De LIVC als middel tot …
Een gedeeld beroepsgeheim voor politie en
hulpverleners: vanzelf sprekend?

LIVC: What’s in the name?
• Ministeriële Omzendbrief (Just/BiZa) van 21/08/2015
betreffende de informatie-uitwisseling rond en de opvolging van
de Foreign terrorist Fighters (FtFs) afkomstig uit België
• Multidisciplinaire aanpak van FTF-ers
• Uitwisselen van signalen tussen socio-preventieve diensten, bestuurlijke
overheden en lokale politie
• Burgemeester als brug tussen veiligheids-en sociale actoren
• Georganiseerd op lokaal niveau [55%] (-> zonaal niveau [45%])

• DOEL: beschermen van de openbare veiligheid tegen
potentiele dreigingen
- VVSG - Project Radicalisering

Waar komt het vandaan?
• Noodsituatie > maatregelen
• Multidisciplinaire aanpak
• Aarhus, Channel, Veiligheidshuizen
• CO3-project, LINK, Korte Keten
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Waar komt het vandaan?
• °1977: network van scholen, sociale diensten gemeente
en politie = crime prevention (SSP)
• °2009 PSP = Politie, Sociale Dienst Gemeente & Geestelijke GZ
• °2010 KSP = Politie, Sociale Dienst Gemeente & Gevangenis en
prabatiediensten

• London Bombings -> counter measures HGT
• °2007 = samenwerking tussen Politie en Stad Aarhus (+/300.000)
• Klassieke Criminaliteitspreventie met focus op RAD
• 4 objectieven/initiatieven
• Planning en uitvoering van een gecoördineerde strategie van preventie
van radicalisering
• Advies en begeleiding ikv radicalisering
• Begrijpen van radicalisering bij groepen en individuen
• Individuele cases van risico jongeren
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Waar komt het vandaan?
• Informatiedeling
• § 115 of the Danish Administration Justice Act
• Informatiedeling met als doel het helpen van sociaal
kwetsbare personen, waarbij de informatie niet mag worden
gebruikt voor strafrechtelijk onderzoek

“transferring the Danish approach or elements of it
to contexts where such structures and overall trust
in them do not exist may prove difficult”
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LIVC’s in België
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Casemanagement
(intake, beoordeling, plan van
aanpak, evaluatie, nazorg)
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LIVC in de praktijk
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LIVC in de praktijk
•

Stedelijke problematiek met uitzaaiingen naar randgemeenten
 Toch ook meer “woongemeenten” (31.25% t.o.v. 13%) en “landelijke
woongemeenten” (22% t.o.v. 7.6%) die signalen ontvangen
 Waar geen contactpersoon is aangesteld, weinig tot geen signalen

•

Gemeenten ontvangen meer signalen van burgers dan van
sociale/preventieve partners
 Gemeenten ontvangen meeste signalen van lokale politie (92%), OCMW (63%),
burgers (49%), scholen (49%), CLB (17), jeugdwerk (17%), en straathoekwerk
(12%).
 Zijn burgers momenteel minder geremd door installatie lokale aanspreekpunten?
Kader om informatie te delen vanuit sociale sector naar gemeenten nog te
onduidelijk?
 Gemeentediensten zitten, buiten de LIVC, vaak aan tafel met religieuze
verenigingen (41%), scholen (41%), sport en vrije tijdsorganisaties (37%), CLB
(35%) en jeugdwerk (33%) om de thematiek onderling te bespreken
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LIVC in de praktijk
•

Wat wordt er besproken?
 Terreurdossiers
•

Actieve haatpredikers, begeleiding van teruggekeerde Syriëstrijders, etc.

 Curatieve opvolging van bezorgdheden
•
•

Sympathisanten van IS, verontrustend gedrag op sociale media, etc.
Provocerende taal, verheerlijken van extreme daden (m.n. terreurdaden Anders Behring Breivik),
dragen van swastika’s, wapenbezit, etc.

 Precaire signalen (niet-persoonsgebonden)
•
•

Leerlingen die les weigeren van vrouwen, jongeren die zich vijandig opstellen t.o.v. “anders- of
ongelovigen”, ouders die kinderen beletten om deel te nemen aan schoolse activiteiten zoals zwemmen,
turnen, muzikale opvoeding, etc.
Anti-islamsentimenten

•

Geen eenduidige samenstelling

•

Geen/beperkte mate van externe evaluatie
 Onderzoek vaak vooral beleidsmatig, weinig externe evaluatie over concrete
aanpak
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LIVC in de praktijk
• Wat lijkt te werken?
• 1 op 4 gemeenten heeft een intern protocol of afsprakenkader
opgesteld (~ transparantie, wederzijdse verwachtingen)
• Gedeelde “sense of urgency” (Groen, Franck & Simons, 2017)
• Duidelijke waarborgen voor actoren die deelnamen aan het
overleg (~ eigenaarschap, wederzijds vertrouwen)
• Een portie vertrouwen ( ~ afspraken, vergaderritme, gedeelde
visie op “radicalisering”)
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Delen van informatie (1)
Ministeriële omzendbrief Geens & Jambon rond
opvolging FTF (21/08/2015)

Potpourri V (24/07/2017)
Ministeriële omzendbrief Geens & Jambon rond
betreffende de informatie-uitwisseling rond en de
opvolging van Terrorist Fighters en
haatpropagandisten (08/05/2018)

Wet tot oprichting van LIVC-R (30/07/2018)
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Delen van informatie (2)
• Wet van 30 juli 2018 tot oprichting LIVC-R
• Elke gemeente wordt “verplicht” om een LIVC-R op te
starten.
•
•

Geen inhoudelijke verplichting (“minimaal de oefening te hebben
gemaakt”)
Link met artikel 458ter Sw.

• “Voorkomen van terrorisme”:
•
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“niet uitsluit dat het bedoelde overleg kan worden georganiseerd
met een zuiver preventief oogmerkt [sic] ten aanzien van
bepaalde misdrijven of een bepaalde problematiek, zonder dat er
reeds effectief misdrijven zijn vastgesteld of aangemeld”
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Delen van informatie (3)
• Wet van 30 juli 2018 tot oprichting LIVC-R
• Geen verplichte deelname, maar wel minimale samenstelling
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•

Enkel burgemeester (of gemandateerde), korpschef (of
gemandateerde) en medewerkers van het lokaal bestuur

•

Geheimhoudingsplicht voor de tijdens het overleg meegedeelde
geheimen
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Conclusie
• Eureka, het werkt lokaal!
• LIVC als multidisciplinaire aanpak om “opvolging
FTF” naar “voorkomen van terrorisme”
 <-> helpen van sociaal kwetsbare personen

• Geen verplichting, maar een kader (~ 458 ter Sw.)
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Meer weten?
• De Waele, M. (Ed.) (2018), Hoe een lokale
integrale veiligheidscel uitbouwen?, Brussel:
Politeia
• Groen, B., Franck, P. en Simons, D. (2017), One
safe space for hope and empowerment.
Development of multidisciplinairy approach of
domestic violence, child abuse and sexual abuse
in European family justice centers, Brussel:
Politeia
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Dank voor uw aandacht!
Vragen?
radicalisering@vvsg.be
maarten.dewaele@vvsg.be

