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Of je nu aanhanger bent van de beperkte nachtwakersstaat of van de moderne verzorgingsstaat, veiligheid is 
een onmiskenbare kerntaak van de overheid. Zeker ook voor Open Vld. Zonder veiligheid is er immers geen 
vrijheid. Dan geldt het recht van de jungle, de wet van de sterkste. Waarvan in de eerste plaats de mensen 
onderaan de sociale ladder het grootste slachtoffer zijn. Een onveilige samenleving duwt hen nog dieper en 
vormt een rem op de opwaartse sociale mobiliteit die wij liberalen zo belangrijk vinden. Een sterk veiligheids-
beleid is dus per definitie ook een uitgesproken sociaal beleid.

De voorbije jaren hebben we hier hard aan gewerkt. Zo kregen politie en inlichtingendiensten meer technolo-
gische mogelijkheden zoals de inzet en het gebruik van camera’s en bijzondere opsporingsmethoden, werden 
de bevoegdheden van de private bewaking gemoderniseerd en uitgebreid, en verliest men vlugger de nationa-
liteit wanneer men betrokken is bij mensenhandel en -smokkel, terrorisme of zware criminaliteit. Dit waren in 
2014 stuk voor stuk verkiezingsbeloftes die Open Vld gerealiseerd heeft.

De voorbije jaren hebben evenwel aangetoond dat de wereld niet stilstaat. Een steeds veranderende maat-
schappij vergt dus een blijvende investering in ons veiligheidslandschap. 

Een verdeelde samenleving is een onveilige samenleving
Veiligheid is meer dan politie en justitie. Het beste antwoord tegen criminaliteit is vermijden dat er criminele 
feiten worden gepleegd. Preventie dus. Een sterk veiligheidsbeleid begint dus bij een goed uitgebouwd 
preventiebeleid. Hier ligt een belangrijk taak weg gelegd voor de steden en gemeenten. Cruciaal daarbij is 
ingaan tegen de segregatie en het hokjesdenken. Al te vaak leven we naast elkaar in plaats van met elkaar. Elk in 
zijn eigen gemeenschap of groep. Zonder interactie met mensen uit andere groepen. Elk zijn eigen jeugdhuis, 
zijn eigen jeugdbeweging, sportclub of ontmoetingscentrum. Sommigen pleiten zelfs voor eigen scholen. De 
stad als een archipel van eilanden. Waarbij iedere groep op zijn eigen eiland leeft. Dat is nefast. Het leidt tot 
wederzijds onbegrip, onbehagen en onveiligheid. Een verdeelde samenleving is een onveilige samenleving. 

Het antwoord is een bij uitstek liberaal antwoord. We gaan resoluut in tegen het groepsdenken. De stad 
bestaat niet uit gemeenschappen, maar uit mensen die allemaal één zaak gemeen hebben: de liefde voor hun 
stad. We stappen van het hokjesdenken, waarbij elk individu wordt veroordeeld tot zijn afkomst, zijn geloof of 
zijn huidskleur. We gaan daarom in tegen de segregatie. We moedigen mensen aan om samen te leven. Om 
hun kinderen naar één en dezelfde jeugdbeweging te sturen. Om samen te sporten in één sportclub. We geven 
iedereen een eerlijke kans om vooruit te gaan. Om zijn of haar leven in eigen hand te nemen. Zonder racisme 
en discriminatie. Een samenleving die ook gestoeld is op onze fundamentele waarden en normen: waar man 
en vrouw gelijk zijn, waar iedereen mag geloven of niet en waar iedereen vrij zijn mening mag vertolken. Dat is 
de liberale weg. De weg die werkt.

Maar ook in een samenleving die niet verdeeld is, blijft een kordaat optreden tegen onveiligheid cruciaal. Een 
goed functionerende politie en een efficiënte justitie zijn onontbeerlijk. 
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Goed functionerende politie- en inlichtingendiensten
De geïntegreerde politie vierde onlangs haar 20ste verjaardag. Met de integratie kwam er een einde aan het 
wederzijdse wantouwen tussen de verschillende politiediensten in ons land. Een wantrouwen dat zorgde voor 
inefficiëntie en zelfs tegenwerking, met als triest dieptepunt de zaak Dutroux in 1996.

20 jaar later is het tijd voor een grondige evaluatie. Er is veel vooruitgang geboekt, maar niet alle problemen 
zijn immers opgelost. Dat bleek ook uit de werkzaamheden en aanbevelingen van de parlementaire onder-
zoekscommissie naar aanleiding van de terroristische aanslagen van 22 maart 2016 die de hele veiligheidsma-
chine uit mekaar draaide en een grondige revisie gaf. 

We moeten het kind niet met het badwater weggooien, maar Open Vld stelt wel volgende maatregelen voor 
die moeten leiden tot een performantere politie:

1. Aanpassing personeelsnorm
De zogenaamd KUL-norm – die bepaalt hoeveel personeelsleden elke politiezone moet hebben – moet wor-
den aangepast. Vooral de federale politie heeft meer capaciteit nodig, zodat het evenwicht tussen federaal 
en lokaal kan worden hersteld worden. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de federale gespecialiseerde 
diensten, de lokale politie konden bijstaan. Maar door de federale tekorten draait de lokale politie al te vaak 
op voor taken die door de federale politie moeten worden uitgevoerd. Dat zorgt niet alleen voor extra kosten 
voor de lokale overheden, maar zorgt er ook voor dat de lokale politie minder manschappen heeft voor haar 
kerntaak, met name het verzekeren van de basispolitiezorg. Open Vld pleit voor een progressieve bijsturing: 
een evolutie, geen revolutie. 

Globaal heeft de politie voldoende middelen. Deze kunnen dus wel intern worden verschoven en moeten slim 
worden geïnvesteerd. Er kunnen ook efficiëntiewinsten worden geboekt via schaalvergroting van zones en een 
nieuwe kerntakenoefening (zie verder).

2. Een sterkere integratie
De geïntegreerde werking kan en moet beter. Open Vld wil alvast de actuele middelen voor de geïntegreerde 
werking structureel en bedrijfszeker inbedden voor de financiering van de geïntegreerde werking. 

Er moet ook worden geïnvesteerd in de ontwikkeling van één gedragen organisatiecultuur. De politie heeft 
nood aan een sterke, gemeenschappelijke basiscultuur, als ruggengraat voor de politie gestructureerd op 
2 niveaus. Het ontbreken hiervan is mee de oorzaak van de pijnpunten inzake geïntegreerde werking en het 
niet bereiken van de verhoopte resultaten in de optimalisatie van de  federale politie. Integriteit, innovatie, 
vakmanschap, eigenaarschap en positivisme moeten hier centraal staan.

3. Grotere politiezones
We moeten komen tot grotere politiezones. Te beginnen in Brussel, waar er een “Brussels Metropolitan 
Police” moet komen onder één centraal gezag op gewestniveau. Een eenvoudige fusie van de 6 zones zou ons 
immers opzadelen met een politiecollege van 19 burgemeesters, terwijl er net nood is aan centraal gezag en 
aansturing.
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Maar ook elders is een fusie van zones nodig om een kwaliteitsvolle politiezorg te kunnen waarborgen. Open 
Vld wil komen tot grotere zones. Met een financiële stimulans, eventueel via de aanpassing van de KUL-norm, 
moedigen we alvast vrijwillige fusies aan.

Belangrijk daarbij is wel de garantie op een degelijke wijkwerking. Die is niet alleen noodzakelijk om voldoende 
aanspreekbaar te blijven voor de burger, maar ook voor de politie zelf om voldoende informatie te kunnen 
inwinnen.

4. Meer armslag voor de burgemeester
Burgemeesters kunnen vaak snel ingrijpen dankzij hun bestuurlijke politiebevoegdheden. Die bestuurlijke 
handhaving is ook zeer efficiënt om georganiseerde criminaliteit preventief aan te pakken. Denk bijvoorbeeld 
aan de bestuurlijke inbeslagname van voertuigen om zogenaamde patsers aan te pakken, zoals dat al in Me-
chelen wordt toegepast. 

Open Vld wil nagaan hoe deze bestuurlijke maatregelen verder kunnen worden uitgebreid in de aanpak van de 
georganiseerde criminaliteit, uiteraard rekening houdende met de rechten van verdediging. Vandaag wordt er 
al samengewerkt tussen het bestuurlijke niveau en politie en gerecht (ARIEC), maar deze moet wettelijk ver-
ankerd worden. De Nederlandse BIBOB-wetgeving kan hier als inspiratiebron dienen. Om te voorkomen 
dat de overheid ongewild criminaliteit ondersteunt, er oneerlijke concurrentie ontstaat en de bovenwereld 
en onderwereld met elkaar vermengen, werd in 2003 de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door 
het openbaar bestuur (Wet Bibob) ingevoerd. Men had immers vastgesteld dat criminele organisaties soms 
misbruik maken van vergunningen, subsidies en aanbestedingen. Bijvoorbeeld door in te schrijven op aan-
bestedingen om zodoende illegaal verdiend geld wit te wassen. Vóór de invoering van de Wet Bibob konden 
alleen de politie en het Openbaar Ministerie ingrijpen als er sprake was van malafide praktijken. Nu hebben 
ook andere bestuursorganen (zoals gemeenten) en aanbestedende diensten de mogelijkheid om criminele 
activiteiten aan te pakken. Ze kunnen de achtergrond van een bedrijf of persoon onderzoeken. Als er ernstig 
gevaar dreigt dat de vergunning of subsidie wordt misbruikt, kan een bestuursorgaan de aanvraag weigeren of 
de afgegeven vergunning of subsidie intrekken. Als een overheidsopdracht misbruikt dreigt te worden, kan het 
bestuursorgaan de betrokken gegadigde uitsluiten.

5. Job als politieagent aantrekkelijker maken
De politie kampt met een personeelstekort. De instroom van nieuwe inspecteurs moet verhogen. Elk jaar 
zijn er 1.400 nieuwe personen nodig. Om de aanwerving sneller te laten verlopen moet de lokale politie ook 
rechtstreekse aanwervingen kunnen doen, mits voldoende kwaliteitsgaranties.

Om die extra instroom te krijgen, moet werken bij de politie aantrekkelijker zijn. Het personeelsstatuut, 
het verloningssysteem en het uitgebreide premiestelsel moeten daarom grondig herbekeken worden. We 
moeten evolueren naar functionele verloning. Maar ook andere zaken zoals meer flexibiliteit of het inzetten 
op een positieve cultuur. Het doel is te harmoniseren, bepaalde functies aantrekkelijker te maken en de 
personeelsmobiliteit binnen de politie te bevorderen. Er moet ook meer diversiteit komen in het politiekorps. 
En materiaal moet vlotter kunnen worden aangekocht. 
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6. Moderne informatieverwerking en communicatiemiddelen
Het gebruik van moderne communicatiemiddelen, zoals smartphone en tablet, dient veralgemeend te worden, 
zodat agenten bij interventies steeds over de meest recente en accurate informatie beschikken en maximaal 
op het terrein aanwezig kunnen blijven. Hierbij is een simultane toegang tot het politioneel cameranetwerk 
onontbeerlijk. En net zoals in de privésector moet meer aandacht gaan naar Innovatie en Ontwikkeling, zodat 
vroegtijdig en indien nodig verstorend kan ingespeeld worden op nieuwe technologische ontwikkelingen die 
criminaliteit faciliteren. Deze investeringen zijn nodig om gelijke tred te kunnen houden met de criminelen.

7. Versterken van burgerparticipatie
De politie moet sterker inzetten op de verhoogde participatie van de burger in alle aspecten van veiligheid. 
Denk aan het register gestolen goederen, het verspreiden van camerabeelden via sociale media of de oprich-
ting van een anoniem meldpunt criminele feiten.

8. Beter informatiebeheer
Binnen de politie is er sprake van een wildgroei aan gegevensbanken. Er zijn onvoldoende waarborgen dat 
gegevens bij alle relevante diensten terechtkomen. Ook is er een breuklijn tussen de federale en de lokale po-
litie inzake informatiebeheer. De grote politiehervorming van twintig jaar geleden was er nochtans op gericht 
vlotter te gaan samenwerken en een goede informatiedeling te bewerkstelligen. In de praktijk blijkt helaas 
dat er geen sprake is van een performante informatiearchitectuur, niet in de hardware en niet in de software. 
De federale en de lokale politie werken met verschillende registratiesystemen, die dringend tot één systeem 
moeten worden samengevoegd.

9. Kruispuntbank Veiligheid
Tijdens de werkzaamheden van de onderzoekscommissie naar de aanslagen in Brussel is duidelijk geworden 
dat er een sterke behoefte bestaat aan de mogelijkheid na te gaan over welke gegevens andere diensten 
beschikken. Open Vld pleit daarom voor een kruispuntbank Veiligheid om gegevens uit databanken van ver-
schillende diensten op een geïntegreerde en veilige wijze te delen. Politie, justitie, OCAD, de inlichtingen-
diensten, de dienst Vreemdelingenzaken en de cel Financiële Informatie zouden aan zo’n kruispuntbank 
deelnemen. Deze kruispuntbank staat in de steigers, maar de bouwwerken vorderen te traag.

10. Aanpak drugs- en georganiseerde criminaliteit
Het huidige drugsbeleid leidt ertoe dat een druggebruiker veel te moeilijk en vaak veel te laat in de hulpver-
lening terecht komt. Een nieuwe aanpak van drugs is nodig. Op lokaal en op federaal niveau, op basis van een 
integrale en geïntegreerde aanpak, zowel voor politie als voor andere diensten. Daarbij moeten preventie, 
repressie en nazorg aan bod komen op het niveau van gebruikers, kleinere verdelers en groot banditisme. Bij 
de gebruikers moet het vooral preventie en nazorg zijn, bij de kleinere verdelers repressie en nazorg en 
bij het groot banditisme zal het antwoord volledig repressief zijn. Bovendien is een sterkere internationale 
samenwerking cruciaal. 

Open Vld pleit ook voor een betere screening van politiemensen die een gevoelige positie innemen, zoals in 
de havens. 
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Om georganiseerde en zware criminaliteit beter het hoofd te kunnen bieden, dienen de “lessons learned” 
uit de verschillende actieplannen (Kanaalplan, Stroomplan, Kempen-Maasplan, transmigratieplan) zo veel 
mogelijk geïntegreerd te worden in de reguliere politiewerking.

11. Richten op kerntaken
Politie dient zich op zijn kerntaken te richten. Niet-essentiële taken dienen uitbesteed te worden of door be-
ter geplaatste diensten uitgevoerd te worden. Kleinere verkeersinbreuken, waaronder snelheidsovertredingen, 
moeten ook vastgesteld kunnen worden door private bewaking, dit uiteraard onder controle van de politie. De 
huidige regering heeft stappen in de goede richting gezet, maar de resultaten blijven voorlopig uit en ze gaan 
niet ver genoeg.

Bij het vernieuwen van de Kadernota integrale veiligheid en het Nationaal veiligheidsplan (2020-2025), maar 
ook in de zonale plannen, moet ook beter rekening worden gehouden met de beschikbare budgetten en 
middelen. Anders verzanden deze plannen onmiddellijk in ‘wishfull thinking’. 

12. Aanpak terrorisme en radicalisering
De voorbije jaren werden heel wat initiatieven genomen om radicalisering tegen te gaan. Het oprichten van een 
LIVC (Lokale Integale VeiligheidsCel) of een LTF (Local Task Force) staan garant voor de preventieve aanpak 
in verschillende steden en gemeenten. De interactie tussen LTF en LIVC bouwen we verder uit. Dat geldt ook 
voor de Gemeenschappelijke Gegevensbank, die beheerd wordt door OCAD. Gelet het huidige dreigingsbeeld 
en de dreiging die uitgaat van de zogenaamde ‘lone actors’, is vroegdetectie én goede risicotaxatie cruciaal. 
We willen komen tot een uniform wettelijk kader ten behoeve van de LTF en de LIVC, waarin aan de hand van 
duidelijke criteria wordt bepaald wie als potentiele ‘lone actor’ in de GGB wordt opgenomen. Die centrale 
databank moet ook komaf maken met de wildgroei van databanken op het lokale niveau.

In de opsporing en bestrijding van terrorisme is het vroegtijdig detecteren van verdachte financiële 
transacties, hoe klein ook, essentieel. Immers terrorisme kan niet zonder financiering. Naar het voorbeeld van 
andere landen dient een kader uitgewerkt te worden voor een intensere samenwerking tussen de inlichtingen- 
en veiligheidsdiensten enerzijds en de banksector anderzijds. Zo moeten politie en inlichtingendiensten op 
vertrouwelijke basis namen van vermoedelijke jihadisten kunnen delen met de banken om deze laatste in 
staat te stellen eventuele verdachte transacties na te gaan (een auto huren of een trein- of vliegticket kopen 
bijvoorbeeld).

Onze inlichtingen- en veiligheidsdiensten moeten tenslotte de mogelijkheid hebben om in het kader van 
radicalisering, extremisme en terrorisme desgevallend disruptief te kunnen optreden. Het vroegtijdig actief 
verstoren van dergelijke activiteiten kan er immers reeds voor zorgen dat het schadelijk effect vermindert of 
zelfs verdwijnt. Dit dient evenwel geval per geval bekeken te worden en onder een onafhankelijke controle te 
gebeuren.

De voornoemde kruispuntbank Veiligheid (punt 9) is cruciaal voor het bestrijden van terreurnetwerken en 
het opsporen van terroristen. Onze veiligheidsdiensten moeten immers informatie kunnen uitwisselen om 
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terreurnetwerken aan te kunnen pakken. Tegelijkertijd moeten ze ook  intensief overleg plegen en al hun 
puzzelstukjes op tafel samenleggen. Daarom zijn de Joint Intelligence Centers en Joint Decision Centers 
ook zo belangrijk. Deze werden aanbevolen door de onderzoekscommissie 22 maart, maar zijn nog niet overal 
uitgerold op het terrein. Daar moet dringend werk van worden gemaakt. In die centers zitten politie, justitie 
en inlichtingendiensten rond de tafel voor overleg over concrete dossiers. Alleen door samen te werken, pak 
je dergelijke georganiseerde criminaliteit en terreur aan.

13. Een betere grensoverschrijdende samenwerking
Onze politiediensten moeten nauwer samenwerken over de landsgrenzen heen. Het vernieuwde 
Beneluxverdrag staat hiervoor model: het zorgt voor een betere uitwisseling van gegevens, meer mogelijkheden 
voor grensoverschrijdend optreden en het vergemakkelijkt het politieonderzoek in het buurland. Buitenlandse 
signaleringen moeten ook beter worden opgevolgd door de federale en de lokale politie en door justitie. 

Een efficiëntere justitie
Open Vld wil komen tot een efficiëntere en eenvoudigere justitie. We willen een toegankelijke justitie, met een 
klantgerichte aanpak, meer transparantie, een heldere communicatie, kortere termijnen en het verdwijnen van 
de gerechtelijke achterstand. Er moet ook de nodige aandacht gaan naar slachtoffers.

1. Een daadkrachtige justitie
Justitie specialiseert steeds verder en bouwt expertise op om ook complexe criminaliteit efficiënt aan te pak-
ken. Georganiseerde en grensoverschrijdende criminaliteit ontwricht een samenleving. Dergelijke vormen 
van zware criminaliteit moeten op alle mogelijke manieren worden aangepakt: zowel strafrechtelijk, fiscaal als 
bestuurlijk. De strafmaat voor deelname aan terroristische activiteiten moet omhoog. Er moet een duidelijk 
onderscheid komen tussen de legale en illegale economie. 

Maar we zetten niet alleen in op een lik-op-stuk-beleid voor de zware jongens. Ook zogenaamde kleine 
criminaliteit en overlast kunnen een negatieve impact hebben op de maatschappij. Daarom moet justitie 
luisteren naar de burgers wanneer zij dergelijke fenomenen melden en ook daar daadkrachtig optreden, 
eventueel via alternatieve wegen zoals GAS-boetes en alternatieve maatregelen zoals probatie of werkstraf. 
De slachtoffers moeten steeds vergoed kunnen worden voor de geleden schade. Om het signaal te geven dat 
wie over de schreef gaat binnen een korte termijn moet geconfronteerd worden met de consequenties van 
zijn daden, pleiten we voor een uniforme toepassing van het bestaande snelrecht in alle arrondissementen. 

2. Snellere en moderne justitie
De herziening van het strafprocesrecht, waartoe de Europese wetgeving ons land noopt, moet gericht zijn 
op minstens een halvering van de behandelings- en procestermijnen en –procedures. Dat is de essentiële 
doelstelling, die – als redelijke duurtijd – ook als mensenrecht is erkend door het Europees Hof. Het risico op 
een vermindering van de waarborgen voor de verdediging wordt opgevangen door een erkende betrokken-
heid van die verdediging in alle fases van de procedure en door het creëren van evaluatie- en sanctionerings-
instanties post factum inzake het naleven van elementaire mensenrechten. 
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Wie dat wil, moet quasi volledig elektronisch de verschillende stappen van een rechtszaak kunnen doorlopen, 
waar mogelijk zelfs van thuis uit zodat men zich zo weinig mogelijk dient te verplaatsen. Justitie moet over ICT 
beschikken die op het niveau is van andere maatschappelijke sectoren. Rechtbanken moeten geleid worden op 
een efficiënte wijze, met aandacht voor een transparante aanpak en een goede communicatie. De toewijzing 
van budget en personeel hangt af van de resultaten en de kwaliteit van de dienstverlening. 

3. Moderne gevangenissen en justitiegebouwen
Justitie stort vandaag de dag letterlijk in. Stenen vallen uit gevels van gevangenissen net naast het hoofd 
van cipiers en plafonds in de justitiepaleizen donderen naar beneden. Tegen 2030 willen we overal in 
het land moderne gevangenissen met menswaardige leefomstandigheden en veilige, comfortabele 
werkomstandigheden. Hetzelfde geldt voor de hoven en rechtbanken. “Modern” impliceert ook dat er gebruik 
wordt gemaakt van de modernste technieken op het vlak van communicatie en beveiliging.

4. Een effectieve strafuitvoering
De uitgevoerde straf sluit zo dicht mogelijk aan bij de uitgesproken straf om straffeloosheid en het ge-
voel van straffeloosheid tegen te gaan. 

Alle misdrijven moeten bestraft worden, rekening houdend met de ernst om een gepaste maatregel te 
nemen. Grote criminelen worden opgesloten, kleine criminelen moeten afhankelijk van het geval gestraft of 
geholpen worden om te vermijden dat ze criminelen verder doorgroeien op een negatieve manier. De rechter 
beschikt uit een ruim palet aan straffen die kunnen worden uitgesproken waarbij de gevangenisstraf het laat-
ste redmiddel moet zijn. Als er een geldboete wordt opgelegd, moet deze ook in alle gevallen effectief geïnd 
worden.

We zetten ook in op alternatieve bestraffing en alternatieve geschillenbeslechting. Het project van 
de drugsbehandelingskamers heeft bewezen dat een aangepast traject voor bepaalde vormen van 
probleemgedrag werkt: recidive is met 70% afgenomen bij deze beklaagden die intensief werden begeleid door 
parket, rechter, hulpverlener en advocaat. Dit toont aan dat een alternatieve aanpak, waarbij de onderliggende 
reden voor het plegen van strafbare feiten wordt weggenomen, een efficiënte manier is om om te gaan met 
bepaalde delinquenten. We vinden dat de eerste projecten met drugsbehandelingskamer moeten uitgebreid 
worden zodat er overal in het land op deze manier kan gewerkt worden. We onderzoeken of ook andere 
problematieken op een gelijkaardige manier aangepakt kunnen worden.

Indien een gevangenisstraf wordt uitgesproken moet de resocialisatie reeds beginnen tijdens detentie, niet 
pas na detentie. Hiervoor moet er nauw samengewerkt worden met de gemeenschappen en met Volksge-
zondheid om de hulp- en dienstverlening en de zorg die we buiten kunnen aanbieden ook binnen de gevange-
nissen reeds te kunnen opstarten en aanbieden. Om dit beleid mee vorm te geven, denken we hierbij onder 
andere aan het inzetten van “social impact bonds”. Dit zijn sociale projecten die gefinancierd worden via privé 
investeerders en waarbij de overheid maar terugbetaalt als de vooropgestelde effecten zijn bereikt.

Speciale aandacht dient er hierbij te zijn voor het vermijden van radicalisering in de gevangenis en voor het 
deradicaliseringsproces in de gevangenis. 
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De rechter beslist over de strafmaat en over wijzigingen aan die straf, zoals beperkte detentie, elektro-
nisch toezicht of voorwaardelijke invrijheidstelling. We respecteren de straf die de rechter oplegt en voeren 
deze ook uit zoals ze werd uitgesproken. De recente wetswijziging onder impuls van Carina Van Cauter is een 
belangrijke sprong voorwaarts: ook gevangenisstraffen onder de drie jaar zullen worden uitgevoerd. Er moet 
strenger worden toegezien op goed gedrag en kans op re-integratie in de maatschappij. Even belangrijk is om 
in te zetten op zinvolle detentie: vanaf dag één zetten we in op re-integratie door een plan op maat van de 
veroordeelde uit te werken. Indien de gedetineerde kansen krijgt om tijdens detentie aan zijn resocialisatie 
te werken, kan de strafuitvoeringsrechtbank echt inschatten of betrokkene het verdient om van gunsten te 
genieten en kan die inschatting veel meer gebeuren op basis van wat de gedetineerde zelf heeft ondernomen 
en bewezen in plaats van te hopen dat hij zich zal gedragen. 

5. Slachtoffers centraal stellen
We stellen slachtoffers centraal. Als we optreden tegen straffeloosheid, moet dit ook leiden tot een erken-
ning en vergoeding van alle slachtoffers. Daarnaast is het belangrijk dat zij zo goed mogelijk op de hoogte 
worden gehouden van het verloop van hun zaak. Zij moeten zo snel en volledig mogelijk vergoed worden voor 
de schade die ze geleden hebben. Ze hebben recht op één aanspreekpunt binnen politie en justitie, zodat 
ze zelf niet geconfronteerd worden met een administratieve rompslomp. Ook hier kunnen technologische 
oplossingen de communicatiedoorstroming bevorderen, uiteraard aanvullend en niet ter vervanging van de 
reeds bestaande opvang- en begeleidingsmogelijkheden.

Op 22 maart 2016 werden we in België geconfronteerd met een gruwelijk terroristische aanslag. We hebben 
toen moeten vaststellen dat er geen aangepast kader was om slachtoffers te ondersteunen en te vergoeden. 
Er is hard gewerkt om oplossingen uit te werken.  Maar er is duidelijk meer nodig: we moeten komen tot een 
globale aanpak over de bevoegdheidsniveaus heen waarbij we het slachtoffer maximaal willen ontlasten van 
administratie en een vlotte en effectieve vergoeding op maat willen kunnen garanderen.

6. Veilig internet
Cyberspace zal in de toekomst nog verder ontwikkelen. Dat brengt grote uitdagingen met zich mee. Het is de 
taak van de overheid om dit soepel en veilig te laten verlopen. Het anoniem en grensoverschrijdend karakter 
zorgt er voor dat criminelen naar cyberspace migreren. We pakken de internetcriminaliteit aan. Daarvoor 
werken we internationaal samen met andere EU-lidstaten en indien nodig ook met bondgenoten die geen 
lid van de EU zijn. Veilig internet betekent ook dat burgers zich veilig moeten kunnen bewegen in de digitale 
wereld: we eisen dan ook van de spelers op de markt dat zij instaan voor de bescherming van de (persoonsge-
gevens van de) gebruiker. Ook grote stakeholders als Google of Facebook dienen zich aan de wet te houden.


