke handhaving en uitvoering 

- Naar een modern strafprocesrecht. Naast een nieuw Strafwetboek, werkt de minister 

van Justitie met experten aan een nieuw strafprocesrecht.  

Dit is noodzakelijk omdat de huidige strafprocedure ernstige hiaten en knelpunten 

vertoont, waardoor de fundamentele rechtsbeginselen als de gelijkheid van de partijen, 

het vermoeden van onschuld en het legaliteitsbeginsel ook ernstig op de helling zijn 

komen te staan. Daarenboven duren de procedures te lang, waardoor evenzeer 

rechtsonzekerheid ontstaat, zowel voor de daders als voor de slachtoffers. 

Daarom heeft de minister van Justitie een commissie van experten gemandateerd19 die 

inmiddels een coherent voorstel van krachtlijnen heeft uitgeschreven om de nieuwe 

strafprocedure te vereenvoudigen en efficiënter te maken. 

Deze nieuwe krachtlijnen bieden een antwoord op de knelpunten in de huidige 

strafprocedure die reeds in een wetenschappelijk onderzoek in opdracht van de vorige 

minister van Justitie werden opgesomd en uitgediept20.  

Het betreft: 

- de leiding van het vooronderzoek; 

- de rechten van de partijen tijdens het onderzoek; 

- de mogelijkheden inzake burgerlijke partijstelling bij wege van strafvordering; 

- het toezicht op de regelmatigheid van de procedure; 

- de uitkomst van de regeling van de rechtspleging; 

- de begrenzing van de voorlopige hechtenis; 

- het verloop van het proces ten gronde; 

- de toekomst van het hof van assisen; 

- de verjaring en de redelijke termijn. 

Het voorstel van de experten omvat onder meer de instelling van één soort onderzoek 

onder leiding van het openbaar ministerie en onder de juridische controle van de 

onderzoeksrechter, die echter niet langer zelf het onderzoek zal leiden. Daarbij  wordt de 

instelling van de strafvordering middels een burgerlijke partijstelling vervangen door een 

betere rechtsbescherming van de slachtoffers die in alle onderzoeken zal gelden. 

                                                           
19

 Ministerieel Besluit van 30 oktober 2015 houdende oprichting van de Commissie tot hervorming van het 
strafrecht en het strafprocesrecht, B.S. 29 december 2015. 
20

 “Scenario’s voor een nieuwe Belgische Strafprocedure. Een praktijkgericht knelpuntenonderzoek” uitgevoerd 
door het IRCP van de Universiteit Gent in opdracht van de minister van Justitie, 2014. 
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De nieuwe strafprocedure zal ook zorgen voor een sneller verloop van de 

strafrechtspleging, onder meer door de afschaffing van de procedure van verwijzing van 

een zaak naar de rechter ten gronde door het onderzoeksgerecht (de raadkamer). De 

lange en logge procedure voor het hof van assisen krijgt een waardige vervanger in de 

vorm van criminele kamers op het niveau van eerste aanleg en beroep, waarbij de 

mogelijkheid wordt onderzocht om de burger te betrekken bij de beslechting van het 

proces. 

 

- Illegale criminelen versneld terugsturen. In 2014 waren er ongeveer 650 repatriëringen 

van illegale veroordeelden. In 2016 zullen dit er ongeveer 1.500 zijn en voor volgend jaar 

streven we nog een hoger cijfer na.  

De minister van Justitie heeft dit kunnen realiseren door nieuwe regelgeving in te voeren: 

 Via de Potpourri II-wet is het nu mogelijk dat veroordeelden zonder verblijfsrecht die 

niet vervroegd vrijkwamen, 6 maanden voor het einde van de straffen, kunnen 

gerepatrieerd worden. Tot voor de wetswijziging was dit maar 2 maanden en die 

termijn was vaak tekort om de uitwijzing administratief en daadwerkelijk te 

realiseren.  

 De Potpourri II-wet zorgde er ook voor dat veroordeelden zonder verblijfsrecht die na 

het uitzitten van het wettelijk bepaald deel van hun straf, door de 

strafuitvoeringsrechtbank vervroegd werden vrijgesteld met het oog op de effectieve 

verwijdering van het grondgebied, niet meer mogen terugkeren naar België op 

sanctie van heropsluiting voor het strafrestant.  

 Hetzelfde streng beleid werd ingevoerd voor de veroordeelden met straffen tot 3 jaar 

waarvoor de bevoegdheid van vrijstelling nog altijd bij de minister van Justitie ligt. 

Dit uitwijzingsbeleid van criminele personen zonder recht op verblijf die dus ook de 

strafwet overtraden, heeft de volgende gewenste effecten: 

 De effectieve repatriëring naar het thuisland heeft een ontradend effect ten aanzien 

van personen die illegaal naar België (terug)komen om hier misdrijven te plegen. 

 Bepaalde landen leggen hun uitgewezen, veroordeelde onderdanen het verbod op 

om buiten de landsgrenzen te reizen. 

 Zonder effectieve repatriëring na een vrijstelling belandt de illegale persoon vaak 

meteen weer in de criminaliteit binnen onze maatschappij, wegens gebrek aan 

middelen en mogelijkheden door zijn illegaal statuut.  
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 Het is zinloos om dergelijke personen reclasseringsvoorwaarden op te leggen die in 

België geëffectueerd moeten worden aangezien andere wetgeving, namelijk het 

vreemdelingenrecht, hen verbiedt verblijf te houden op het grondgebied.  

 

Actiepunt 9: Bestuurlijke handhaving 

- Onafhankelijk bureau screent integriteit bij bestuurlijke aanvragen. De bestuurlijke 

aanpak en handhaving op het lokale niveau vormt de eerste buffer tegen de 

(georganiseerde) vormen van criminaliteit, in het bijzonder in grensregio’s waar zich 

verschuivingseffecten kunnen voordoen. Vanuit zijn bestuurlijke opdracht zijn de 

burgemeester en het lokale bestuur de eerste preventieactoren tegen bedreigingen van 

criminele organisaties (drugshandel, mensensmokkel en sociale uitbuiting, 

huisjesmelkerij, geweldscriminaliteit zoals afpersing en afrekeningen, …). 

Lokale bestuurlijke overheden stellen administratieve rechtshandelingen (zoals weigeren 

of intrekken van vergunningen of opleggen van bepaalde voorwaarden aan de vergunde 

activiteit) waarmee ze criminele organisaties of actoren vroegtijdig kunnen verstoren en 

verhinderen om zich te vestigen. Ze ontnemen criminele organisaties de door hen 

gewenste - lokale - voedingsbodem. 

Op heden zijn administratieve overheden echter onvoldoende in staat om de integriteit 

van de aanvrager en het risico op misbruik van de gevraagde rechtshandeling voor 

criminele doeleinden te beoordelen. Een dergelijke screening kan ook moeilijk op het 

niveau van de administratieve overheid zelf autonoom worden ingevuld. 

Naar het Nederlandse voorbeeld van de wet bevordering integriteitsbeoordelingen door 

het openbaar bestuur (BIBOB)21, wordt bij Justitie een onafhankelijke overheidsinstantie 

opgericht die de bestuurlijke overheden daarin ondersteunt. Die instantie moet aan 

lokale of regionale besturen een advies verlenen over het risico dat : 

 de aanvrager een beschikking zou misbruiken voor het plegen van strafbare feiten of 

voor het benutten van uit strafbare feiten gekregen vermogensvoordelen;  

 een niet integere aanvrager zou deelnemen aan een overheidsopdracht;  

 een subsidie zou krijgen; 

 een vastgoedtransactie zou sluiten met de overheid. 

                                                           
21

 Met de wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur van 20 juni 2002 werd 
daartoe in Nederland een landelijk bureau voor integriteitsbeoordeling opgericht dat momenteel onder de 
centrale screeningsautoriteit van de Nederlandse Minister van Veiligheid en Justitie opereert – cf. 
www.justis.nl 

http://www.justis.nl/
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Deze (intermediaire) instantie zal toegang  krijgen tot persoonsgegevens uit openbare 

registers, justitiële en politionele databanken (zoals bijvoorbeeld het centraal 

strafregister), fiscale databanken, enz. en op basis daarvan een voorafgaande check 

kunnen uitvoeren van de aanvrager zijn criminele en fiscale gegevens en waar nodig een 

negatief advies verlenen. 

Gelet op de mogelijke inperking van de objectieve rechten en vrijheden van het individu 

op basis van deze adviesverlening, moet een dergelijke screeningsautoriteit bij Justitie 

worden opgericht, onder de leiding en het toezicht van een lid van de gerechtelijke orde. 

- Informatie- en expertisecentra ondersteunen openbare besturen. Naar het Nederlandse 

voorbeeld moeten op regionaal en federaal niveau Informatie- en Expertisecentra 

worden opgericht om de lokale autoriteiten bij te staan en te informeren aangaande de 

bestuurlijke handhavingsmogelijkheden. 

 

- Taskforces tegen georganiseerde criminaliteit. Er is nood aan meer samenhang tussen de 

bestuurlijke handhaving en de gerechtelijke aanpak in de strijd tegen de “ondermijnende 

criminaliteit”. In bepaalde arrondissementen organiseert het parket, in samenwerking 

met politie, sociale, economische, fiscale en andere inspectiediensten en overheden op 

heden reeds gezamenlijke acties, die resulteren in talrijke interventies en onderzoeken, 

inbeslagnames van criminele gelden en administratieve maatregelen tot intrekking van 

vergunningen, sluitingen van handels- of horecazaken, ... Deze aanpak moet worden 

uitgebreid en versterkt in overleg met alle betrokken actoren, terwijl de eventuele, 

wettelijke belemmeringen die de samenwerking tussen de diensten in het kader van deze 

taskforces verhinderen, moeten worden weggewerkt. 

 

Actiepunt 10 : Een eengemaakte Brusselse politiezone 

- Eenheid van commando. Brussel heeft nood aan een eenheid van visie en leiding in het 

lokale veiligheids- en politiebeleid, dat per slot van rekening een grootstedelijk geheel 

vormt met al de veiligheidsuitdagingen die dat met zich meebrengt.  

Misdadigers en terroristen trekken zich niets aan van de grenzen van de politiezones. Het 

bestaan van zes aparte Brusselse politiezones draagt dan ook niet bij tot een efficiënt 

optreden van de politiediensten. Zo hebben de politiezones een verschillende invulling 

van hun basisfunctionaliteiten: een verschillend interventiebeleid (afhandeling van nood- 

en andere oproepen), verschillende openingsuren van het onthaalpunt, verschillende 

invullingen van de wijkwerking, enz. Actueel beschikt elke politiezone ook over aparte 
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diensten die instaan voor HRM, logistiek, financiën, juridisch advies, enz. Deze zware, 

afzonderlijke structuren brengen grote overheadkosten met zich mee die financiële, 

technische en personeelscapaciteiten opslorpen ten nadele van het echte politiewerk.  

Door de creatie van één politiezone kunnen er dus vele schaalvoordelen geboekt 

worden. Om de slagkracht van de Brusselse politie te verhogen, bepleit de CD&V al 

langer een fusie van de huidige zes politiezones, weliswaar met sterke lokale ‘antennes’ 

in de wijken. Zo ontstaat de nodige ruimte om als politie veel meer op het terrein 

aanwezig te zijn. Dit resulteert in betere politieposten die langer open zijn, meer 

patrouilles (en dus meer contact met de bevolking), uniforme en vooral betere uitrusting 

en training, enz… 

Een eengemaakte hoofdstedelijke politie is ook een veel sterkere partner voor de 

federale politie en de andere nationale veiligheidsdiensten die – gelet op de bijzondere 

hoofdstedelijke en internationale rol van Brussel – een essentiële rol blijven spelen op 

het vlak van openbare veiligheid in onze hoofdstad. 

We mogen echter niet de illusie koesteren dat één Brusselse politiezone an sich volstaat 

om het hoofd te bieden aan de (georganiseerde) criminaliteit in de hoofdstad. Hiervoor is 

een nog nauwere, meer structurele samenwerking nodig tussen het Brusselse en het 

federale niveau. 

Actiepunt 11: Private veiligheidsinitiatieven ondersteunen  

- Lokale veiligheidsinitiatieven beter geïnformeerd. Veiligheid is niet langer alleen een 

verantwoordelijkheid van de overheid. Ook vele winkeliers, particulieren en bedrijven 

nemen beveiligingsmaatregelen of richten private veiligheidsinitiatieven (zoals buurt-, 

winkel- of bedrijfsinformatienetwerken) op. 

Informatiedoorstroming vanuit de politie naar bijvoorbeeld winkelinformatienetwerken 

is vandaag al mogelijk, maar er is ruimte voor verbetering. Hun ‘ogen’ zijn immers ook 

van belang. Niet alleen voor de opsporing, maar vooral voor de preventie. 

Naar de toekomst moet bijvoorbeeld ook bepaalde opsporingsinformatie of informatie 

die het lokale niveau overstijgt, uiteraard onder specifieke voorwaarden en in een 

beperkt aantal gevallen, sneller ter beschikking worden gesteld van winkeliers en 

veiligheidsverantwoordelijken van bedrijven. Anders dan de politiediensten, beschikken 

de private toezichters vaak niet over actuele en het lokale niveau overstijgende 
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informatie (zoals modus operandi, 'populaire spullen', gebruikte vervoermiddelen, 

etc.),...  

Het gaat dan in het bijzonder om camerabeelden, die men onderling op snelle wijze moet 

kunnen delen.  

Daarnaast is een structureel communicatieplatform, waarbij private sector en politie 

(onder bijvoorbeeld controle van het parket) op 'bovenlokale schaal' informatie 

uitwisselen, nuttig om bepaalde patronen en doelwitten sneller op te pikken, 

geïntegreerde preventieve acties op te zetten of in te spelen op de nieuwe evoluties 

inzake criminaliteit.  

- Handelaren in de strijd tegen criminaliteit. Minister van Werk, Economie en 

Consumenten zet zich in om de economie te beschermen tegen invloed van de 

georganiseerde criminaliteit en terrorisme. Met een eerste initiatief is met een 

uitvoeringswet gevolg gegeven aan een Europese Verordening die kadert in het Europees 

actieplan tegen illegale explosieven22.  

Er werd in drie maatregelen voorzien om aan deze verordening in België doeltreffend 

gevolg te geven. Ten eerste is door de verordening zelf een verkoopsverbod ingevoerd 

voor bepaalde grondstoffen van zelfgemaakte explosieven en een meldingsplicht bij 

verkopers voor verdachte transacties, verdwijningen en diefstal van andere grondstoffen. 

Dit is een preventieve maatregel.  

Ten tweede voorziet de Belgische wet in strenge straffen, voor wie de verordening niet 

volgt, die een ontradend effect zullen hebben.  

Ten derde zal de FOD Economie, samen met het Verbond voor Belgische Ondernemingen 

en de federale gerechtelijke politie, een informatiebrochure opstellen voor de handelaars 

om de bewustwording te verhogen, en zo de naleving van de verordening te bevorderen. 

Bovendien hebben de inspectiediensten van de FOD Economie ruime controle- en 

opsporingsbevoegdheden gekregen. Economische misdrijven kunnen immers een bron 

van inkomsten zijn voor veiligheidsbedreigende groeperingen. 

 

                                                           
22

 De wet van 15 juli 2016 tot uitvoering van de Verordening (EU) nr. 98/2013 van het Europees Parlement en 
de Raad van 15 januari 2013 over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven. 
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ACTIEDOMEIN 4 

 
Criminele fenomenen  

aanpakken   
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Actiepunt 12: Mensenhandel en mensensmokkel bestrijden 

- Scherpere beveiliging en controle snelwegparkings, haventerreinen en vrachtwagens. 

Mensensmokkelaars zijn te vaak aanwezig in de omgeving van onze zeehavens en 

parkings langs autosnelwegen. Om het indringen in havens nog meer te ontmoedigen, 

voerde de wetgever recent een strafbaarstelling in, op initiatief van onze partij. De 

minister van Justitie onderzoekt momenteel ook de mogelijkheid tot gebruik van de 

bijzondere opsporingsmethoden voor mensensmokkel zonder verzwarende 

omstandigheden. Toch is strafbaarstelling van bepaalde gedragingen en het gebruik van 

specifieke opsporingsmethoden slechts één component van een degelijk 

veiligheidsbeleid. 

De integrale en geïntegreerde aanpak van mensensmokkel is vastgelegd in het Actieplan 

ter bestrijding van mensensmokkel 2015-2018 van de Interdepartementale 

Coördinatiecel ter bestrijding van de mensensmokkel en de mensenhandel.  

Justitie vervult voor de aanpak van dit fenomeen vaak een voortrekkersrol. Dit gebeurt 

via de gespecialiseerde magistraten die niet alleen instaan voor de vervolging, maar ook 

een sturende rol hebben bij het opzetten van gerichte controleacties. De parketten van 

Oost- en West-Vlaanderen kunnen hier aangehaald worden als de beste leerlingen van 

de klas. 

Een intensievere publiek-private samenwerking zou de feitelijke en ‘beleefde’ veiligheid 

en leefbaarheid langs deze knooppunten verbeteren. Dat kan wanneer overheid en 

private partners samen activiteiten ontwikkelen binnen de verschillende schakels van de 

veiligheidsketen. Naast het fysiek en digitaal beveiligen van havens en parkings met 

bijvoorbeeld afsluitingen en camera's, moeten we nog meer inzetten op daadwerkelijk 

toezicht. Zowel private als publieke toezichthouders kunnen op basis van informaties 

afspraken maken over de tijdsblokken waarop toezicht plaatsvindt. 

Andere maatregelen moeten het 'slim' toezicht (op hotspots en tijdstippen waarop dit 

nodig blijkt) aanvullen, zoals het ter beschikking stellen van lokalen aan de 

toezichthouders binnen deze infrastructuren (waardoor ze fysiek meer aanwezig zijn), 

het voeren van preventieve acties naar de vrachtwagenbestuurders en transportfirma's 

(in binnen- en buitenland) en ook het fysiek onmogelijk maken van inklimming in 

vrachtwagens. 

- Waarschuwen tegen tienerpooiers. De minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 

werkt in het kader van een breed actieplan voor een betere bescherming van slachtoffers 
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van tienerpooiers aan een specifieke website met informatie voor jongeren, ouders en 

professionelen. Voor verontruste ouders worden ook duidelijke linken voorzien naar 

advies en opvoedingsondersteuning en het veilig, gesensibiliseerd gebruik van sociale 

media en internet wordt gestimuleerd. Daarnaast worden professionelen (o.a. 

taxichauffeurs, hotels, enz.) gesensibiliseerd om oog te hebben voor deze problematiek 

en deze te melden. Hiermee komt de minister van Welzijn tegemoet aan de 

aanbevelingen van Child Focus, die in zijn opdracht de problematiek heeft in kaart 

gebracht. 

 

Actiepunt 13 : Intrafamiliaal geweld een halt toeroepen  

- Family Justice Center in elke provincie. Het rapport Gezinsdrama’s23 wijst op de 

noodzaak om alle dienstverlening (hulpverlening, politie, justitie) die op één gezin 

betrokken is, rond de tafel te brengen voor multidisciplinair overleg, en om te werken aan 

gericht aanbod van hulp- en dienstverlening dat stoelt op een netwerkaanpak met 

duidelijke verantwoordelijkheden en aandacht voor continuïteit en coördinatie van de 

trajecten. Daarom zet de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin sterk in op de 

oprichting van Family Justice Centers waar een vast, deskundig team van hulpverleners, 

politie en justitie ter beschikking staan van de cliënt. Het team pleegt overleg en werkt 

een gezamenlijke aanpak uit. “Eén gezin, één plan” is het motto. Deze ketenaanpak 

politie-justitie-hulpverlening wordt in elke provincie samen met de provinciaal 

coördinatoren geweld systematisch operationeel uitgerold voor de aanpak van complexe 

risicosituaties van intrafamiliaal geweld en kindermishandeling. 

  

Actiepunt 14: Illegale wapenhandel en wapenbezit tegengaan  

- Opsporen verdwenen wapens. In het Centrale Wapenregister zijn ongeveer 762.000 

wapens geregistreerd die op legale wijze in het bezit zijn van burgers.  

Evenwel verdwijnen er ook wapens uit het legale circuit en/of duiken op in het illegale 

circuit, door particulieren die hun wapens na de nieuwe wapenwetgeving van 2006 niet 

langer op legale wijze in bezit hadden en illegaal doorverkochten, door diefstal (ongeveer 
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1700 op jaarbasis), door illegale vervaardiging of bewerking (bijv. het opnieuw 

gebruiksklaar maken van onklaar gemaakte wapens) of door illegale wapensmokkel 24. 

Om deze ‘verdwenen’ wapens te kunnen bepalen en opsporen, dient een cross-check te 

worden uitgevoerd van de in het Centraal Wapenregister geregistreerde wapens die na 

de laatste aangifteperiode niet geregulariseerd werden.  

Deze maatregel houdt ook verband met het instellen van een nieuwe aangifteperiode tot 

regularisatie van vuurwapens conform het  regeerakkoord. 

 

Actiepunt 15: Veilig op de weg 

- Verscherpte controle rijden zonder rijbewijs via kruispuntbank. De minister van Justitie 

werkt aan een wetsontwerp voor een accurater verkeersstrafrecht door hardleerse 

verkeersovertreders en -recidivisten strenger aan te pakken. In België waren er in 2014 

nog 724 verkeersdoden te betreuren. De Kadernota Integrale Veiligheid besteedt dan ook 

terecht veel aandacht aan dit probleem. 

 

Zo zullen de controle op sturen zonder rijbewijs of tijdens een periode van verval tot 

sturen en de recidive beter opgevolgd en gecontroleerd kunnen worden met behulp van 

een nieuwe kruispuntbank “Mercurius”. In deze databank staan onder meer het aantal 

schorsingen of veroordelingen die een bestuurder op zijn naam heeft staan, welk soort 

rijbewijs hij of zij bezit, enz. Deze databank, die meteen raadpleegbaar is door de 

politieagenten op het terrein, maakt een onmiddellijke detectie en een onmiddellijk 

politioneel optreden en vaststelling mogelijk. De kruispuntbank heeft ook als voordeel dat 

men bij een schorsing het rijbewijs niet meer fysiek moet afgeven op de griffie van de 

rechtbank. Het volstaat dat men de schorsing opneemt in Mercurius, wat dus zorgt voor 

een werklastvermindering voor de griffies en wat het ook eenvoudiger maakt voor de 

bestuurder. De kruispuntbank wordt in oktober 2016 getest. 

 

- Strengere bestraffing wegpiraten. Bestuurders die de wegcode (herhaaldelijk) niet 

respecteren, verdienen een hardere aanpak. Zo zal de politie het rijbewijs standaard voor 

zes uur intrekken, en dus niet meer voor twee of drie uur. De termijn kan nadien wel nog 

steeds verlengd worden.  
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Voor recidive komt er een duidelijker optreden. De rechter zal zich kunnen baseren op 

het aantal vonnissen van de beklaagden, en dus niet enkel meer op de inhoud en de aard 

van de vorige vonnissen, om te spreken van een staat van recidive.  

De minister van Justitie bekijkt ook hoe hij vluchtmisdrijf en de niet-verzekering harder 

kan aanpakken. De verjaringstermijn voor sommige verkeersmisdrijven moet verlengd en 

uniform gemaakt worden. 

Wanneer personen aan wie om medische of psychologische reden het recht tot sturen 

werd ontnomen, bewijzen dat ze meewerken aan hun herstel, moeten ze sneller hun 

rijbewijs kunnen terugvragen. Momenteel moeten ze hiervoor twee jaar wachten, maar 

met de aanpassing zou dat herleid kunnen worden tot zes maanden. Zo kan men 

bijvoorbeeld personen die na een alcoholverslaving terug op het rechte pad zijn, 

stimuleren om opnieuw hun rijbewijs te halen wanneer ze kunnen bewijzen dat ze 

intensief aan hun ontwenning gewerkt hebben. Zo vermijdt men het verlies van de 

nodige rijervaring. 

- Verkeerseducatie en- voorlichting : een nieuwe start. De minister van Onderwijs ziet er 

op toe dat de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) vanaf 1 januari 2017 ten volle haar 

rol opneemt op het vlak van verkeerseducatie en voorlichtingsacties in secundaire 

scholen. De VSV neemt hiermee de fakkel van de federale wegpolitie over. Scholen, 

politiezones, bedrijven en verenigingen die voorlichtingsacties willen organiseren, kunnen 

voortaan terecht bij de VSV en andere verkeersveiligheidsorganisaties.  

De VSV breidt het eigen aanbod en arsenaal voor secundaire scholen uit om die rol goed 

te kunnen overnemen. Zo komen er extra workshops en bijkomende sensibiliserende 

acties. Om het wegvallend aanbod van de federale wegpolitie in het secundair onderwijs 

te compenseren, zal de VSV vanaf 1 januari 2017 alle gemeenten en scholengroepen in 

Vlaanderen de mogelijkheid bieden om per graad een verkeersweek te bestellen. 

 

Actiepunt 16: drugsverslaafden beter begeleiden  

- Gerecht en hulpverlening samen tegen drugs. Het federaal regeerakkoord bepaalt: “Het 

bezit van drugs is verboden. Het gebruik van drugs in de publieke ruimte kan niet het 

voorwerp uitmaken van een gedoogbeleid”. 
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Evenwel wordt de repressieve en strafrechtelijke aanpak prioritair voorbehouden voor de 

aanpak van de drugsproductie, -smokkel en -handel, de plegers van druggerelateerde 

criminaliteit en de aanpak van drugsoverlast en verstoring van de openbare orde. 

Daarentegen behoort de behandeling van en de zorg voor de drugsverslaafde tot de 

prioriteiten van het beleid van de gemeenschappen inzake welzijn en drughulpverlening 

en het federale volksgezondheidsbeleid. 

Ook voor drugsverslaafden die wegens het plegen van drugsdelicten of druggerelateerde 

criminaliteit in aanraking komen met het gerecht, wordt deze zorg georganiseerd binnen 

de bestaande zorgnetwerken. Deze zijn regionaal georganiseerd, sector-overschrijdend 

en staan garant voor een rationeel en divers aanbod dat de behoeften dekt. Deze 

zorgnetwerken hebben aansluiting op andere sectoren zoals justitie, eerste lijn, 

jeugdhulp en welzijn. Bovendien moeten methodieken van online hulp (zoals druglijn.be, 

alcoholhulp.be, gokhulp.be, drughulp.be) die door de welzijns- en zorgorganisaties 

worden aangeboden voor justitiecliënten toegankelijk worden. 

Er staan verschillende wettelijke initiatieven op stapel om in samenwerking met de 

gemeenschappen (drughulpverlening, justitiehuizen) de gebruiker onder semi-justitiële 

dwang naar de ontwenningstherapie toe te leiden. 

 Op het niveau van het Openbaar Ministerie: Inzake de bemiddeling in strafzaken 

(artikel 216ter Sv.) komt er een verval van strafvordering in ruil voor bijvoorbeeld het 

volgen van een ontwenningstherapie. De bemiddeling tussen dader en slachtoffer 

blijft mogelijk maar is niet verplicht. De bevoegde dienst van de gemeenschappen 

(op heden: het Justitiehuis) bereidt het akkoord voor van de Procureur des Konings 

en de verdachte over de uit te voeren maatregelen. 

 

 Op het niveau van de rechtbank: Er komt een kader om in de correctionele 

rechtbank van eerste aanleg, naar het voorbeeld van o.m. de 

drugsbehandelingskamer te Gent en in nauwe samenwerking met parket en de 

(drug)hulpverleningssector van de gemeenschappen, gespecialiseerde kamers op te 

richten die op professionele wijze kunnen omgaan met criminaliteitsvormen met een 

onderliggende zorgproblematiek (verslaving, drugs, geweld, enz.). 

 

 Op het  niveau van de strafuitvoering: Er komt een kader voor medische zorg en 

begeleiding voor drugsverslaafde gedetineerden, zowel intra muros (cf. 

substitutieprogramma’s, drugsvrije afdelingen en therapeutische groepen, …) als 
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extra muros (rechtstreekse toeleiding naar de ambulante of residentiële 

drughulpverlening in het kader van de voorwaardelijke invrijheidstelling). 

 

Het is belangrijk dat in het kader van deze nieuwe, wettelijke instrumenten de nodige 

capaciteit wordt vrijgemaakt voor (justitiële) drugshulpverlening. 

 

Actiepunt 17: jongerencriminaliteit terugdringen   

- Nieuwe wetgeving voor criminele jongeren. De minister van Welzijn, Volksgezondheid en 

Gezin werkt een nieuw regelgevend kader uit voor jongeren die delicten plegen. Het 

nieuwe jeugdrecht moet een (breed) gamma aan gediversifieerde, constructieve, zinvolle 

reacties op delicten omvatten, aangepast – wat betreft aard en duur -  aan het gepleegde 

feit en de mogelijkheden en beperkingen van de minderjarige dader. Hij heeft daarbij 

bijzondere aandacht voor jongeren met een multi-problematiek (verslaving en 

psychiatrische problematiek) en de overgang minderjarigheid-meerderjarigheid. Ook 

jongeren die delicten plegen, hebben recht op jeugdhulp.  In het nieuwe jeugdrecht 

wordt een vlotte afstemming en combinatie met jeugdhulp voorzien wanneer dit nodig 

is.  De minister maakt werk van een snelle en gevatte aanpak van jongeren die misdrijven 

plegen in een vernieuwende onderbouwde Vlaamse aanpak van jeugdige delict-

plegers.  In samenwerking met de stad Antwerpen lanceert hij een experiment dat de 

dynamiek van ‘veelplegers’ in een vroegtijdig stadium moet doorbreken. Hierbij wordt 

gekozen voor een dichte ketenaanpak,  die nauwgezet wordt gemonitord.  Daarnaast 

worden ook methodieken die in andere regio’s hun werkzaamheid bewezen hebben, 

zoals MST, Youth at Risk, NPT verder gemonitord en meegenomen in de nieuwe aanpak. 

 

 

Actiepunt 18: criminele motorbendes bestrijden 

- Grensregio geen vrijhaven voor criminele motorbendes. Het is een publiek geheim dat 

bepaalde motorbendes criminele activiteiten ontplooien zoals mensenhandel, 

drughandel, wapenhandel, enz. Deze criminele activiteiten zijn, van nature uit, lokaal 

overschrijdend, waardoor ze dus niet alleen in het eigen clublokaal plaatsvinden, maar 

vaak plaatsvinden in moeilijker te handhaven omgevingen zoals de grensregio's (bv. in 
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Limburg). Het is daarom zaak om de samenwerking tussen lokale besturen en 

politiediensten in de grensregio's met Nederland en Duitsland te versterken.  

 

- Outlaws binnen de wet. Met een snellere informatie-uitwisseling kunnen clubhuizen 

grondiger gescreend worden en eventueel bestaande vergunningen worden ingetrokken. 

Via specifieke bepalingen in de politiereglementen kunnen de bevoegde instanties ook 

controlemaatregelen nemen om de vestiging of aanwezigheid van criminele motorbendes 

te vermijden of 'gecontroleerd' te laten verlopen. Het restrictief optreden tegen 

aanwezigheid van bepaalde ‘colors’ (logo's die ze gebruiken), het beperken van het aantal 

motorrijders op bepaalde plaatsen of pleinen, enz. zijn maar enkele voorbeelden. Op 

bestuurlijk vlak kan ook overgegaan worden tot intrekken van vergunningen, het sluiten 

van inrichtingen, enz. 
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ACTIEDOMEIN 5 

 
Geen veiligheid zonder 

middenveld   
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Actiepunt 19: Ondersteuning van lokale geloofsgemeenschappen en integratie. 

- Minder niet-erkende en niet-gecontroleerde plaatsen van erediensten. Het specifieke 

karakter van lokale geloofsgemeenschappen is zowel theologisch als maatschappelijk van 

groot belang. Zij ontlenen hun religieuze/niet-confessionele kracht aan de ervaren 

onderlinge verbondenheid. De erkenning van lokale geloofsgemeenschappen en de 

inschakeling ervan in een continue dialoog met de verschillende overheden laat de 

Belgische staat toe deze waardevolle gemeenschappen te ondersteunen. De overgrote 

meerderheid van de lokale geloofsgemeenschappen van de verschillende erediensten  

zijn erkend door de Gewesten en de erkenningsprocedure wordt de komende maanden 

via een omzendbrief gestroomlijnd.  

Wat betreft de erkenning van de islamitische gemeenschappen valt nog veel vooruitgang 

te boeken. Hoewel de islam in 1974 erkend werd als eredienst is het merendeel van de 

moskeeën vandaag immers nog niet erkend. Ze opereren aldus zonder ondersteuning of 

toezicht van de verschillende overheden. Dit komt de integratie van deze 

gemeenschappen niet ten goede en versterkt soms de (vaak nog sterke) verwevenheid 

van die lokale geloofsgemeenschappen met de landen van oorsprong. Die verwevenheid 

stelt uitdagingen die los staan van religie, maar die niet zonder gevolgen blijven op het 

vlak van integratie van de verschillende diaspora in België. 
 

De minister van Justitie heeft nu al de nodige middelen vrijgemaakt om in de komende 4 

jaar 80 moskeeën te laten erkennen.  

 

- Erkenningsvoorwaarden lokale geloofsgemeenschappen op punt stellen. De 

erkenningsvoorwaarden van lokale geloofsgemeenschappen zijn vandaag verschillend in 

de drie Gewesten. Naast het uniformiseren van deze bestaande wetgeving en een 

performanter toezicht op deze erkenningscriteria door diezelfde Gewesten, wordt  

nagegaan of de overheid bijkomende erkenningsvoorwaarden kan bepalen en vastleggen 

zoals taalvereisten en een verplichte opleiding voor bedienaars van eredienst, zonder dat 

dit in strijd is met de Grondwet.     

 

- Een professionele imamopleiding. De kennis, inzichten en vaardigheden van de imams 

zijn vandaag zeer verschillend. Zowel binnen als buiten de moslimgemeenschappen 

wordt een verdere professionalisering bepleit. Uitgaande van het neutraliteitsbeginsel en 

rekening houdende met het feit dat het Executief van de Moslims van België (EMB) 

verantwoordelijk is voor de opleiding en aanstelling van de imams in erkende moskeeën, 
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zal samen met hen een aanbod rond de imamopleiding worden uitgewerkt. 

Burgerrechtelijke kennis, theologische kennis en taal moeten hier zeker deel van 

uitmaken.  Op die manier  willen we dat er zo veel mogelijk imams afkomstig uit onze 

lokale moslimgemeenschappen worden gerekruteerd en opgeleid. De kennis van de taal 

moet streng verbonden zijn met de inburgeringsvoorwaarden, zodat kandidaten deze in 

de fase van de verplichte inburgering kunnen verwerven. Deze opleiding wordt 

inhoudelijk verder uitgewerkt in samenspraak met het EMB en de instellingen voor hoger 

onderwijs.  

 

De inhoud van het luik rond burgerrechtelijke kennis bevat de kernelementen van het 

eerder aangehaalde luik burgerschapsvorming. Het theologische luik moet de 

toekomstige imams vertrouwd maken met de theologische aspecten/maatschappelijke 

debatten die in ons land leven, om zo antwoorden te leren formuleren op alle ethische 

vragen die er voor moslims kunnen rijzen. Ook het leren herkennen van signalen van 

radicalisering en deze op een krachtige manier beantwoorden maakt hier deel van uit. 

 

- Ondersteuning Executief Moslims van België (EMB) in zijn voortrekkersrol. Het 

representatief orgaan van de islamitische eredienst in België is het Executief van de 

moslims van België. Dit orgaan kent een woelige geschiedenis, maar heeft als essentiële 

taak om de integratie van de lokale geloofsgemeenschappen te bevorderen. Tegenover 

dit hoge verwachtingspatroon staat slechts een beperkte federale financiering van dit 

orgaan. Daarom moeten we ons beleid om het EMB verder te ondersteunen zowel qua 

personeel als qua budgettaire omkadering verderzetten. Een bijkomende financiële 

ondersteuning van dit orgaan door de verschillende gefedereerde entiteiten dringt zich 

dan ook op. Daartoe moet binnen de informatie- en overlegcommissie erediensten een 

werkgroep opgericht worden die zich eveneens zal buigen over de manier waarop de 

moskeeën kunnen bijdragen aan dit orgaan om dit op termijn zelfstandig en los van 

subsidies te laten opereren.  

 

 

Actiepunt 20: Partnerschap met het middenveld en de diaspora 

- Geen veiligheid zonder middenveld. Een effectief veiligheidsbeleid is niet mogelijk 

zonder de steun van het middenveld. Veiligheid is immers niet alleen een zaak van de 

overheid.  
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Het middenveld speelt bijvoorbeeld een fundamentele rol bij de preventie van 

criminaliteit, zeker wat de jeugdcriminaliteit betreft. Hobby’s, sport, uitdagingen en de 

intermenselijke contacten zijn van groot belang bij het ontwikkelingsproces van jongeren. 

Deze zorgen immers voor een nuttige tijdsbesteding, leren jongeren samenleven en 

samenwerken en versterken de samenhang tussen de verschillende bevolkingsgroepen.  

Een inclusief en geïntegreerd middenveld is het ultieme doel. Dit betekent dat ook de 

allochtone gemeenschap verder volwaardig geïntegreerd moet worden in het 

middenveld. Dat is vandaag soms nog te weinig het geval, in het bijzonder wanneer het 

gaat om middenveldorganisaties die actief zijn in het veiligheidsdomein op het vlak van 

preventie en/of nazorg.  

Daarom moeten de verschillende overheden, elk op het eigen niveau, het allochtoon 

middenveld mobiliseren en stimuleren om actief deel te nemen aan de realisatie van 

projecten in het veiligheidsveld, steeds met een inclusieve samenleving als onderliggende 

gedachte. Het lanceren van gerichte projectoproepen die inspelen op de specifieke 

noden en behoeften is hiertoe een goed middel. Het is de rol van de overheid om de 

middenveldorganisaties te informeren over de sectoren waar hun ondersteuning nodig 

is, hen te sensibiliseren en samen met hen te zoeken naar oplossingen in de aanpak van 

veiligheidsproblemen. 

Belangrijk hierbij is de ‘vetting’ of met andere woorden de screening en de selectie van 

de middenveldorganisaties waarmee samengewerkt wordt. Het valt te vermijden dat de 

overheid financiële steun geeft aan organisaties die zich niet openstellen voor leden van 

andere gemeenschappen en aldus segregatie in de hand werken. 

- Nieuwe Belgen als partners. De immigratie heeft er niet enkel toe geleid dat individuen 

zich in België zijn komen vestigen, maar ook hele gemeenschappen van personen die 

eenzelfde land van oorsprong hebben. Zonder deze personen op enige wijze te herleiden 

tot deze identiteit gelieerd aan hun land van oorsprong, is het belangrijk om rekening te 

houden met deze diaspora als partners van het integraal veiligheidsbeleid. Om een 

dergelijk partnerschap te verwezenlijken, moet de dialoog gefaciliteerd worden door 

geprivilegieerde contactpunten op te richten bij de verschillende overheidsactoren in het 

bijzonder bij de politie, de gemeentelijke administraties, de OCMW’s, enz. Deze dialoog 

en deze contactpunten bevorderen het wederzijds begrip en verhinderen dat groepen 

terugplooien op zichzelf en zich afsluiten van de samenleving.  
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BIJLAGE 1: Gerealiseerde maatregelen Minister van Justitie 

Met de wet van 5 februari 2016 (potpourri II) werden zowel het strafrecht als de 

strafprocedure reeds op diverse punten vereenvoudigd en efficiënter gemaakt zodat de 

strafrechtelijke behandeling sneller kan worden afgerond. Dit vond plaats in het kader van 

de verwezenlijking van het justitieplan van de minister van Justitie. 

De afgelopen 2 jaren zijn strafbaarstellingen op het stuk van terrorisme aangescherpt. Drie 

terrorismewetten werden van kracht die onder meer het afreizen naar conflictgebieden met 

terroristische doeleinden strafbaar stellen, alsook de aansporing tot een dergelijk afreizen. 

Ook de aansporing tot terrorisme, zelfs wanneer die geen risico op een terroristische 

aanslag in zich draagt, is nu strafbaar. Het volstaat dat het voornemen om aan te zetten kan 

worden aangetoond. 

Een nationaal noodplan,  gericht op de aanpak van crisissituaties die ontstaan bij een 

terroristische aanslag of gijzelneming, werd per Koninklijk Besluit van 1 mei 2016 op punt 

gesteld. 

Voor het opsporingsonderzoek is in het Parlement een wetsontwerp ingeleid dat de 

bijzondere opsporingsmethoden (BOM) voor politie en parket totaal vernieuwt, in 

overeenstemming met de modernste technologieën (bv. WhatsApp, Dropbox, …), maar 

steeds onder strenge voorwaarden en toezicht (met respect voor de rechten van 

verdediging en de privacy). De mogelijkheden tot telefoontap worden specifiek in het kader 

van terrorisme en illegale wapenhandel uitgebreid. In onderzoeken naar terrorisme is nu 

ook de nachtelijke huiszoeking mogelijk. Hierdoor kan het gerecht ingrijpen nog vóór een 

terroristische daad heeft plaatsgevonden. 

De anonimiteit van vooraf betaalde simkaarten werd opgeheven. Vooraf betaalde 

simkaarten waren in criminele en terroristische kringen aantrekkelijk door de anonimiteit 

die ze boden. De identificatie moet de veiligheids- en inlichtingendiensten toelaten om 

sneller de identiteit te achterhalen van gebruikers van vooraf betaalde simkaarten. 

Ook voor de inlichtingendiensten wordt het arsenaal aan inlichtingenmethoden uitgebreid 

en aangepast. Op 20 juli keurde de Ministerraad het voorstel van de minister van Justitie 

over de “bijzondere inlichtingenmethoden” goed. De Staatsveiligheid zal in de toekomst 

bijvoorbeeld vanop Belgisch grondgebied via de BIM informatie kunnen inwinnen die zich in 

het buitenland bevindt. 



De keten is zo sterk als de zwakste schakel 
 

 

de keten is zo sterk als de zwakste schakel    
 

45 

Terreurverdachten die een maximumstraf van meer dan vijf jaar gevangenis riskeren zullen 

gemakkelijker in voorlopige hechtenis kunnen worden geplaatst en gehouden. Het 

criterium van de volstrekte noodzakelijkheid voor de openbare veiligheid volstaat ter 

verantwoording.  

Inzake strafuitvoering werd de automatische toekenning van elektronisch toezicht 

uitgesloten voor veroordeelde terroristen met straffen t.e.m. drie jaar (november 2015). 

Bovendien wordt de voorwaardelijke invrijheidstelling voor deze groep veroordeelden 

alleen toegekend met geïndividualiseerde voorwaarden (met begeleiding van de 

justitiehuizen).  

De minister van Justitie lanceerde in maart 2015 ook een actieplan inzake radicalisering in 

de gevangenissen, met als doel te vermijden dat gedetineerden tijdens hun verblijf in de 

gevangenis radicaliseren en geradicaliseerde personen tijdens hun detentie een 

gespecialiseerde omkadering te bieden. De oprichting van twee gespecialiseerde vleugels 

(Hasselt en Ittre) is maar één van de genomen maatregelen.  

Ten slotte wordt ook een strikter beleid gevoerd voor veroordeelden zonder verblijfsrecht in 

functie van effectieve repatriëring na (een deel van) hun straf. Voor veroordeelden wegens 

terrorisme wordt daar scherp op toegezien. 

Specifiek voor de foreign terrorist fighters regelt een nieuwe omzendbrief de informatie-

uitwisseling tussen de diensten en de opvolging van foreign terrorist fighters. Tevens keurde 

de Nationale Veiligheidsraad het nieuwe Plan R op 14 december 2015 goed. Dit beoogt een 

geïntegreerde samenwerking tussen diverse overheidsdiensten en een ketengerichte 

aanpak van radicaliserende entiteiten en legt de nadruk op zowel preventieve, repressieve 

als curatieve maatregelen.  

In verdere uitvoering van het justitieplan van de minister van Justitie, zijn er nog een aantal 

grote maatregelen in voorbereiding. 
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BIJLAGE 2 : Gerealiseerde en lopende maatregelen van de minister van Onderwijs 

Binnen het Vlaamse onderwijs bestaan sinds lang reeds verschillende, vaak preventieve 

maatregelen die de veiligheid van de scholen, leerlingen en leerkrachten waarborgen, 

waarmee men een veilige en inclusieve samenleving ondersteunt.  

De minister van Onderwijs ondersteunt volop de praktische uitwerking en actualisatie van  

de reeds bestaande samenwerkingsafspraken tussen scholen en lokale politiezones in het 

kader van de federale omzendbrief PLP 41. Hierbij blijft ze aandringen dat elke lokale 

politiezone één aanspreekpunt voor de scholen zou aanduiden. Ook het Canvas 

noodplanning, een verzameling van aandachtsfiches met informatie en tips die scholen in 

staat moeten stellen om een wettelijk verplicht noodplan op te stellen, kreeg een update 

waarbij duidelijke richtlijnen werden opgenomen voor terroristische dreigingen of 

aanslagen. De naadloze flexibele trajecten waarbij jongeren, die op welbepaalde of 

meerdere domeinen (drugs, spijbelen,…) extreem gedrag vertonen, door de CLB’s kunnen 

doorverwezen worden naar een welzijnsoplossing op maat, is een andere pijler die 

voortdurende aandacht krijgt. Om de samenwerking met welzijn nog te verbeteren en de 

beleidsaanpak inhoudelijk te voeden, werd er overigens een gezamenlijke kennis- en 

expertencel opgericht met deelnemers uit de beleidsdomeinen welzijn en onderwijs.   

Als onmiddellijke reactie op de aanslagen in Brussel werden verschillende initiatieven 

genomen. Omdat veel kinderen en jongeren, maar ook ouders met heel wat vragen zaten, 

verdubbelden de CLB’s hun capaciteit voor de CLBch@t. Klasse inventariseerde en 

publiceerde bij wijze van inspiratiebron alle binnengekomen reacties en good-practices 

van de manier waarop scholen reageerden op de aanslagen in Brussel. In de nasleep van de 

aanslagen werden vijf extra nieuwsbrieven van Schooldirect verstuurd naar schooldirecties, 

leerkrachten en CLB’s van alle onderwijsniveaus en vanzelfsprekend werd er ook online 

(Klasse-website, Twitter, Facebook) veel aandacht besteed aan het thema terrorisme.  

In de strijd tegen radicalisering werden door de minister van Onderwijs verschillende 

maatregelen genomen en acties ondernomen. De opstarting van een duidelijke website 

laat scholen, leerkrachten, leerlingen, ouders etc. toe om informatie te vinden rond het 

thema radicalisering en de school. Daarnaast heeft de minister van Onderwijs voor de 

eerstelijnswerkers die in de praktijk geconfronteerd worden met radicalisering handvatten 

aangeboden. Zo werd er een extra editie van de nieuwsbrief “Schooldirect” gewijd aan dit 

onderwerp; lanceerde Klasse een eerste ‘Klasse-live’ waar leerkrachten/CLB-medewerkers 

(al dan niet anoniem) via livestream vragen konden stellen aan twee deskundigen; werd er 

via het gratis onlineplatform voor leerkrachten “Klascement” een specifieke oproep 
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gelanceerd voor het inzenden van lesmateriaal/educatief materiaal rond radicalisering en 

werd er een draaiboek ontwikkeld met de naam: “Handvatten voor de preventie, aanpak en 

omgang met radicalisering binnen onderwijs”. Klasse bundelde alle info in één multimediaal 

dossier “Radicalisering” dat online te bekijken is en inmiddels ook al naar het Frans vertaald 

werd. Ook netoverschrijdend wordt er door de referentiepersonen radicalisering van de 

CLB’s een draaiboek radicalisering ontwikkeld.  

 

Bij een centraal aanspreekpunt kunnen alle scholen en CLB’s met vragen terecht en binnen 

elke onderwijs/CLB-koepel/net werd een referentiepersoon radicalisering aangeduid, in 

functie van interne ondersteuning van collega’s. Sinds 1 oktober 2015 werd er een netwerk 

van islamexperten opgericht om een tegendiscours op gang te brengen. Er werden via 

verschillende kanalen vormingsmomenten georganiseerd voor leerkrachten, CLB-

medewerkers en eerstelijnswerkers.  

 

Een preventief programma BOUNCE werd ontwikkeld om gewelddadige radicalisering in 

een vroeg stadium te voorkomen. BOUNCE helpt de veerkracht van (kwetsbare) jongeren 

ten aanzien van radicale invloeden te versterken en maakt hun sociale omgeving bewust. 

De vzw Arktos ontving middelen voor het project CONNECT met als doel om heel snel 

expertise in te zetten in die scholen in Vlaanderen en Brussel waar een concentratie van 

jongeren met extreem risicogedrag de draagkracht en de veerkracht van het 

leerkrachtenteam en de scholen te boven gaat. De partneroproep van het Kenniscentrum 

Mediawijsheid (oktober 2015) rond ‘polarisering in de media’ past eveneens in deze 

preventieve logica.  

 

Vanzelfsprekend wordt er gezorgd voor voldoende afstemming en coördinatie tussen de 

verschillende betrokken organisaties en partners om de goede werking van de 

verschillende genomen initiatieven te verzekeren. 
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BIJLAGE 3 : Gerealiseerde maatregelen van de minister van Welzijn, Volksgezondheid en 

Gezin 

Op Vlaams niveau heeft de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, in het kader van 

de uitvoering van het Vlaams actieplan ter preventie van radicaliseringsprocessen die 

kunnen leiden tot extremisme en terrorisme, ingezet op de uitvoering van de aanbevelingen 

van het RAN (Radicalisation Awarness Network.) 

Er werd preventief ingezet op deskundigheidsbevordering van de professionelen in de 

welzijnssector, door de organisatie van een gericht vormingsaanbod rond radicalisering en 

interculturalisering, het ontsluiten van informatie en kennis via koepelsites als EXPOO en 

Kennisplein.be, en het aanduiden van referentiepersonen binnen de justitiehuizen en de 

sociale diensten van de jeugdrechtbank. Hierdoor kunnen voorzieningen gerichter en 

kwalitatiever omgaan met een eventuele radicaliseringsproblematiek. Recent werd het 

vormingsaanbod nog versterkt. 

We kaderen dit ook in een breder beleid rond het betrekken van de geloofsgemeenschap 

en diversiteit binnen welzijn en zorg. Er worden afspraken gemaakt met de 

moslimconsulenten in de gemeenschapsinstellingen, er worden ervaringsdeskundigen 

geconsulteerd bij het uitwerken van projecten en interculturalisering in de zorg wordt 

opgenomen in het actieplan 3.0 “Werk maken van werk in de zorg”. We betrekken ook de 

middenveldorganisaties en hebben aan het Minderhedenforum een impulssubsidie gegeven 

om het traject naar meer instroom van diverse profielen op het vlak van tewerkstelling in 

welzijn en zorg concreet vorm te geven. 

We integreren nieuwe initiatieven omtrent de aanpak van radicaliseringsprocessen in 

bestaande hulpverlening en geven een breder bereik door de bestaande drempels “weg te 

werken”. De opvoedingslijn werd uitgerust om vragen inzake radicalisering te kunnen 

beantwoorden en er werd een project gestart om expertise uit te bouwen en knelpunten te 

detecteren in het uitbouwen van lokale netwerken alsook om de afstemming tussen 

hulpverleners en lokale besturen te verzekeren.  

In het kader van de integrale veiligheidsaanpak en de strafuitvoering werd een protocol 

gesloten tussen de justitiehuizen en de Staatsveiligheid en wordt de info-flux tot in detail 

uitgewerkt.  

De Justitiehuizen en het Vlaams Centrum voor Elektronsich toezicht worden versterkt met 

40 personeelsleden om uitvoering te geven aan de nieuwe autonome straffen en de 

opvolging van terro-dossiers.  
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In het kader van de doelstelling van de aanpak van gewelddadig extremisme in het 

Strategisch Plan Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden 2015-2020 werden 2 experten 

aangeworven die de taak hebben de netwerken uit te bouwen die de geïndividualiseerde 

aanpak van geradicaliseerde personen verzekeren met het oog op continuïteit bij het 

verlaten van de gevangenissen.  

Voor de aanpak van delinquente jongeren en jongeren die in een problematische 

opvoedingssituatie verkeren, werd binnen het uitbreidingsbeleid in de jeugdhulp specifiek 

voorzien in 344 gesloten plaatsen voor jongens en meisjes, zijnde in de 

gemeenschapsinstellingen een uitbreiding van 36 plaatsen sinds 2015, alsook 2 miljoen euro 

voor intersectorale hulptrajecten voor jongeren met een complexe problematiek.   

In opvolging van het rapport van Child Focus over de tienerpooiers voorzien we specifieke 

opvangplaatsen voor een 70-tal meisjes per jaar die slachtoffers zijn van tienerpooiers.   

Bovendien werd recent een aanpassing gedaan aan de regelgeving rond het 

beroepsgeheim in de integrale jeugdhulp waardoor het parket gemakkelijker informatie 

kan opvragen en werd de vorderingsmogelijkheid van het parket bij hoogdringendheid 

uitgebreid. 

 

 


