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Plan voor veiligheid en verbondenheid 
 

Inleiding 
 

De gebeurtenissen van de afgelopen twee weken hebben ons allemaal erg aangegrepen. Eerst was er 

de schok en het verdriet door de drieste terreur. Woorden kwamen tekort om deze daden in de 

meest krachtigste bewoordingen te veroordelen. Maar medeleven en veroordelen alleen volstaan 

niet. Groen wil ook deel van de oplossing zijn. Een oplossing die zowel de veiligheid van ons allemaal 

garandeert, als de verbondenheid tussen mensen vergroot.  

In de eerste nadagen stelde Groen voor om over de grenzen van meerderheid en oppositie heen 

samen te werken aan een concrete versterking van ons beleid. Ondertussen werden wij uitgenodigd 

om deel te nemen aan de verdere besluitvorming in een parlementaire commissie. 

Bijna een jaar geleden nam Groen in de parlementen het voortouw om vanuit de oppositie de 

federale, de Vlaamse en de Brusselse regeringen aan te zetten tot een evenwichtig beleid. Onze 

voorstellen werden opgenomen in een “Plan voor veiligheid en verbondenheid”.  

In dit plan gaan we op dat elan verder. Veiligheid is prioritair. Tegen de gruwel die zich zo dichtbij 

afspeelde moeten we nog beter de veiligheid van onze burgers garanderen. Bij het uitzetten van een 

veiligheidsbeleid zijn er voor Groen drie sleutels waar we zelf van uitgaan en het beleid van de 

regering op toetsen: 

 Doeltreffend: maatregelen moeten het gewenste resultaat op leveren, niet minder maar ook 

niet meer; geen spierballengerol en symboolbeleid, maar effectiviteit 

 Evenredig: maatregelen moeten in verhouding staan tot de ernst en het doel; geen 

sleepnetten maar precisie-instrumenten; maatregelen moeten (potentiële) daders treffen en 

niet alle burgers 

 Samenwerking, samenwerking, samenwerking: ons veiligheidsbeleid kreunt nog steeds 

onder het gebrek aan samenwerking tussen diensten en niveaus; dit maakt ons voorwerp 

van internationale spot; het is eindelijk tijd om weerstanden en schotten op te ruimen 

Werken aan verbondenheid vormt de tweede pijler van ons plan. Want laat ons niet in de val te 

trappen van oorlogstaal en polarisering die IS voor ons gespannen heeft. Op alle niveaus moeten we 

er over waken dat de aanpak van radicalisering niet leidt tot meer polarisering. Groen beschouwt 

preventie (voorzorg) en bestrijding (repressie en nazorg) niet als uitsluitende middelen, maar als 

complementaire strategieën om terrorisme en gewelddadig radicalisme in te dijken. Dat vormt de 

rode draad doorheen onze voorstellen. Het gaat om een keten waarin alle schakels belangrijk zijn en 

elkaar nodig hebben. 

De derde en laatste pijler legt de relatie tussen gewelddadig radicalisme en het buitenlandbeleid. 

Zolang onze beleidsverantwoordelijken op dit vlak niet meer geloofwaardig voor de dag komt zullen 

veiligheidsdiensten, politie, preventiewerkers,… dweilen met de kraan open. Want de strijd die 
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momenteel gaande is beperkt zich niet tot de dorpen en steden in Syrië en Irak. Er is tegelijkertijd 

een gevecht bezig om de ideeën en harten van onze vaak jonge, vaak kwetsbare burgers. Het politiek 

bewustzijn van de jongeren hier op het buitenlandbeleid vormt een component die veel meer 

aandacht verdient. 

Beatrice de Graaf, Nederlands hoogleraar internationale betrekkingen, formuleert het als volgt: hoe 

bedachtzamer de respons op terrorisme, hoe minder aanslagen en doden. Daarbij verwijst de Graaf 

naar het belang van maatregelen die gericht zijn op deradicalisering en preventie van rekrutering. De 

uitdaging is het voorkomen dat nog meer burgers een buitenlands strijdtoneel verkiezen boven een 

toekomst in ons land.  

 

Doelstellingen  
 

1. Veiligheid bieden aan alle burgers: detecteren en aanpakken van extremistische dreigingen, 

het voorkomen van terroristische aanslagen; daartoe is performant optreden en 

samenwerking van politie, justitie en inlichtingendiensten noodzakelijk, ter bescherming van 

de veiligheid van de bevolking.  

2. Adequaat bestraffen van wie terroristische (geweld)daden heeft gepleegd of daaraan heeft 

meegewerkt.  

3. Indijken van veiligheidsrisico’s die uitgaan van teruggekeerde jihadistische strijders. 

4. Deradicaliseren en herintegratie van radicaliserende personen door hun binding met de 

maatschappij te herstellen. 

5. Het wegnemen van voedingsbodems van radicalisering en ondersteuning van alle burgers die 

door deze voedingsbodems geraakt kunnen worden.  
6. Bevorderen van de verbondenheid. Radicalisering is een ruim maatschappelijk probleem. 

Ook de politieke boodschap die wordt uitgezet door regionale of nationale 

beleidsverantwoordelijken is bepalend voor het welslagen van het beleid - zowel ten goede 

als ten kwade.  

Groen bepleit een ketenbenadering. Naast een snel en adequaat politioneel en gerechtelijk 

optreden bij crisismomenten is er nood aan structurele maatregelen die de volledige 

‘radicaliseringsketen’ aanpakken. Elk onderdeel van de ketting moet versterkt worden, anders breekt 

ze. Deze ketting moet hersteld worden door de verschillende schakels structureel te versterken: 

preventie, de werking van de veiligheids- en politiediensten, de opvolging door justitie, de uitvoering 

van de straffen en – daar waar mogelijk - de reïntegratie in de maatschappij van jihadistische 

strijders. 

 

Het actieplan van Groen past in een totaalbeleid en valt uiteen in drie delen, die onlosmakelijk met 

elkaar verbonden zijn: (1) een geïntegreerd veiligheidsbeleid, (2) het beleid dat gericht is op meer 

verbondenheid en (3) een koerswijziging van het beleid in het Midden-Oosten. Elke schakel wordt 

uitgewerkt per niveau. 
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SCHAKEL 1: EEN GEINTEGREERD VEILIGHEIDSBELEID 
 

Samenwerking tussen diensten en niveaus 
 
Blijven investeren in coördinatie en samenwerking. Radicaliseringsprocessen en de 

veiligheidsrisico’s die daarmee gepaard gaan houden geen rekening met de institutionele grenzen en 

bevoegdheden. Het huidige beleid is nog niet aangepast aan (1) de complexe bestuurlijke structuur 

van België en (2) de basispremisse dat dit beleid een geïntegreerde benadering vraagt van veiligheid 

en preventie.  

 

Er zijn het afgelopen jaar stappen vooruit gezet, maar er blijven heel wat dysfuncties aan de 

oppervlakte komen. We pleiten voor meer samenwerking en een betere rolverdeling tussen de 

federale overheid, de regio’s en de lokale besturen voor een preventieve, proactieve, justitiële en 

administratieve aanpak. Groen ijvert op federaal vlak voor een geïntegreerde benadering van 

veiligheid waarin de ketenbenadering wordt gehonoreerd. In nauwe samenwerking met en reële 

steun aan de lokale overheden die hun taken niet alleen aankunnen.  

 
In het Europees parlement zullen de Groenen voorstellen om de samenwerking tussen de Europese 

veiligheidsdiensten, politie en justitie te verbeteren. Bestaande systemen en communicatielijnen 

blijken wederom onvoldoende te zijn benut. Onze keuze is duidelijk: geen peperduur project om 

doelloos data op te slaan (de zogenaamde PNR), wel extra middelen voor de Europese 

opsporingsdienst Europol om veiligheidsdiensten veel beter te laten samenwerken.  

Federaal 
 

De oppositie werd door de regering uitgenodigd om deel te nemen aan de verdere besluitvorming. 

Groen zal een actieve rol opnemen in de bijzondere parlementaire commissie die zich zal buigen 

over de bestrijding van het terrorisme. De opdracht van de commissie is helaas beperkter dan wat 

we hadden voorgesteld, wat niet belet dat we er constructief zullen meewerken. We verwachten dat 

zowel voorstellen van de meerderheid als van de oppositie op hun merites worden beoordeeld. 

Halt aan haatboodschappen 

De vrijheid van meningsuiting stopt bij het oproepen tot geweld. Groen pleitte er in het verleden al 

voor om prioriteit te geven aan strafrechtelijke vervolging bij haatzaaien en oproepen tot geweld in 

een extremistisch kader. Haatspraak of hatespeech - vanuit welke ideologische of religieuze hoek ook 

- mag niet gedoogd worden. Groen kan zich vinden in de voorgestelde maatregelen om de 

verspreiding van haatboodschappen tegen te gaan. Wie aanzet tot haat, geweld en discriminatie, 

moet consequent vervolgd worden. We kunnen daarbij terugvallen op de  huidige anti-

discriminatiewetgeving. Daarnaast wil Groen in het parlement mee zoeken naar de correcte manier 

om ervoor te zorgen dat bepaalde organisaties en/of plaatsen waar haatboodschappen worden 

verspreid, kunnen opgedoekt worden. We willen tegelijk dat de financiering van deze plaatsen en 

organisaties systematisch onderzocht wordt. 
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Kordaat en sluitend optreden tav terugkeerders 

1. Groen vindt dat betrokkenheid bij criminele of mensonterende praktijken in elk 

buitenlands conflict strafbaar is. Selectieve maatregelen zijn onmogelijk te motiveren. 

Groen bepleit een sluitende aanpak en meer heldere afspraken in het kader van een 

tweesporenbeleid. In eerste instantie wordt voor elke terugkeerder een onderzoek 

opgestart door politie of parket.  
 

o Spoor 1: Wanneer de onderzoeksrechter duidelijke aanwijzingen heeft dat de verdachte 

naar het buitenland trok om terreur te plegen of mee te werken met een terroristische 

organisatie, worden de terugkeerders in voorlopige hechtenis genomen na een beslissing 

door de onderzoeksrechter. 

 

o Spoor 2: Wanneer de onderzoeksrechter geen aanwijzingen heeft dat de verdachte naar 

het buitenland trok om terreur te plegen of mee te werken met een terroristische 

organisatie, wordt een niet-strafrechtelijk traject opgestart. Al wie terugkeert wordt 

verplicht om deel te nemen aan een deradicaliseringsprogramma. Groen pleit ervoor dat 

de gemeenschappen veel krachtiger beleid ontwikkelen. (zie verder onder Vlaanderen)  

 

2. Verlenging van de voorhechtenis. Het voorstel van de regering om een verdachte drie dagen 

vast te houden zonder enige gerechtelijke controle, is te drastisch. Sinds de invoering van de 

Salduz-wet die de bijstand van de advocaat voorziet, kan de termijn nu al van 24 uren 

verlengd worden tot 48 uren. Wanneer men deze termijn opnieuw wenst te verlengen met 

24 uren - om voldoende elementen te kunnen verzamelen om tot een eventuele aanhouding 

van een verdachte over te gaan - stellen wij voor om opnieuw langs de onderzoeksrechter te 

passeren. 1 vaste termijn van 72 uren vinden we zonder toetsingsmoment door een 

magistraat geen goed idee. 

Groen steunt het voorstel om de klok rond huiszoekingen te verrichten voor terroristische 

misdrijven.  

 

3. Risicoreductie door een betere rolverdeling op lokaal niveau. Men kondigt een nieuwe 

dynamische database aan, men belooft betere uitwisseling van informatie tussen lokale en 

federale politie, maar dit is onvoldoende om terugkeerders op een adequate manier te 

volgen. Er is algemene consensus dat het lokale niveau belangrijk is om de coördinatie en de 

regie op te nemen, maar ondanks de ‘omzendbrief over de informatie-uitwisseling over en 

de opvolging van Foreign Terrorist Fighters’ blijven er nog heel wat uitdagingen. Het blijft een 

zoektocht naar een gezond evenwicht tussen preventie en repressie, waarbij vermeden 

moet worden dat de aanpak van radicalisering juist tot meer polarisering leidt. Het creëren 

van samenwerkingsvormen tussen sociale partners en politie is een belangrijk 

aandachtspunt: voor welke situaties zijn bijvoorbeeld sociale organisaties bevoegd en op 

welk moment moet de politie ingeschakeld worden? Ook de uitwisseling van informatie, 

zowel tussen sociale instanties en politie als tussen hulpverleners en niet-hulpverleners, en 

de richtlijnen van beroepsgeheim daaromtrent is een duidelijker kader vereist. 
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Meer middelen en bevoegdheden voor de veiligheidsdiensten 

1. Groen zal er in het parlement op toezien dat het beloofde onderzoek wordt uitgevoerd naar 

het functioneren van de inlichtingendiensten, het OCAD, met inbegrip van de wijze waarop 

gegevens worden uitgewisseld, dreigingsanalyses worden uitgevoerd, edm 

2. Inlichtingendiensten verder versterken. Het is een feit dat diensten zoals de staatsveiligheid 

en het OCAD het, in vergelijking met hun buitenlandse zusterdiensten, het steeds met 

beduidend minder middelen en omkadering moeten stellen.1 Toen de regering-Michel 

aantrad, werd er een lineaire besparing doorgevoerd van 20 procent, zodat het budget van 

de Staatsveiligheid naar 41,7 miljoen euro zakte. Na de aanslagen op Charlie Hebdo werd dat 

weer opgetrokken tot 47,7 miljoen, nog altijd dik 2 miljoen minder dan voorheen. Groen 

verleent principieel steunt aan de voorziene budgetverhoging en zal de besteding van de 

middelen nauwgezet opvolgen. In de eerste plaats dient worden ingezet op versterking van 

menselijke capaciteit van de diensten. Zij staan in voor een professionele opvang van de 

veiligheidsdreigingen.  

3. Financieel droogleggen van terroristen. In ons land passeert steeds meer geld waarmee 

terrorisme gefinancierd wordt. Volgens de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) is 

de toename grotendeels te wijten aan het stijgende aantal extremisten dat vanuit ons land 

naar conflictgebieden vertrekt. Het witwassen van geld vormt de navelstreng van 

terroristische organisaties. Anti-witwassystemen vormen een onmisbare schakel in de strijd 

tegen het terrorisme. Groen wil deze systemen verstevigen en de staf van de Cel voor 

Financiële Informatieverwerking versterken.2  

4. Rekruterende netwerken opsporen en ontmantelen. Het staat buiten kijf dat het internet 

een belangrijke rol speelt in de verspreiding van het gedachtengoed. De georganiseerde 

netwerken die deze jongeren indoctrineren, rekruteren en verder op een georganiseerde 

manier naar het buitenland brengen, moeten worden opgespoord, ontmanteld en 

gesanctioneerd. De bevoegde diensten van staatsveiligheid en OCAD moeten volop hun rol 

kunnen spelen. Dat kan vandaag niet omdat het team dat instaat voor internetmonitoring 

zwaar onderbemand is. Als de overheid een van de drijvende krachten achter de 

gewelddadige jihadbeweging wil aanpakken, dan moet ze meer middelen investeren in deze 

opdracht.  

5. Om het onderzoek naar terrorisme te optimaliseren steunt Groen het voorstel om het 

Wetboek van Strafvordering te herzien. De voorstellen om de identificatie van personen die 

in opnames voorkomen te vergemakkelijken en de mogelijkheid om te infiltreren bij 

misdaadorganisaties via het internet zijn positief. Wel dienen de voorstellen de toets van de  

                                                           
1 Ter vergelijking: Nederland verhoogt de komende vijf jaar, structureel en in een oplopende reeks, het budget voor de 

veiligheidsketen tot 128,8 miljoen euro. Frankrijk besliste dit voorjaar al om de komende drie jaar 425 miljoen euro vrij te 
maken te maken voor bijkomende maatregelen. 
2 Jihadi's halen al hun spaargeld af of lenen bij de bank en gebruiken die centen om naar Syrië te reizen of IS te steunen. 

Hoewel het soms gaat om relatief kleine bedragen, kunnen deze dossiers toch nuttige informatie voor het federaal parket 

bevatten om terroristische netwerken in België en het buitenland op het spoor te komen.  Er komt ook veel geld vanuit 

Koeweit en Qatar, dat uiteindelijk opnieuw richting Koeweit of Saudi-Arabië gaat. 
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Raad van State en van de Privacy Commissie te doorstaan. Een gelijkaardige evaluatie maken 

we van de voorstellen om het internetverkeer van verdachten in het buitenland te volgen en 

om een verbod op anonieme betaalkaarten voor gsm’s in te stellen.  

Het voorstel van de regering om het netwerk van camera's voor nummerplaatherkenning uit 

te breiden, kan op de steun van Groen rekenen wanneer de uitbreiding gebeurt binnen het 

huidig wettelijk kader. Gegevens die geen resultaat opleveren kunnen slechts beperkt in de 

tijd worden bijgehouden. 

 

6. De regering gaat de wetten in verband met de noodtoestand evalueren met het oog op een 

aanpassing. Het is voorlopig onduidelijk wat de bedoeling is, maar voor Groen is de invoering 

van een noodtoestand heel verregaand, waardoor proportionaliteit in het gevaar komt. Dit 

vergt een zeer grondig parlementair debat. 

Er zijn andere, meer proportionele mogelijkheden om tijdelijke en uitzonderlijke 

maatregelen te nemen die de veiligheid van de burgers moeten verzekeren. Het 

uitgangspunt is voor ons dat bepaalde noodzakelijke maatregelen bij wet worden ingevoerd, 

gekoppeld aan een uitzonderingstermijn van bepaalde duur. Zo kunnen de meest 

verregaande wijzigingen wat betreft grondrechten en privacy best ingevoerd met een 

wettelijk vastgelegde termijn, bv voor 1 of 2 jaar. Bij het verstrijken van die termijn vervalt de 

wetswijziging (en valt men terug op de ‘oude’ wettelijke bepaling), tenzij ze opnieuw wordt 

gestemd door het parlement. Als “uitzonderlijke situaties uitzonderlijke maatregelen 

vergen”, zoals vaak wordt gezegd, dan moeten die uitzonderlijke maatregelen ook kunnen 

worden teruggedraaid als de situatie weer normaliseert. 

 

Deradicaliseringsbeleid in de gevangenis 

Gedetineerden vormen een bijzonder kwetsbare groep voor radicalisering. Potentiële rekruten zijn 

vaak voor kleinere misdrijven opgesloten. Ze voelen zich gefrustreerd waardoor ze vatbaarder zijn 

voor radicale gedachten. Om gedetineerden weerbaar te maken voor de invloeden van 

extremistische boodschappen binnen de gevangenismuren, heeft de regering sinds januari van dit 

jaar een aantal stappen in de goede richting gezet. We willen erover waken dat volgende aspecten 

zeker worden gerealiseerd: 

1. Opnemen van ‘disengagementprogramma’s’ in het ‘strategisch plan hulp- en dienstverlening 

aan gedetineerden’. Groen vraagt dat er zo snel mogelijk een oplossing komt voor de 

aanstelling van buitenlandse experts, die nodeloos vertraging oploopt door procedurele 

belemmeringen bij de Inspectie van Financiën. In overleg met de Vlaamse overheid kan een 

‘pool’ van islamdeskundigen worden aangelegd. 

2. De ‘plaatsingspolitiek’ van gevangenen tijdig evalueren en waar nodig bijsturen.  

3. Islamconsulenten kunnen het radicalisme in de gevangenissen indijken. We stellen voor 

meer middelen vrij te maken om hun aantal - vandaag 18 voor heel België - te verhogen. De 

federale overheid zorgt voor een herwaardering van hun opdracht, zodat ze ook beter 

betrokken worden bij de dagelijkse werking van de gevangenis. De Gemeenschappen hebben 

tot taak om te voorzien in passende opleidingen. Het is tergend dat islamconsulenten nu 

vaak noodgedwongen in Nederland een opleiding volgen. 
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Strijd tegen illegale wapenhandel in België versterken 

Bij heel wat recente aanslagen – het Joods Museum, Charlie Hebdo, de Thalys – werd België als bron 

aangewezen voor de gebruikte zware wapens. Ons land speelt op vlak van illegale wapenhandel een 

bijzondere rol. Het is al het ware de Europese supermarkt van de illegale wapens. De reputatie van 

ons land én ieders veiligheid hebben baat bij meer gerichte inspanningen in de strijd tegen illegale 

wapens. Hoe moeilijker terroristen aan hun wapens geraken, hoe meer ze in de kijker lopen en hoe 

meer mogelijkheden onze veiligheidsdiensten hebben om in te grijpen. 

Om illegale vuurwapenmarkt in te dammen, steunt Groen de drieledige aanpak zoals voorgesteld 

door het Vlaams Vredesinstituut. Ten eerste, duidelijke en eenvormige juridische kaders voor 

legaal wapenbezit. Ten tweede, het verzamelen, analyseren en uitwisselen van data over 

vuurwapenincidenten en illegale wapens. En ten derde meer mensen en middelen om 

onderzoeksdaden te verrichten. Daarom steunen we ook het voorstel van de regering om de BIM 

en de BOM-wet toe te passen in strijd tegen illegale wapenhandel. 

Voor deze integrale aanpak dient België zich resoluut in te sluiten in een Europese strategie. In 

afwachting van dit EU Actieplan, houdt niets ons land tegen om nu al stappen vooruit te zetten. De 

strijd tegen illegale wapenhandel is immers een prioriteit in het Nationaal Veiligheidsplan 2012-2015 

van de Federale Politie. De wettelijke regels in ‘draaischijf’ België zitten sinds 2006 stevig in elkaar en 

worden bovendien stelselmatig verbeterd. Groen zal in het parlement bepleiten dat de federale 

overheid meer analyses en inzichten verschaft over de illegale vuurwapenmarkt in België. 

Doorgedreven datamanagement is daarbij een eerste stap. Daarnaast stellen wij voor om meer 

operationele slagkracht te voorzien om op het terrein verschil te maken. 

 

 

Vlaanderen  
 

1. Extra middelen uit de Vlaamse begroting voor de ondersteuning van steden en gemeenten 

waar de problemen van radicalisering zich het scherpst stellen. De actuele enveloppe is te 

beperkt (500 000 euro) en van te korte duur. Groen bepleit een meer structurele en 

aangehouden ondersteuning om in die gemeenten een veiligheids- en preventief 

deradicaliseringsbeleid uit te bouwen. Ook de stad Vilvoorde heeft daar recht op. 

2. De Vlaamse regering mag zich niet verschuilen achter de federale overheid als het over 

terugkeerders gaat. Voor alle terugkeerders is een aanklampend beleid op maat nodig. Voor 

veroordeelde terugkeerders is een deradicaliseringstraject nodig in de gevangenis en een 

reïntegratietraject bij het vrijkomen. Bij niet veroordeelde terugkeerders is even goed een 

sterke begeleiding nodig met verplichte deradicalisering.  

3. Creatie van een transparant kader voor een gecoördineerd systeem van risicodetectie, dat 

stoelt op informatie-uitwisseling tussen de welzijnssector, het onderwijs, de 

veiligheidsdiensten, het OCMW, ... Het is essentieel dat elke actor weet wie informatie kan 

inbrengen en wie toegang heeft tot de beschikbare informatie.  
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4. De huidige Belgische re-integratieprogramma’s volstaan niet en worden ad hoc opgebouwd. 

We hebben nood aan individuele programma’s die een lange duurtijd hebben met een 

breed spectrum van doelstellingen: geen gebruik van geweld, herstellen van familiebanden, 

psychologische hulpverlening van familieleden en een ruimere re-integratie in de 

samenleving. Voorbeelden uit het buitenland wijzen op verschillende interventietypes: 

individuele coaching, gesprekstechnieken, sociale en economische ondersteuning, 

ondersteuning van de familie, psychologische ondersteuning en religieuze of ideologische 

ondersteuning. Voorbeeldprogramma’s in Europa zijn EXIT (Zweden), ‘Strategy to Reach’ en 

‘Empower and Educate (Londen) en het ‘Violent Prevention Network’ (Duitsland). 

Met steun van de Vlaamse en Brusselse overheden wordt een programma ontwikkeld naar 

Duits voorbeeld (‘Hayat’) waarmee familieleden, vrienden of op andere wijze verbonden 

personen (bijvoorbeeld leerkrachten) van geradicaliseerde, radicaliserende personen of 

uitreizigers worden ondersteund. Via dit programma wordt het mogelijk gemaakt dat zij in 

contact kunnen worden gebracht met mensen die in dezelfde situatie zitten. 
 

5. Versterking justitiehuizen. Nu al gaan de Justitiehuizen gebukt onder een gebrek aan 

personeel. Zij krijgen allerlei extra opdrachten, terwijl de Vlaamse Regering weigert om 

budgettaire engagementen op te nemen. Na het kerntakendebat van het najaar, moet de 

enveloppe van de huizen toenemen. 

Het Vlaams Centrum voor Elektronisch Toezicht (VCET) zit sinds de overheveling van het 

federale naar het Vlaamse niveau in het slop. Het tekort aan werkingsmiddelen en de 

toenemende werkdruk leidden recent nog tot een staking. Er zijn ook technische problemen, 

waardoor de adequate opvolging van de gevangenen niet gegarandeerd kan worden. Nu al 

zijn de budgetten ontoereikend, zo geeft minister Vandeurzen toe. Gegeven de uitbreiding 

van het elektronisch toezicht van terugkeerders, is een substantiële verhoging van 

personeel en middelen noodzakelijk. Nu al verwacht de administratie een aangroei van het 

aantal personen met enkelband met 14 procent per jaar, wat een extra budget betekent van 

7,5 mio euro. 

6. De strijd tegen radicalisering in de gevangenissen kan niet los gezien worden van de 

overbevolking van de gevangenissen en van de nood aan een menswaardige behandeling van 

gedetineerden. Het onderwijs aan gedetineerden in Vlaanderen en Brussel moeten worden 

uitgebreid. Net als de mogelijkheden om te werken in de gevangenis. Tenslotte verdient het 

justitieel welzijnswerk meer financiële steun voor de begeleiding en re-integratie van 

gedetineerden. 

 

7.  Groen stelt voor dat de gewesten een permanente vertegenwoordiger krijgen in de 

nationale veiligheidsraad. Gezien de hierboven beschreven noodzakelijke rol van de 

gewesten inzake veiligheid, is dit noodzakelijk voor een goede coördinatie. Zie ook verder 

over de rol die we voorstellen voor de Brusselse minister-president. 

 

8. Moskeebeleid in samenspraak met de religieuze gemeenschappen. 
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a) Controle op gebedshuizen – waaronder moskeeën - wordt opgevoerd. We pleiten voor een 

meldingsplicht van alle gebedshuizen, zodat burgemeesters tenminste weten waar deze op 

hun grondgebied liggen.  

b) Meer transparantie door in te zetten op controle via meer erkenningen van moskeeën.  

c) De karige kennis van de Belgische en Europese context van imams zorgt voor problemen. Dat 

wordt versterkt door het feit dat de meeste imams niet of nauwelijks Nederlands spreken. 

Zeker de jongeren vinden hoe langer hoe minder aansluiting bij de imams. De vraag naar een 

specifiek en toegankelijk aanbod vorming en opleiding leeft sterk binnen de 

moslimgemeenschap. Groen pleit voor de ontwikkeling van een gericht en verplicht 

opleidingsaanbod, waarbij taalverwerving en kennis van de Brusselse en Vlaamse context 

centraal staan. In vergelijking met een officiële imam-opleiding aan de universiteit, kan dit 

op veel kortere termijn georganiseerd worden met een relatief beperkt budget.  

d) De overheid neemt een initiatief om samen met de moslimgemeenschap na te denken over 

een meer performante en dynamischer infrastructuur rond de islam in onze samenleving. 

Organisatie van een Staten-Generaal met de betrokken minister, het islammiddenveld, de 

moskeegemeenschappen, Moslimexecutieve, universiteiten en hogescholen.  Dit moet 

uitmonden in een hervorming van de bestaande Moslimexecutieve. 

 

Brussel 

1. Momenteel zijn er 6 politiezones in het Brussels gewest. Deze zijn elk bevoegd voor onder 

andere wijkwerking, interventie en lokale recherche. Het dagelijkse bestuur ligt bij de 

korpschef, maar deze moet verantwoording afleggen aan de burgemeesters, die 

samenkomen in het politiecollege. 

 

Groen stelt voor om de politiezones in Brussel om te vormen tot 1 gewestelijke zone, onder 

leiding van de minister-president, i.p.v. de 19 burgemeesters. De controle op de werking van 

de politiezone gebeurt door het Brusselse parlement. Tegelijkertijd vragen wij ook expliciet 

aandacht voor de  bekommernissen van de burgers van Brussel. Wij willen dat zij  in die 

eengemaakte politiezone steeds beroep kunnen doen op nabijheidspolitie, wijkagenten en 

een werking aangepast aan hun buurt of gemeente. Als de hervorming goed wordt 

uitgevoerd, kunnen er middelen vrijkomen voor extra personeel en materiaal. 

We mogen dit momentum niet missen om op Brussels niveau werk te maken van een 

hedendaags en coherent veiligheidsbeleid met een nabijheidspolitie in één gewestelijke 

zone. De afwachtende houding van Minister-President Vervoort is niet veelbelovend voor 

een nieuw Brussels veiligheidsbeleid. In een eengemaakte politiezone moet Vervoort zijn 

verantwoordelijkheid nemen en van onder de vleugels van de 19 burgemeesters komen 

 

 

2. Een gewestelijk veiligheidsplan als inhoudelijk complement bij de structurele hervorming. 

Het is cruciaal dat er een gewestelijk veiligheidsplan wordt opgesteld met een 
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gemeenschappelijke visie en een aantal krijtlijnen voor de plaatselijke preventieplannen.3 De 

specifieke Brusselse context vereist een tussenniveau tussen de nationale en de plaatselijke 

plannen. De Brusselse regering stelt de opmaak het gewestelijke veiligheidsplan telkens uit, 

omdat ze willen wachten op het nieuwe nationale veiligheidsplan. Er is echter geen tijd te 

verliezen. 

 

3. Extra middelen voor de lokale Brusselse politie, die solidair binnen het gewest worden 

verdeeld. Een aantal van de Brusselse politiezones zijn structureel onder gefinancierd. Dat 

heeft onder andere te maken met de KUL-norm, die het aantal agenten per politiezone 

bepaalt en bijgevolg de verdeling van de middelen. De parameters van deze norm, zoals 

populatie en criminaliteitscijfers, werden vastgelegd in 2002 en zijn sterk verouderd. Groen 

bepleit een update van de KUL-norm.  

Politiezone Brussel—stad/Elsene krijgen extra middelen omwille van de internationale 

instellingen en evenementen. Hierdoor is het aantal agenten per capita een stuk hoger dan in 

andere zones. In een eengemaakte politiezone kunnen deze middelen beter worden 

verdeeld op basis van de noden.  

 

4. Start het kerntakendebat over de taken inzake veiligheid van de verschillende 

bestuursniveaus van en in het BHG. De huidige verdeling van de taken inzake veiligheid in de 

brede zin is niet altijd het toonbeeld van coherentie. De veiligheid in en rond metrostations 

wordt bijvoorbeeld opgevat door lokale, federale politie en de veiligheidsmensen van de 

MIVB, waardoor er vaak van alles misloopt. Er zou een debat op gang moeten komen tussen 

de lokale besturen, het gewest en andere instellingen met een veiligheidsaspect over de 

meest aangewezen taakverdeling. Dit zou de transparantie en de duidelijkheid ten goede 

komen, maar zou ook schaalvoordelen kunnen opleveren. 

 

5. Doorstroming van informatie (of het gebrek eraan) tussen de gemeenten is een prioriteit. 

Groen ziet een belangrijke opdracht weggelegd voor het Brussels Observatorium voor 

Preventie en Veiligheid, dat recent werd ingekanteld in de nieuwe instelling van openbaar 

nut voor veiligheid en preventie. We willen dat er ook een kader komt voor de uitwisseling 

van data vanuit het OCMW, met aandacht voor beroepsgeheim en proportionaliteit. 

 

6. Oprichting van een bijzondere parlementaire commissie voor radicalisme en terrorisme. Via 

deze commissie kunnen problemen van radicalisme en terrorisme opgevolgd worden door 

het parlement. 

 

7. We willen een diverse en performante politieschool , een specifieke Brussel-opleiding, en 

een eigen Brussels aanwervingsbeleid. De gewestelijke en intercommunale politieschool 

(GIP) verkeert al jaren in financiële moeilijkheden. Het gewest heeft aangekondigd dat er 

extra middelen komen, maar het blijft afwachten of het structureel zal investeren in 

politieopleidingen.  

                                                           
3 Het gewest geeft middelen voor veiligheidsbeleid aan de Brusselse gemeenten in het kader van de Brusselse 
preventie- en buurtplannen. Deze worden vierjaarlijks afgesloten tussen het gewest en de gemeenten en 
moesten eigenlijk in 2015 opnieuw worden opgesteld. Dat is een jaar uitgesteld. 
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Bovendien is het GIP voornamelijk bezig met basisopleidingen. Groen pleit voor een 

specifieke Brussel-opleiding, voor rekruten en agenten die van buiten Brussel komen. Het 

zou de toegankelijkheid en de werking van de politie verbeteren wanneer de politieagenten 

de kans krijgen om de wijken eerst wat te leren kennen. Daarnaast moet er werk worden 

gemaakt van de rekrutering van Brusselaars en personen met een migratieachtergrond. 80% 

van het huidige korps woont immers buiten Brussel.  

 

8. Betere opvolging van terugkeerders in de gemeenten. Volgens de media worden de 

teruggekeerde Syriëstrijders in het Brussels gewest niet systematisch opgevolgd door de 

lokale politie. Kenners denken dat dit zelfs binnen de context van de huidige middelen 

mogelijk moet zijn. De lokale besturen en hun preventiecellen verdienen betere 

ondersteuning aan de hand van concrete tools om aan de slag te kunnen gaan bij getroffen 

families en terugkeerders.  

 

9. Ondertussen zijn in de relevante gemeenten referentieambtenaren aangeworven voor de 

coördinatie van het beleid rond veiligheid. Deze personen moeten zich bezighouden met het 

begeleiden en ondersteunen van de omgeving en naasten van vertrokken Syriëstrijders, 

maar soms ook de opvang van terugkeerders en de begeleiding van de personen die in een 

radicaliseringsproces zitten. Aangezien er in België weinig ervaring en expertise rond 

preventie van radicalisering en preventie bestaat, hebben deze mensen niet alleen nood aan 

middelen, maar ook concrete tools om mee aan te slag te gaan. Het gewest kan daar, naast 

het federale niveau, een rol in spelen. 

SCHAKEL 2: BELEID VOOR MEER VERBONDENHEID  
 

Voorkomen is beter dan genezen. Preventie is niet ‘soft’, het is de weg bergop, maar essentieel om 

resultaat te boeken. Voor Groen moeten alle bestuursniveaus actie ondernemen.  

 

Samenwerking over niveaus heen 

1. Oprichting kenniscentrum en meldpunt ‘maatschappelijke polarisering en radicalisering’ 

Radicalisering en polarisering zijn complexe maatschappelijke problemen. Het beleid wordt 

onvoldoende gesteund door objectieve kennis over de problematiek. De geringe deskundigheid en 

ervaringen worden ook onvoldoende uitgewisseld. Daarom pleit Groen voor de oprichting van een 

interfederaal kenniscentrum rond alle vormen van radicalisering en polarisering. Het centrum levert 

praktische ondersteuning aan lokale besturen en aan organisaties die ermee in contact komen. In de 

schoot van dit kenniscentrum wordt tevens een nationaal meldpunt opgericht. Bezorgde burgers en 

eerstelijns professionals kunnen hier melding maken van ernstige zorgen over radicalisering. 

 
2. Creëren en onderhouden van een vertrouwensrelatie tussen overheidsinstituties en 

etnische-culturele minderheden. 

Etnisch-culturele minderheden worden vaak gevonden en geïnterpelleerd bij incidenten, maar het 

contact wordt afgebroken wanneer de storm voorbij is. Dit geldt voor beleidsverantwoordelijken, 

politiediensten, veiligheidsdiensten, welzijnsactoren, onderwijsverantwoordelijken, enzovoort. 
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Duurzame contacten met gezaghebbende sleutelfiguren kunnen hierin een belangrijke rol spelen. Op 

lokaal vlak zijn er goede voorbeelden van gesprekstafels tussen overheid en zelforganisaties. Dit 

verdient navolging op bovenlokaal niveau. Dat kan ook door sleutelfiguren uit de gemeenschappen 

te ondersteunen. Lokale netwerken van sleutelfiguren en organisaties die binnen de gemeenschap 

gevoelige onderwerpen bespreekbaar maken worden verder uitgebouwd en getraind. 

Federaal  

Een gedecentraliseerde MoslimExecutieve 

Het huidige Executief van de Moslims van België (EMB) wordt vervangen door een losse 

koepelorganisatie. Groen wil een lans breken voor een minder gecentraliseerde MoslimExecutieve. 

Het wordt een ‘formeel’ overkoepelend orgaan dat als ‘officieel’ aanspreekpunt functioneert maar 

die de interne diversiteit ook aan bod laat komen. Voor de overheid is zo’n koepel een geschikt 

instrument om met verschillende gesprekspartners in dialoog te gaan. Voor de moslimgemeenschap 

komt deze structuur beter tegemoet aan de politieke, theologische en confessionele diversiteit van 

de Belgische islam. Deze koepel moet in de eerste plaats het maatschappelijk beheer van de 

islamitische realiteit voor ogen nemen. Inhoudelijke beslissingen van levensbeschouwelijke aard 

worden overgelaten aan de afzonderlijke gemeenschappen. Dit impliceert dat de Moslimexecutieve 

geen Theologische Commissie heeft, maar zich laat adviseren door de diverse theologische 

commissies van de verschillende gemeenschappen die het onder zijn hoede heeft. Om de 

samenwerking met de regionale overheden transparanter en vlotter te laten verlopen, worden ook 

de drie regionale deelorganisaties wettelijk verankerd. 

Strijd opvoeren tegen discriminatie, racisme en islamofobie 
Een overvloed van data bewijst dat Belgische moslims zich met enig recht buitengesloten mogen 

voelen. Xenofobie en racisme hebben in ons land nog altijd een zorgwekkende omvang. Groen is er 

van overtuigd dat beleidsverantwoordelijken in de eerste plaats een rol hebben te spelen om 

discriminatie op school, op het werk, op de woonmarkt en op andere domeinen als taboe te 

doorbreken. Een ondubbelzinnige erkenning van de (omvang van de) problematiek is cruciaal. 

Daarnaast moet de overheid veel actiever de handschoen opnemen. Dat kan door een concreet en 

omvangrijk actieplan, met duidelijke doelstellingen om racisme en discriminatie terug te dringen. 

Dat kan door overtuigende campagnes die slachtoffers en getuigen informeren over hun rechten en 

sensibiliseren om hiervan melding te doen bij de bevoegde instanties. Meer proactief strijden tegen 

discriminatie kan door het prioriteit te geven bij alle relevante inspectiediensten. De wetgever moet 

dan ook voorzien in specifieke bevoegdheden en onderzoeksinstrumenten om racisme en 

discriminatie aan te tonen of te weerleggen.  

Net zoals er beleidsaandacht is voor antisemitisme, vragen we evenveel beleidsaandacht voor 

islamofobie in België. Het ventileren van verdachtmakingen en haat ten aanzien van een groep 

omwille van zijn religieuze overtuiging is niet toelaatbaar.  

 

Vlaanderen 
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Algemeen: Groen vraagt de versnelde uitvoering van de aanbevelingen uit de resolutie betreffende 

de bestrijding van gewelddadige radicalisering gestemd in het Vlaams parlement. Inzake preventie 

moeten voor Groen volgende punten uit de resolutie met spoed worden uitgevoerd. Uit de 

rapportage aan het parlement (9 november 2015) bleek dat de uitvoering van deze aanbevelingen 

onvoldoende was gevorderd en dat er met name van volgende punten dringend werk moet gemaakt 

worden:  

1. Eén centrale, voortdurend bereikbare telefonische hulplijn voor ongeruste ouders, leerkrachten 

of andere burgers in de omgeving van radicaliserende jongeren.  

2. In de opleiding en nascholing van leerkrachten meer aandacht besteden aan religieuze of 

politieke radicalisering van jongeren  

3. Uitbouw van meer time-in voor jongeren die dreigen te radicaliseren. Het project HERGO 
(herstelgerichte groepsoverleg op school) is een verbindend project dat leerkrachten handvaten 
geeft om moeilijke discussies bij leerlingen met identiteitscrisis aan te gaan. Hiervoor moeten extra 
middelen uitgetrokken worden. 

  
4. De capaciteit van dringende jeugdhulp-, hulpverlenings-, opleidings- en tewerkstellingstrajecten 

versterken in die gemeenten en steden waar de radicaliseringsproblematiek zich het scherpst stelt  

Verder : 

Onderwijs 

 Het onderwijs is bij uitstek goed geplaatst om problemen en gedragsveranderingen vroeg te 

detecteren. Uitbouw van expertise, vorming en ondersteuning. Initiatieven van Stad Gent 

verdienen navolging. 

 

 De enveloppefinanciering voor de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB) wordt 

opengebroken. De ondersteuningsvragen zijn te groot om binnen de huidige gesloten 

enveloppe adequaat aan te pakken.  

 Er moet meer ruimte zijn voor interreligieuze en interculturele dialoog in het onderwijs. De 

nieuwe eindtermen moeten hier expliciet op inzetten. Groen is voorstander van een vak 

levensbeschouwing en burgerschap als alternatief of complementair aan de bestaande 

vakken godsdienst en zedenleer. 

 Scholen moeten een diversiteitsbeleid uitwerken. Volgens de nieuwe ‘Education at a glance’ 

studie van de OESO voelen jonge nieuwkomers zich van alle OESO-landen bij ons het minst 

welkom en geïntegreerd op school (alleen Frankrijk doet nog slechter). Dit resulteert in zeer 

hoge schooluitval en weinig toekomstperspectief.  

 Het verbod op levensbeschouwelijke tekens op scholen moet worden herzien. Het totaal 

verbod nu is een bijzonder slecht signaal. Enkel als er echt problemen ontstaan door 

groepsdwang of proselitisme, kunnen tijdelijk maatregelen genomen worden.  

Jeugdwerk 
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De lokale financiering van het jeugdwerk staat op de helling. Ook de provinciale subsidies dreigen op 

te drogen. Het risico bestaat dat een aanzienlijk deel van de middelen die voorheen naar de werking 

van jeugdhuizen en speelpleinen gingen, worden besteed aan andere doelen. 

 Het netwerk van jeugdhuizen en de werkingen maatschappelijk kwetsbare jeugd moeten 

substantieel versterkt worden. Deze werkingen bieden jongeren - al dan niet samen met een 

professional - een geborgen plaats waar ze zichzelf kunnen zijn. Jeugdwerkers kunnen het 

vertrouwen winnen en samen met de betrokkenen een alternatief creëren: een job, vrije 

tijdsbesteding of een opleiding. 

 Gerichte inzet van sterk jeugdwerk in lokale risicogebieden is noodzakelijk. Experten weten 

vandaag waar groot conflictpotentieel is, en op welke manier de sociale infrastructuur en de 

lokale netwerken hersteld kunnen worden.  

 Netwerken rond jongeren en hun opvoeders kunnen versterkt worden door te investeren in 

een laagdrempelig aanbod van professionele opvoedingsondersteuning. 

 Garanties voor professionals uit onderwijs, jeugdwerk en welzijn om hun missie in alle 

autonomie te kunnen waarmaken. 

 Netwerken rond jongeren en hun opvoeders versterken door te investeren in een 

laagdrempelig aanbod van professionele opvoedingsondersteuning. 

 

Een actief beleid van gelijke kansen en non-discriminatie voeren om het gedeelde burgerschap te 

versterken.  

Brussel 
1. Maak werk van de Brusselse Preventie- en Buurtplannen. Dit zijn gemeentelijke 

preventieplannen waarvoor het gewest meer dan 100 miljoen voorziet. Er is echter al 

vertraging opgelopen en de prioriteiten moeten beter worden afgestemd op de reële 

problemen. Tot nu toe waren deze plannen onderling weinig coherent en nogal vrijblijvend. 

Tot deze zomer ging er bijvoorbeeld een aanzienlijk deel van de middelen voor lokale 

preventie naar de salarissen van GAS-ambtenaren, die voor grote inkomsten zorgen voor de 

gemeenten. Groen vindt dat de buurtplannen moeten inpassen in een bredere visie op 

veiligheid en preventie en aangepast moeten zijn aan de reële veiligheidsproblemen op het 

terrein.  

2. Aanpakken van grote stadskankers. De verloedering en verwaarlozing van sommige 

Brusselse buurten – zoals de zone Weststation – Beekkant – Ossegem - vormen de basis voor 

tal van problemen. Verschillende overheden voelen zich onmachtig om er iets aan te 

veranderen en problemen worden onder de mat geveegd. Een ideale voedingsbodem voor 

allerlei illegale activiteiten.  

3. Blijven inzetten op tewerkstelling en opleiding voor jongeren. Molenbeek is de tweede 

armste gemeente van het land, met werkloosheidsgraden tot 50% in bepaalde wijken. Het 

gewest zet al heel wat middelen in op bestrijding van de jeugdwerkloosheid, maar doet dat 

op een fragmentarische manier. Loonsubsidies werken voor een bepaalde categorie van 

jongeren, maar er is vooral nood aan de juiste opleidingen en vorming.  

4. Een meer verregaand beleid rond discriminatie op de arbeidsmarkt, onder meer door 

praktijktests. De lage tewerkstelling van allochtone jongeren in Brussel heeft te maken met 

twee zaken: a) een gebrek aan de skills waarover de werknemers beschikken en b) 

discriminatie. Dat personen met een migratieachtergrond mét de juiste referenties 
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gemiddeld langer moeten zoeken naar een job en systematisch worden uitgesloten is al 

meermaals aangetoond. Op dit moment doet de Brusselse regering veel te weinig aan het 

probleem. Groen ijvert voor een systeem van praktijktests, het enige werkende instrument 

waarbij discriminatie op een objectieve manier kan worden vastgesteld en eventueel kan 

worden gebruikt voor bestraffing.  

 

SCHAKEL 3: EEN GELOOFWAARDIG MIDDEN-OOSTENBELEID  
 

Zolang België - en zijn Westerse bondgenoten - een dubbele moraal hanteren over mensenrechten in 

de internationale politiek, wordt het radicalisme eerder gevoed dan tegengegaan.  

 
- We stoppen de steun van ons land aan regimes zoals Saoedi-Arabië, die de ganse regio 

vergiftigen met hun extremistische ideologie en (financiële) steun aan terroristen.  

- We stoppen de export van Belgische wapens naar Saoedi-Arabië en andere landen die 

wapens leveren aan de strijdende partijen in het conflict.  

- Ook op EU niveau leggen we de wapenhandel naar conflictgebieden effectief aan banden. 

- In plaats van ons te beperken tot het instellen van "internationale coalitions of the willing", 

trachten we steeds om de VN in de cockpit te steken. Dit momentum wordt best 

aangegrepen om zowel een oplossing voor de acute dreiging als een perspectief op langere 

termijn uit te werken. Een succesvolle samenwerking onder VN-vlag die het geweld van IS 

een halt toeroept, de regio kan stabiliseren en een politieke oplossing vooruithelpt, kan een 

nieuwe piste openen om ook in de toekomst gewelddadige conflicten in te dammen. 

- Economische belangen worden ondergeschikt gemaakt aan een EU buitenlandsbeleid dat 

gebaseerd is op internationaal recht en het beschermen van burgerbevolkingen. 

- Een authentiek buitenlandbeleid ten aanzien het Nabije en Midden-Oosten vergt een 

overstijgen van eindeloze stroom zoutloze veroordelingen, een einde aan het ontbreken van 

sancties of (stilzwijgend) gedoogbeleid tegenover van schendingen van het internationaal 

humanitair recht  en mensenrechten door onze bondgenoten zoals de Golfstaten en Israël. 
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