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CPS Studiedag

Hoe geradicaliseerde personen 
lokaal (re)integreren?

Theo Van Gasse

4 mei 2017

De vraag:

Hoe kan de politie invulling geven aan 

Art 20 WPA inzake geradicaliseerde 

personen.

Wat kan en wil de politie nog doen 

inzake de (re)integratie van 

geradicaliseerde personen?
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Wat zegt de wet?

• WPA Art 20: 

De politiediensten houden toezicht op:
– de veroordeelden die genieten van een strafuitvoerings-

modaliteit van de vrijheidsstraf genieten, of die een 

uitvoeringsmodaliteit van de terbeschikkingstelling van de 

strafuitvoeringsrechtbank;

– Op de veroordeelden die enige andere maatregel genieten 

die de strafuitvoering schorst;

– Op de veroordeelden …

• Probatie

• Penitentiaire verlof

• Elektronisch toezicht

• …

Wat zegt de wet?

• WPA Art 20: 

De politiediensten houden toezicht op de 

naleving van de hen daartoe meegedeelde 

voorwaarden …

Zij vatten de ontvluchte veroordeelden en 

gevangenen en stellen ze ter beschikking van 

de bevoegde overheden.
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Wat zegt de wet?

• In de praktijk spreken we over:

– MAM (alternatieve maatregelen)

– Voorwaardelijk in vrijheid gestelden

– Vrijgelaten op proef

– Elektronisch toezicht

– Te volgen jongeren

– Penitentiaire verlof

Wat zegt de wet?

• Maar de WPA zegt niet meer dan dat.

• Hoe moeten we dat dan concreet 

doen?

• Col 17/2016 Elektronisch toezicht

• Col 18/2016 Probatie

• Col 11/2013 Info uitwisseling, opvolging van 

personen in vrijheid mits naleving van 

voorwaarden

• Omzendbrief BZ van 12/08/2015 Info 

uitwisseling rond en opvolging van FTF
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Col 11/2013

• 6. Richtlijnen …

• 6.1.2. Doelstellingen van het door de 

politiediensten uitgeoefende toezicht:
De algemene doelstelling van dit toezicht bestaat in het vroegtijdig 

opsporen van situaties binnen de leefomgeving van betrokkene die 

mogelijk kunnen leiden tot recidive. 

Deze doelstelling is hoofdzakelijk een taak die is weggelegd voor de 

lokale politie.
Deze toezichtstaak impliceert echter niet dat de politiediensten 

zouden overgaan tot indiscrete of buitensporige maatregelen t.a.v. 

de algemene doelstelling, nl de bescherming van de maatschappij.

Er wordt bijzondere aandacht besteed aan de slachtoffer

gerichte voorwaarden.

Col 11/2013

• 6.2. De opvolging van de voorwaarden en de 

controle van hun naleving.

• 6.2.1. Door de politiediensten

• 6.2.1.1. Algemeen
Opdracht van Ger Pol;

Toevertrouwd door OM of vloeit voort uit Art 20;

De KC bepaalt de wijze waarop dit in zijn zone georganiseerd 

wordt
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Col 11/2013

• 6.2.1.2. Toezichtsopdrachten

– Het controleren van de woon- of verblijfplaats

• binnen de veertien dagen;

– Het contacteren van de op te volgen persoon en 

het voeren van een gesprek

• op een correcte en positieve kennismaking;

• Informatie-uitwisseling inzake de rol en de taak van de 

politie, en de bespreking van de voorwaarden en de 

controle ervan.

– Het controleren van de verbodsvoorwaarden

Col 11/2013

Bij niet naleving:

• De politiediensten verzenden ingeval 

van ….

– Aanvankelijk / navolgend /afschrift PV aan

PR plaats feiten

PR woonplaats

Gevangenisdirecteur
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Omzendbrief MBZ 12/08/2015

• … betreffende de informatie 

uitwisseling rond en de opvolging van 

de FTF

• Verwijzing naar verschillende teksten 

zoals Plan R, MFO-3, COL 9/2005, COL 

9/2012 en COL 10/2015

– Samenwerking

– Informatiehuishouden

– Gerechtelijke aanpak FTF

Omzendbrief MBZ 12/08/2015

• 4.1. Vaststellen aan- of afwezigheid
Andere lokale (niet-politie) diensten delen de informatie 

waarover ze beschikken met de lokale politie, ofwel in het 

kader van een LIVC, ofwel via de burgemeester. 

• 4.4 Opvolging
– Veiligheidsdreiging inperken, terreuracties en 

faciliterende activiteiten verstoren, zicht houden op 

betrokkene.

– Zichtbaar en aanklampend

• Contact name

• Frequente basis

• Sociaal onderzoek
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Omzendbrief MBZ 12/08/2015

• 5.5. Informatie uit de preventieve en 

sociale sector

– Noodzakelijke bruggen

– Lokale overlegplatformen (LIVC)

– Vertrouwen creëren

– Informatiedoorstroming

De kat en de koord

BEROEPSGEHEIM
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Beroepsgeheim

• Is er wel een? In vertrouwen te weten 

gekomen? (Er mag meer gezegd 

worden dan dat men wil)

• Gedeeld beroepsgeheim?

– Hangt veel af van interpersoonlijke relaties

– Overlegstructuren (LIVC)

• Nice to know vs need to know

Mogelijke voorwaarden

• De gewoonlijke gebods- en 

verbodsvoorwaarden

– Opvolging door een MA

– Omgevingsverbod

– Contactverbod

• Volgen van een deradicaliserings

programma

• …
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In concreto

• Vrij onder voorwaarden

– Voorziene opvolging

– Respect voorwaarden 

• Beroepsgeheim

• Vrij zonder voorwaarden

– In DB

• Opvolgen

• Maandelijkse passage

• Mini sociaal onderzoek

– Niet in DB

• Appreciatie (LIVC - LTF)

• Steeds opvolging LTF 

Wat kan en wil politie nog doen

• Inschrijven in bestaande initiatieven (BPV, Vl Gem en 

Fed Wal-Bxl)

• Effectief en efficiënt partenariaat met gemeentelijke 

preventiediensten, met de referentiepersoon 

radicalisering, met …

• Opleiding herkennen/detecteren

• Opleiding contra-argumentatie

• Inclusieve Mij

– Respectvol contact

– Opvolgen/hulp aan families

• Preventie:

– Contact scholen
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Maar …

• Hoe ver gaan we in de opvolging van de 

(verbods)voorwaarden ???

– Vb: uitgaansverbod ‘s nachts

• Kerntakendebat

– Geen sociale dienst … alhoewel …

– Steeds meer zonder … 

Dus …

• Respect wettelijk kader met eerbied 

voor mensenrechten.

• Maar toch aandacht voor algemene 

veiligheid.

• KSF: gedeeld beroepsgeheim –

verplichte infodoorstroming (ntkntk!)
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