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Limburgs Platform Preventie van Radicalisering & Polarisering 

 

Aanwezig        

 

- Ruth Houben    Federale Politie Limburg CSD  

- Cedric Stuyck   1ste substituut-procureur des Konings 

- Bayram Saatci   Agentschap integratie & inburgering 

- Dimitri Dumont   Beringen 

- Mildred Vyvey   OBJ 

- Dilber Serbest   OBJ 

- Kris.Vanderhoydonck  CAW 

- Benny Leesen   UCLL 

- Suzy Hoekx   Justitiehuis Hasselt 

- Cindy Cramer    Justitiehuis Tongeren 

- Kathleen Keulers  Justitiehuis Tongeren 

- Uschi Francot   Maasmechelen 

- Karin Vande Reyd   Heusden-Zolder 

- Sanne Peeters   Lanaken 

- Karien Lantmeeters  Genk 

- Katrien Desmedt  Maaseik 

- Sara Kaya   Lommel 

 

 

1. Toelichting vanuit Federale politie Limburg over werking LTF 

In bijlage van de mail vind je de pdf van de toelichting van Ruth Houben terug.  

 

De werking van de LTF gaat terug op de uitwerking van Plan R, ontwikkelt sinds 2005 in de 

nasleep van de aanslagen in Madrid. Binnen dit plan werden een aantal thematische assen 

uitgewerkt om concreet rond te werken (oa. media, gevangenis, etc.). Daarnaast zijn ook een 

aantal structuren gegroeid vanuit Plan R waaronder de NTF en LTF (deze laatste zijn geïnitieerd 

nadat de problematiek rond uitreizigers in België zichtbaar werd.  

 

In 2008 werd in provincie Limburg TaFoRaLim opgestart met aanvankelijk een kleine groep (+/- 

6 a 7p). Door de uitreizigers naar Syrië kwamen werden in 2013 een aantal categorieën 

ontwikkelt en later kwam ook een gemeenschappelijke gegevensbank tot stand om de entiteiten 

(FTF) verder op te volgen, dit in het kader van openbare veiligheid. Over de jaren tijd werd ook 

de informatieflux verder uitgewerkt in meerdere omzendbrieven en werd ook duidelijk dat 

verwacht werd dat de opvolging van deze entiteiten aanklampend en zichtbaar dienden te 

gebeuren.  

 

Naast de TaFoRaLim werd ook een netwerk Ops opgestart om te komen tot uniformiteit (4* per 

jaar) en om na te gaan hoe de wisselwerking met de zones verloopt.  
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Binnen de structuur is een beleidsmatige en een operationele cel gevestigd. Het operationele 

bespreekt de entiteiten, terwijl het beleidsmatige ingaat op feedback uit het operationele LTF en 

de prioriteiten en fenomenen om op te volgen gaat bepalen.  

 

In het LTF wordt alle informatie over entiteiten en activiteiten binnen de provincie besproken. Dit 

kan gaan over: 

- RIR’s, meldingen, mails 

- Diverse problematieken 

- Maatregelen 

- Evenementen  

 

Vragen vanuit platform: 

- Is er een lijst van information officers? Ja, Ruth bezorgt lijst aan Suzy 

- Hoe geraakt iemand van de lijst als FTF, HTF, HP, PGE of TV? Na 6 maanden geen 

informatie te hebben ontvangen over een entiteit wordt deze opnieuw overwogen en 

kan hij/zij uit de databank worden gehaald 

- Is er een terugkoppeling naar LIVC rond bvb het feit of een entiteit contacten heeft met 

haatpredikers? Er wordt besproken op het LTF welke informatie kan doorgespeeld 

worden naar LIVC  

 

 

2. Stand van zaken dossiers vanuit Vlaams en Federaal niveau  

- Terugkeer van kinderen uit het oorlogsgebied  

 

Vanuit de VVSG werd een nota opgesteld rond de terugkeer van kinderen uit 

oorlogsgebied. Daarin vind je meer informatie over de organisaties en trajecten die 

uitgeschreven kunnen worden bij een terugkeerprocedure.  

 

Uit de praktijk vernemen we dat de terugkeer in algemene lijn vlot lijkt te zijn verlopen in 

Beringen, al werd opgemerkt dat het lokaal bestuur (te) weinig en zijdelings is betrokken 

waarbij er maar een minimale terugkoppeling is geweest naar de gemeentelijke 

diensten. 
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- Nieuwe categorieën in gemeenschappelijke gegevensbank (zie Powerpoint OCAD 

in bijlage) 

 

Binnen de gemeenschappelijke gegevensbank van het OCAD zijn twee nieuwe 

categorieën toegevoegd: 

- PGE: Potentieel Gevaarlijke Extremist 

- TV: Terrorist veroordeelde 

De beslissing om deze twee nieuwe categorieën toe te voegen is ontstaan vanuit een 

verschuiving van de aard van de extremistische en terroristische dreiging en de 

personen die beschouwd worden met een verhoogd risico op geweld. Aan deze 

categorieën zijn een aantal voorwaarden verbonden: 

 

1) Potentieel Gevaarlijke extremist  

 

De PGE wordt gedefinieerd als elke natuurlijke persoon die een aanknopingspunt 

heeft met België. Het aanknopingspunt in België moet voldoende “solide” en 

“duurzaam” zijn. Het OCAD licht toe dat de persoon een minimale periode van één 

a twee in ons land moet verblijven. Het verblijf kan daarbij van juridische aard zijn 

(Belgische nationaliteit of verblijfsrecht) of feitelijke aard zijn (een verblijf dat legaal 

of illegaal is). Tevens kan het gaan om personen die zich in detentie bevinden of die 

zich vrij bewegen.  

 

Daarnaast dient de PGE te voldoen aan volgende cumulatieve criteria:  

- Ideologische component: Extremistische opvattingen die het gebruik van 

geweld of dwang als methode legitimeren. Daarbij dient er een grote mate 

van zekerheid zijn dat de betrokkene opvattingen bezit die het gebruik van 

geweld legitimeren 

 

- Intentionele component: Aanwijzingen dat hij de intentie heeft om geweld te 

gebruiken in verband met de extremistische opvattingen  

 

 Verschil met HTF schuilt in het feit dat bij PGE een intentie is 

waargenomen in hoofde van de betrokkene. Terwijl HTF-ers reeds 

effectief ernstige aanwijzingen van uitvoering.   

 

- Min. 1 Subcriteria: De PGE dient, ten slotte, ook te voldoen aan één van de 

additionele subcriteria 

o systematisch sociale contacten binnen extremistische milieus 

 Systematische connecties met gekende extremistische 

individuen 

 Ingebed in een groepering / netwerk  

 Virtueel of fysieke  
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o psychische problematiek 

 Verhoogd risico op geweldpleging  

 Psychopathologie – Persoonlijkheidskenmerken - 

Middelenmisbruik 

o gewelddadig(e) gerechtelijk(e) antecedent(en) 

 Geweld of dwang ten aanzien van personen  

 Slagen/verwondingen 

 Vastgesteld met redelijke mate van zekerheid 

o training of een opleiding 

 Wapens / Explosieven / Fysieke trainingen  / Dual Use  

 

Binnen de gemeenschappelijke gegevensbank worden PGE steeds gevalideerd 

door het OCAD om opgenomen te worden in deze categorie. Voorlopig kan de 

OCAD evaluatie/motivatie binnen de individuele dreigingsevaluatie niet worden 

gebruikt binnen de informatiekaart die aan de korpschef en burgmeester wordt 

bezorgd. Dus deze informatie kan ook niet gebruikt worden op een LIVC.  

 

De maatregelen die worden uitgewerkt voor PGE hebben als doel het reduceren of 

wegnemen van de veiligheidsdreiging. Een PGE zal zich vaak nog in vooronderzoek 

bevinden, waardoor er, in principe, geen aanklampende aanpak nodig is (ook het 

seinen van personen zal niet snel toegepast worden in deze gevallen). In de LTF 

zullen de PGE case by case worden afgewogen om te kijken of een maatregel geen 

contraproductieve effecten teweegbrengt die de dreiging doen toenemen in plaats 

van afnemen én dat deze geen schade toebrengt aan een lopend gerechtelijk 

/inlichtingenonderzoek.  

 

2) Terrorist veroordeelde 

 

De categorie van terrorist veroordeelde dient te voldoen aan twee cumulatieve 

voorwaarden. Het gaat om personen: 

• die veroordeeld of geïnterneerd werden voor terroristische misdrijven op 

basis van het Belgisch Strafwetboek (Boek 2,Titel Iter) 

• waarvan het niveau van de dreiging die van hen uitgaat door het OCAD 

wordt ingeschaald als 2 (gemiddeld), 3 (ernstig) of 4 (zeer ernstig). 

 

In deze categorie gaat het entiteiten die in vooronderzoek zitten en ook hier kan de  

individuele dreigingsevaluatie niet worden afgedrukt om administratieve 

beslissingen te onderbouwen. In principe worden enkel personen die geen ander 

statuut hebben (HP/TF/PGE), opgenomen als Terrorismeveroordeelde in de GGB 

TF. De categorie dient dan ook eerder als “laatste vangnet” 

 

- Nieuwe CAW nota  
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Het CAW heeft een nieuwe nota geschreven rond hun rol binnen de opvolging van 

geradicaliseerde individuen. De nota kan je ook terugvinden in de bijlage van de 

mail. Binnen de nota zijn een aantal nieuwe zaken opgenomen waaronder: 

 

• Deelname aan partnertafels/casustafels, LIVC of casusoverleg 

• Weging wordt opgenomen (alvorens een parketmelding te doen) 

• Bijdragen tot casusbespreking in functie van het inzetten van hun eigen 

aanbod.  

• Ook voor niet-geanonimiseerde casussen 

• CAW kan ingeschakeld worden binnen de voorbereiding op vrijlating  

• CAW kan deelnemen aan LCO (lokaal casusoverleg) in de gevangenis 

 

- Europese projectoproepen (ter info) 

o Er lopen momenteel twee Europese oproepen rond sport als een middel tot … 

 Preventie radicalisering  

 https://ec.europa.eu/sport/calls/call-proposals-monitoring-and-

coaching-through-sports-youngsters-risk-radicalization_en 

 Integratie en sociale inclusie voor vluchtelingen: 

 https://ec.europa.eu/sport/calls/call-proposals-sport-tool-

integration-and-social-inclusion-refugees_en  

o Ook Google heeft een oproep gelanceerd rond “civil society” projecten (ik 

stuurde hier reeds een mail over met informatie van Anissa) met een pot van 

10 miljoen euro en projecten die ingediend kunnen worden vanaf 50.000 euro 

 

3. Rondje van de tafel rond stand van zaken signalen radicalisering en polarisering 

 

Lommel 

Voorlopig weinig signalen. Er is nu wel een tijdelijk opvangcentra in Lommel waarbij er toh 

enkele spanningen zijn waar te nemen bij de buurtbewoners  

 

Maaseik 

Katrien vervangt voorlopig Marly, die een andere functie heeft gevonden. In Maaseik heerst 

ongerustheid rond de uitspraak (twee jaar met uitstel). Opvolging van het dossier is 

noodzakelijk. 

Verder is er ook nog een dossier van mogelijke terugkeer van twee kinderen wiens vader 

woont in Maaseik. Voorlopig lijkt Nederland aan zet in dit dossier omdat de kinderen de 

Nederlandse nationaliteit hebben.  

 

Genk 

Algemeen ziet men meer bezorgdheden rond rechts-extremisme, maar ontbreekt het vaak 

nog aan concrete signalen. Het wordt vaak toegedekt en genormaliseerd. Bovendien leeft 

het ook sterk op school. Ook rond Islam geïnspireerde signalen komen nog regelmatig 

signalen binnen.  

https://ec.europa.eu/sport/calls/call-proposals-monitoring-and-coaching-through-sports-youngsters-risk-radicalization_en
https://ec.europa.eu/sport/calls/call-proposals-monitoring-and-coaching-through-sports-youngsters-risk-radicalization_en
https://ec.europa.eu/sport/calls/call-proposals-sport-tool-integration-and-social-inclusion-refugees_en
https://ec.europa.eu/sport/calls/call-proposals-sport-tool-integration-and-social-inclusion-refugees_en
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Daarnaast wordt de LIVC werking ook uitgebreid en wordt voor politiezone Carma de 

LIVC onderverdeeld in Carma 1 (As, Genk,  Houthalen-Helchteren en Zutendaal) en 

Carma 2 werking (Bree, Bocholt, Kinrooi, Oudsbergen) 

 

Lanaken  

Het is er vrij rustig en hierdoor zijn er ook minder bijeenkomsten van de LIVC 

 

Heusden-Zolder 

Idem, rustig, geen nieuwe signalen 

 

Maasmechelen 

Idem, rustig, geen nieuwe signalen 

 

Justitiehuis Tongeren 

Enkele dossiers zijn hangende en daarbij is er contact met LTF. Ook met betrekking tot 

het dossier uit Maaseik is Justitiehuis aangesteld om de voorwaarden verder op te 

volgen. En het justitiehuis zit ook op diverse LIVC’s om dit verder op te volgen 

 

Justitiehuis Hasselt 

Ook hier nog enkele lopende dossiers waaronder een dossier uit Zonhoven waarbij er 

momenteel een theologische begeleiding is opgezet door PVIM (Platform Vlaamse 

Imams & Moslimdeskundigen). Binnen deze ondersteuning voert de moslimdeskundige 

om de twee weken een gesprek met de gedetineerde, maar het blijft zoeken naar 

concrete verdere ondersteuning, theologisch of in het verenigingsleven. 

 

UCLL 

Het Sera (Secularisatie & radicalisering) project is afgerond. Het rapport en alle 

informatie over het project kan je terugvinden op http://www.euro-cides.eu/SERA/ 

Binnen het project is gewerkt met jongeren uit de gemeenschapsinstellingen te Mol & 

Everberg. Bij de eindresultaten valt op dat er wel degelijk een impact is op jongeren rond 

empathie dmv samen koken/boodschap, sporten, etc en cognitieve oefeningen.  

 

De methodiek is al verspreid in andere detentiecentra en een onrechtstreeks effect van 

het project is dat de methodiek ook binnen de opleiding orthopedagogie is ingebracht.  

 

Tot slot geeft Benny ook aan dat hij recent heeft deelgenomen aan een studiedag rond 

radicalisering alwaar hij tot de constatatie kwam dat de term “radicalisering” steeds 

minder gebruikt wordt en dat voorkeur wordt gegeven aan de term “extremisme” 

 

CAW 

Kris heeft reeds de CAW nota toegelicht. Verder weinig nieuwe zaken. Kris geeft ook 

aan dat CGG een nieuwe opdracht heeft ingediend. Mogelijks ook interessant om hen 

uit te nodigen? (Frank Reynders (VGGZ) 

http://www.euro-cides.eu/SERA/
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OBJ 

Vanuit OBJ wordt de opmerking gemaakt dat OBJ weinig betrokken wordt in deze 

dossiers, terwijl de expertise aanwezig is. Kanttekening is dat OBJ enkel kan 

ingeschakeld worden bij instroom vanuit bijzondere jeugdzorg. 

Verder kan OBJ ook betrokken worden bij rondetafel rond terugkeer van kinderen 

 

Agentschap integratie & inburgering  

Het agentschap heeft een tool uitgewerkt om dynamiek van polarisatie uit te werken. 

Hier worden nog enkele pilootprojecten rond uitgevoerd.  

 

Parket  

Vanuit TaFoRaLim (als reactie opmerking OBJ) wordt opgemerkt dat minderjarigen 

worden doorgegeven aan de jeugdrechtmagistraat die dan verder aan de slag gaat.  

 

Rond terrorisme zijn er geen nieuwe zaken meer lopende, maar zoals reeds aangehaald 

ook binnen het parket valt op dat er meer dossiers binnen komen rond rechts-

extremisme waarbij groeperingen zoals Voorpost nadrukkelijker in beeld komt. 

 

 

Maarten De Waele 

17/06/2019 

 

 


