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Politieke antwoorden vanuit 
de KIV belicht

Prof. Dr. W. Bruggeman

Vilvoorde, 31 mei 2016

De grote werven / les grands chantiers

• Excellente politiezorg (en achterliggend visie 2025) / la fonction de 
police par excellence

• KIV en NVP / NCI en PNS

• Optimalisatie federale politie / optimalisation de la pol fed

• Veiligheidsniveau 3 en 4 / niveaux de sécurité 3 et 4

• Regeerakkoord / Accord gouvernemental

• Kerntaken debat / débat tâches clés

• Recente regeringsbeslissingen / décisons gouvernementales récentes

• Budgettaire ruimte / espace budgétaire
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Recente wettelijke initiatieven

• EU
- Kaderbesluit 2002/475/JHA
- Richtlijn2005/60 EG financiering terrorisme
- Europees kaderbesluit 2008
- Mededelling EU (15 01 2014)

• België
- wet  19 12 2003 terroristische misdrijven
- KB 16 02 2006 interventieplanning 
- Wet 10 07 2006 inzake de dreiging
- KB 28 12 2006 financiering terrorisme
- wet 06 01 2013 bijzondere opsporingsmethoden 
- wet 18 02 2013 terroristische misdrijven
- KB 28 01 2015 oprichten Nat veiligheidsraad 
- KB  02 06 2015strategisch en coördinatiecomité inlichtingen en veiligheid
- wet 20 07 2015 versterking strijd tegen terrorisme
- wet 10 08 2015 bevolkingsregister
- wet 20 08 2015 consulair wetboek
- KB 09 11 2015 pilootprojecten
- wet 27 04 2016 inzake aanvullende maatregelen ter bestrijding van terrorisme
- KB 01 05 2016 aanpassen noodplannen
- KB 13 05 2016 gespecialiseerde onderzoeksrechters

• VN
- Verdrag nucleair terrorisme van 14 09 2005 (wet  10 09 2009, 15 07 2013 en 23 05 2013)
- Resolutie 2178 van 21 09 2014

Beleidsbeslissingen 

• Col 9/2005 (15 07 2005)

• Col 9/2012

• Ministeriële omzendbrief GP178 van 32 01 2014

• Regeerakkoord (09 10 2014)

• Actieplan Vlaanderen (april 2015) 

• Ministeriële omzendbrief opvolgen FTF ( 21 08 2015)

• Vertrouwelijke Col 10/2015

• KB 21 04 2016 verdeling provisionele krediet  betreffende de strijd tegen het terrorisme 
en radicalisme

• Kanaalplan (04 02 2016)

• De KIV en het NVP

• De parlementaire enquête commissie (2016)
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KIV / NCS

• Van 2004 … naar 2016

• Nieuw: participatie en inbreng gewesten en 
gemeenschappen/participation communautés et régions

• Voorbereiding experten groep (groupe de travail) onder de leiding van 
prof. Deruyver en Fijnaut, Proc gen, CG, vz. VCLP, vz. Federale 
politieraad ….

• Vier transversale thema’s en 10 thematische clusters / quatre thèmes
transversaux et 10 clusters thématiques

• Jaarlijkse monitoring + evaluatiesysteem / monitoring en évaluation
annuelle

De KIV inhoudelijk/ contenu NCS

• Vier horizontale thema’s /les 4 thèmes horizontaux: 
- bestuurlijke handhaving en informatie-uitwisseling / approche 
administrative et échange d’information
- het internet en ICT als facilitator / l’internet et les TIC comme 
facilitateur
- identiteitsbepaling, identiteitsfraude en domiciliefraude / la 
détermination de l’ID, l’usurpation de l’ID et fraude au domicile
- buitgerichte aanpak / approche axé sur le butin
- de internationale samenwerking (bestuurlijk en gerechterlijk) / la 
coopération internationale (administratif et pénal)
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De 10 clusters

• Radicalisering, gewelddadig extremisme en terrorisme

• Mensensmokkel en mensenhandel

• Integraal en geïntegreerd drugsbeleid

• Sociale en fiscale fraude

• Cybercrime en cybersecurity

• Geweldscriminaliteit , aantasting van persoonlijke integriteit en 
discriminatie

• Georganiseerde eigendomscriminaliteit en illegale goederentrafieken

• Leefmilieu

• Verkeersveiligheid

• Overlast  

Vervolg KIV / Suite NCS

• Advies procureurs-generaal

• Advies federale politieraad (19 februari)

• Finaliseren minister Biza en Justitie

• IMC
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Radicalisering, gewelddadig extremisme en 
terrorisme 

Thematisch: radicalisering, gewelddadig extremisme en terrorisme)
- begripsverduidelijking
- de task forces
- unit radicalisering (Biza)
- de veiligheidsketen: beeldvorming, preventie, repressie, nazorg, 
monitoring en tussentijdse evaluatie


