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MEDEDELING AAN
DE VLAAMSE REGERING
Betreft: doelstellingenkader voor een nieuw actieplan ter preventie van
gewelddadige radicalisering, extremisme, terrorisme en
polarisatie
1.

Situering

Het Regeerakkoord 2019-2024 voorziet een geïntegreerde aanpak voor het voorkomen van
radicalisering en het zo vroeg mogelijk detecteren van signalen van gewelddadige radicalisering. Deze
nieuwe regering zet dan ook het door de vorige regering ontwikkelde beleid ter preventie van
gewelddadige radicalisering en polarisering verder. Hoewel de vorige actieplannen een aantal goede
praktijken aantoonden, hebben er zich ondertussen ook heel wat nieuwe ontwikkelingen en evoluties
voorgedaan, waardoor een herziening van het vorige Vlaamse Actieplan ter preventie van
Gewelddadige Radicalisering en Polarisering aan de orde is. De minister bevoegd voor Binnenlands
Bestuur en Gelijke Kansen en de minister van Justitie en Handhaving hebben samen, in aanloop van
de opmaak van een nieuwe actieplan ter preventie van gewelddadige radicalisering, extremisme,
terrorisme en polarisatie, het doelstellingenkader voorbereid dat hierbij aan de Vlaamse regering
wordt voorgelegd.
Het nieuwe actieplan wordt conform de richtlijnen van de mededeling aan de Vlaamse Regering rond
de ‘Nieuwe aanpak transversaal beleid/horizontale doelstellingenkaders’ van 7 februari 2020,
opgemaakt.

2. Doelstellingenkader
Voorafgaand aan het doelstellingenkader wordt er eerst een inleiding en een hoofdstuk over de
gehanteerde terminologieën beschreven. Hierna volgt het doelstellingenkader, dat acht doelstellingen
omvat, die tegemoet komen aan de stand van zaken, ontwikkelingen en evoluties zoals beschreven
in de inleiding:
-

Doelstelling 1: We versterken onze samenleving tegen polarisatie, zowel online als offline. Elk
betrokken beleidsdomein neemt de nodige maatregelen om polarisatie tegen te gaan.
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-

Doelstelling 2: We hanteren een krachtdadige aanpak tegen alle vormen van extremisme in
onze samenleving, zowel online als offline. Elk betrokken beleidsdomein neemt de nodige
maatregelen om extremisme tegen te gaan.

-

Doelstelling 3: We bouwen de samenwerking en coördinatie tussen alle niveaus en structuren
verder uit en we versterken de informatie-uitwisseling.

-

Doelstelling 4: We ondersteunen en versterken de lokale besturen en de lokale diensten en
voorzieningen.

-

Doelstelling 5: We zetten in op een snelle detectie van signalen en hanteren hierbij een
aanklampende, op maat gesneden en multidisciplinaire aanpak bij individuele casussen.

-

Doelstelling 6: We zetten in op disengagement en nazorg via een curatieve, multidisciplinaire
aanpak met als doel een betere re-integratie en vermindering van recidive.

-

Doelstelling 7: We zetten slachtoffers centraal in het beleid rond gewelddadige radicalisering,
extremisme, terrorisme en polarisatie.

-

Doelstelling 8: We onderbouwen ons beleid via wetenschappelijk onderzoek en de opbouw en
verspreiding van kennis en expertise.

3. Vervolgtraject
In een volgende fase zullen de doelstellingen worden geconcretiseerd in acties. De vakministers die
gevat worden onder de overeengekomen doelstellingen leggen concrete en evalueerbare acties binnen
hun domein vast en maken deze uiterlijk op 25 september 2020 over. Dit kunnen zowel acties zijn
die reeds lopen (het verder zetten van goede praktijken), acties die reeds zijn gepland als acties die
nog verder uitgewerkt moeten worden. Indien aangewezen, kunnen ook acties vanuit een
samenwerking tussen verschillende ministers en administraties worden opgenomen. Desgevallend
moet wel een duidelijke trekker worden aangeduid.
Sowieso betreft het een dynamisch actieplan dat naargelang zich bepaalde evoluties voordoen of
bepaalde inzichten worden verworven, kan bijgestuurd en aangevuld worden. Jaarlijks zal via de
beleids- en begrotingstoelichting (BBT) gerapporteerd worden over de beleidsmaatregelen (acties)
binnen hun vakdomein waarmee de vakministers uitvoering geven aan deze doelstellingen.
Dit proces zal op administratief niveau worden gecoördineerd vanuit het ambtelijk platform waarin
experten ter zake de verschillende beleidsdomeinen vertegenwoordigen. Het platform zal ook instaan
voor de opvolging en de bijsturing van het actieplan en zal hierover periodiek rapporteren.
4. Weerslag op de begroting van de Vlaamse Overheid
Het voorliggende doelstellingenkader creëert het referentiekader waarbinnen de Vlaamse Regering
zal werken. De goedkeuring ervan impliceert geen beslissing over gebeurlijk benodigde budgetten. Bij
de concrete maatregelen gekoppeld aan de voorliggende doelstellingen zullen de inhoudelijk
bevoegde ministers het advies van de Inspectie van Financiën, en desgevallend het akkoord van de
minister van begroting, vragen. Elke beslissing die nadien genomen wordt in uitvoering van het plan
zal het voorwerp uitmaken van de gebruikelijke procedures. Bedoeling is dat voor de uitvoering van
de concrete maatregelen de nodige middelen geoormerkt worden in de begrotingen.
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