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ANTWOORD MV MINISTER VAN JUSTITIE 

Vraagsteller Barbara Pas (Vlaams Belang) 1 

ONDERWERP 12 maatreglen 
- Enkelbanden voor geradicaliseerde personen (14128) -

- Extra aanwervingen voor de veiligheidsdiensten (14129) -

- Huisarrest haatpredikers (14130) .... dj · 
- Inzet nieuwe technologie in de strijd tegen terrorisme (14131)-

- Omkadering opleiding imams {14132)-

- Ontmantelen van gebedsplaatsen (14133)- 1 j · · 

- Opsluiten van jihadisten in de gevangenis (14134)-

- Sluiten van haatwebstekken (14135) 

- Screening van haatpredikers (14136)-

- Transparantie financiering moskeeën (14137) -

- Uitbreiding van bijzondere opsporingstechnieken (14138) -

DATUM 119 oktober 2016 
COMMISSIE/PLENAIRE 

r#~~-""- . • Jta .,,, . 
ADVISEUR . , ---, 
U stelde mij 11 vragen die allen verband houden met de uitvoering van de 18 terro
maatregelen aangekondigd door de Eerste minister op 19 november. 

Wat uw vraag over de extra aanwervingen betreft, kan ik u meedelen dat de 
rechterlijke orde (openbaarministerie en de hoven en rechtbanken) in het kader van de 
strijd tegen het terrorisme versterkt wordt met 42 magistraten, 126 administratieve ~: "( 
medewerkers en 47 medewerkers toezicht en beheer. Dit vertegenwoordigt een_, {r 

investering van 10.9 mio euro komende uit de interdepartementale provisie terrorisme. :: 30 1/. 

65 benoemingen werden tot dusver gerealiseerd. 

Specifiek in het kader van het kariaalplan worden daarnaast nog eens 20 bijkomende 
magistraten, 5 juristen en 84 administratieve medewerkers aangeworven voor het /w1 
parket en de rechtbank van Brussel, het parket van Halle-Vilvoorde en het Federaal 
Parket. Dit gaat gepaard met een investering van 6.3 mio euro uit de 
interdepartementale provisie. Hiervan werden reeds 5 magistraten en 60 medewerkers ~ 
ingevuld. Het kanaalplan voorziet ook nog in de detachering van 2 commissarissen .rrï., 
van de lokale politie naar de Kansspelcommissie. 

I', -

Bij de veiligheid van de staat werden in november 2015, eveneens in het kader van de 
interdepartementale provisie, lli aanwervingen in het vooruitzicht gesteld, zowel 
inspecteurs, analisten als IC~-medewèrkers, vertalers, . juristen, psychologen, 
bewakingsagenten en logistiek per·soneel. . · 

/ .,.,} ç s'/. . 
In 2015 werden in totaal 62 medewerkers aangeworven. Elke nieuwe medewerker 
diende voorafgaand onderworpen te worden aan een grondig veiligheidsonderzoek 
dat enkele maanden in beslag neemt. In november 2017 zullen alle 113 nieuwe 
medewerkers in dienst zijn. Vooral de inbreng en de logistieke ondersteuning van 
SELOR is bepalend voor het concrete tijdstip van deze indiensttredingen. 
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Het Directoraat-Generaal Penitentiaire Instellingen ontving eveneens kredieten uit de 
interdepartementale provisie, ten belope van 5 .4 mio euro, voor de aanwerving van 67 
personeelsleden (bewakers, verplegers, opvoeders, psychologen, maatschappelijk 
assistenten, coördinatoren en analisten). ~ ? 

Aan het Veiligheidskorps werd 1.5 mio euro uit de interdepartementale providsie 
toegekend voor àe -aanwerving van 24 adjunct-assistenten, 2 regiomanagers en de 
aankoop van nieuwe voertuigen en materiaal. - ,v.a4,~ ? 

;':J ss Wat uw vraag ·over enkelbanden betreft, is het opleggen van een enkdband mogelijk 
,:..- '\l.1 . ;L& in het kader van de voorlopige hechtenis ofwel ter uitvoering van elektronisch toezicht 

als autonome straf ofwel als modaliteit van een gevangenisstraf. Bij de 
strafuitvoeringsmodaliteit werd de automatische toekenning van elektronisch toezicht 
uitgesloten voor veroordeelde terroristen met straffen t.e.m. drie jaar (november 
2015). Bovendien wordt de voorwaardelijke invrijheidstelling voor deze groep 
veroordeelden alleen toegekend met geïndividualiseerde voorwaarden (met 
begeleiding van de justitiehuizen). Ten slotte biedt ook de uitbreiding van de 
misdrijven in de terro-wetten I en III en het wetsvoorstel inzake de "voorbereidende 
handelingen" een bijkomende mogelijkheden om iemand een enkelband op te leggen. 
Mijn diensten hebben geen cijfers voorhanden over het aantal moslims die een 
elektronische enkelband dragen. Het bijhouden van dergelijke statistieken kan 
trouwens wettelijk niet. 

Ik herinner u graag nog aan het feit dat op het stuk van de voorlopige hechtenis recent 
de mogelijkheid werd versoepeld om terreurverdachten die een maximumstraf 
riskeren die hoger ligt dan vijf jaar cel in voorlopige hechtenis te houden. 

·'if'-
0 

• ..._ Voor de maatregelen op het vlak van preventie van radicalisering en deradicalisering 
verwijs ik graag naar mijn eerdere toelichtingen in deze commissie op dat stuk. 
Samengevat is het zo dat gedetineerden die een ernstig risico vormen op het vlak van 
radicalisering in de 1 van de gespecialiseerde afdelingen in Hasselt of Ittre kunnen 
worden geplaatst die sinds april operationeel zijn. Naast de 2 afdelingen fungeren 5 
andere inrichtingen als satelliet. In elk van deze inrichtingen is sinds eind 2015 een 
speciaal opgeleid directielid en PSD-lid aanwezig. De PSD vervult een expertiserol op 
vlak van opvolging en onderzoek in het kader van strafuitvoeringsmodaliteiten van 
geradicaliseerde gedetineerden. De buitenlandse deradicaliseringsexpert waar we 
beroep op doen focust zijn werkzaamheden vooral · op de vorming van onze 
islamconsulenten. -1z . Wat de cijfers betreft over het aantal personen opgesloten voor diverse feiten 

.5'\I 
11

H gerelateerd aan terroristische misdrijven, verblijven er momenteel 66 personen in 
"=- "" 4·,,1'1 voorlopige hechtenis en zijn er 40 definitief veroordeelden, 6 niet definitief 

veroordeelden en 3 geïnterneerden. Het gaat in totaal om 115 individuen waaronder 
54 foreign terrorist fighters. 
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--~/ "l~. ,13" ~ /1~ ', ~~ 
" v- s Voor de bestuurlijke maatregelen inzake het huisarrest voor haatpredikers en het 

1 s,y /\11 7> 
. 111 t.,,, ontmantelen van gebedsplaatsen, verwijs ik graag naar mijn collega van 

; w--J3innenlandse Zaken. Voor wat de screening van haatpredikers betreft, kan ik u wel 
1 

1111t z meedelen dat in juli van dit jaar een omzendbrief werd uitgevaardigd die tot doel heeft 
';- '1'1 ·"~b de procedures en samenwerkingsafspraken tussen de veiligheids- en 

inlichtingendiensten te regelen met het oog op het identificeren van en nemen van 
maatregelen tegen haatpredikers. Bedoeling is dus te vermijden dat haatpredikers 
actief kunnen zijn door hen de toegang tot het grondgebied te verbieden, hen van het 
grondgebied te verwijderen, hun activiteiten door gerechtelijke of bestuurlijke 
maatregelen te verstoren of te doen ophouden - l:- WA.dfa. .i,..t,vi,~ -lÇ11 /Jrf 6S Wat de imams betreft, ben ik, zoals u wellicht weet, voorstander van een gedegen 

: 'l"1 · ,1;2,,- opleiding voor imams in België. Uitgaande van het neutraliteitsbeginsel en rekening 
houdende met het feit dat het Executief van de Moslims van België (EMB) 
verantwoordelijk is voor de opleiding en aanstelling van de imams in erkende 
moskeeën, werken de Ministers van Onderwijs samen met het EMB en de instellingen 
voor hoger onderwijs een aanbod rond de imamopleiding uit. Burgerrechtelijke 
kennis, theologische kennis en taal moeten hier zeker deel van uitmaken. In mijn rol 
als verantwoordelijke voor de dialoog met de erediensten ondersteun ik beide 
ministers ten volle in dit streven. Ondertussen heb ik dit jaar 90.000 EUR uitgetrokken 
t.v.v. het EMB om de erkende imams alvast bij te scholen op het vlak van 
burgerrechtelijke kennis. Het EMB heeft de intentie geuit dergelijke opleidingen ook 
volgend jaar verder te zullen zetten. 

--/lilA b Inzake de financiering van moskeeën is het zo dat de niet-erkenning van vele 
ç,,,, .,,,,~ moskeeën de integratie van de moslimgemeenschappen niet ten goede komt en soms 

~ Jty . l\H' de (vaak nog sterke) verwevenheid van die lokale geloofsgemeenschappen met de 
landen van oorsprong nog versterkt. Die verwevenheid stelt uitdagingen die los staan 
van religie, maar ze blijven niet zonder gevolgen op het vlak van integratie van de 
verschillende diaspora in België. We d~ dan ook na over een algemene controle 
op buitenlandse financiering van erediensten. 

In het kader van het Belfi-project in het arrondissement Brussel werden inmiddels 
ongeveer 50 financiële onderzoeken uitgevoerd waaronder ook naar moskeeën, 
koranscholen, en vzw's die een rol hebben gespeeld in het ronselen van Syrië-strijders 
en die hun wettelijke verplichtingen niet nakomen. Daarnaast worden, door een 
samenspel tussen verschillende overheidsdiensten, ook Syriëstrijders zelf geviseerd 
wiens sociale uitkeringen worden ingetrokken en uitgekeerde bedragen 
teruggevorderd. 

1wt ~ Op het stuk van het de uitbreiding van de bijzondere opsporingstechnieken werd net 
?v M.:Y1' voor het reces in het Parlement een wetsontwerp ingeleid dat de bijzondere 

-= 4 ¼· 1'
3 

opsporingsmethodes (BOM) in strafzaken totaal vernieuwt, in overeenstemming met 
de modernste technologieën (bv. communicatie via Whatsapp of gegevens op 
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Dropbox), maar steeds onder strenge voorwaarden en toezicht, met het oog op het 
respect voor de rechten van verdediging en voor de privacy. Ondertussen werden ook 
reeds hoorzittingen gehouden vinden eerstdaags de besprekingen ten gronde plaats. 

Met de r nieuwe BOM wetgeving, wordt er een duidelijk kader gecreëerd voor de 
toegang tot informaticasystemen ( zoals computers of smartphones) en wordt een 
nieuwe maatregel gecreëerd voor infiltraties op internet. Het ontwerp voorziet verder 
ook nog de mogelijkheid op een informaticasysteem op afstand geheim te zoeken en 

· de oprichting van een gegevensbank met 'stemafdrukken' die tijdens 
afluistermaatregelen worden verzameld om personen te kunnen identificeren en linken 
binnen het onderzoek of met eerdere onderzoeken. 

Deze verbeteringen van de bijzondere opsporings- en onderzoeksmethoden worden 
toegevoegd aan de eerder dit jaar goedgekeurde dataretentie-wet. Die wet maakt het 
mogelijk dat gegevens 12 maanden beschikbaar blijven voor de procureur en de 
onderzoeksrechter om binnen het kader van een gerechtelijk onderzoek te gebruiken. 

Het is nu zaak al deze nieuwe wetgeving zo snel mogelijk operationeel te krijgen. 

-'IM. /1\f Wat de meuwe technologieën in het kader van terrorismebestrijding betreft, 
w tif<'t worden investeringen ten behoeve van de Centrale telecommunicatie-en 

~ 111-'H" interceptiefaciliteit van de feder_ale_p_olitie verricht via de interdepartementale provisie 
die betrekking hebben op: 

de opslag, de verwerking en interceptie van de massa aan gegevens (4.437. 000 
euro); 
de versterking van de tactische interceptie van communicatie (1. 423.000 euro) 
de identificatie en de lokalisatie van communicatie (3.607.000 euro). 

In de ·toekomst volgen verdere investeringen voor de tactische lokalisatie en de 
tactische interceptie van communicatie (3 .4 mio euro in 201 7), automatisering van de 
aanvragen tot interceptie (200.000 euro in 2016 en 450.000 euro in 2017) en de 
vervanging van de huidige interceptiecentrale die gepland is tegen 2017-2018 
(investering geraamd op+/- 7 mio euro). 

De Veiligheid van de Staat rolt een meerjareninvestering van 21 mio euro tussen 2017 
en 2020 uit voor de in plaats stelling van nieuwe technologieën: 

informatica: vervanging en modernisering van de netwerksystemen, beveiliging 
en uitbreiding van de opslagcapaciteiten; 
ontwikkeling van een technisch platform en nieuwe analysetools om grote 
hoeveelheden data afkomstig van verschillende bronnen ( audio, video, foto, 
GPS, metadata, telefoongegevens, bankgegevens, internet, ... ) te verzamelen, te 
analyseren, te beheren, en te verwerken. 
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