
DE LOKALE AANPAK 
VAN RADICALISERING  

• De LIVC R – een multidisciplinair overlegplatform waarin casussen van (potentieel) gewelddadig 
extremisme besproken worden – ontstond op lokaal niveau als antwoord op de Syriëstrijders
problematiek. Dit overlegplatform is, samen met de Lokale Taskforce uitgegroeid tot de spil van  
de Belgische veiligheidsstructuur in de preventie en aanpak van radicalisering, extremisme en 
terrorisme.

• Ondanks de inzet vanuit de Vlaamse en federale overheden om de LIVC R te professionaliseren en 
verankeren, verhinderen enkele drempels het casusoverleg om zich tot een duurzaam, gedragen 
en performant overlegplatform te kunnen ontwikkelen. Deze nota bespreekt vier aandachtspunten 
en uitdagingen voor de toekomst:

• een beperkt draagvlak voor het casusoverleg bij sociale partners;

• de steeds evoluerende context van gewelddadig extremisme;

• de nood aan evaluatie van de (werking van de) LIVC R;

• de nood aan structurele verduurzaming van de LIVC R en overdracht van opgedane kennis.

• De huidige verminderde urgentie van gewelddadig extremisme biedt ruimte voor de nodige 
beleidsreflectie over en praktijkverdieping van de LIVC R. Deze nota bevat enkele reflectiepunten 
en richtingwijzers die overheden en hun partners kunnen helpen bij deze moeilijke taak. In deze 
oefening moet een delicate afweging gemaakt worden tussen twee terugkerende spanningsvelden: 

• Inzetten op professionalisering en tegelijkertijd voldoende ruimte laten voor experimenteren: 
een cruciale voorwaarde om de ontwikkeling van goede praktijken, kennis, en vaardigheden en 
ervaring in een relatief nieuw onderzoeks en praktijkdomein mogelijk te maken;

• Het bevorderen van de lokale regierol wat betreft de invulling en uitvoering van het overlegplat
form, maar tegelijk de lokale besturen en hun partners voorzien van voldoende bovenlokale 
ondersteuning en sturing die cruciaal zijn om de toekomstige uitdagingen het hoofd te bieden.
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Inleiding

De Lokale Integrale Veiligheidscellen  Radica
lisme, Extremisme en Terrorisme (LIVC R) vormen 
de spil van de lokale aanpak van radicalisering in 
België. Dit beleidsinstrument ontstond een vijftal 
jaar geleden in de context van de Syriëstrijders
problematiek: het plotse vertrek van tientallen 
jongeren naar Syrië en Irak om er te strijden aan 
de zijde van extremistische groeperingen deed 
enkele lokale besturen aan de alarmbel trekken. De 
burgemeesters van enkele betrokken gemeenten, 
zoals Vilvoorde en Antwerpen, werkten individuele 
begeleidingsprogramma’s uit om radicalisering bij 
individuen zo vroeg mogelijk te signaleren en 
tegen te gaan. Sindsdien is 
wat op lokaal niveau werd 
geïnitieerd verder ontwik
keld tot een beleidsinstru
ment dat integraal deel 
uitmaakt van de uitgebreide 
veiligheidsstructuur van 
België. Deze multi-agency
overlegplatforms – waarbij 
verschillende lokale part
ners rond de tafel zitten om 
casussen van gewelddadig 
extremisme te bespreken, 
en indien nodig de 
besproken individuen van begeleiding te voorzien 
– zijn vandaag aanwezig in de meeste Belgische 
steden en gemeenten.

Tegelijk zorgt het multidisciplinaire casusoverleg 
ook voor enkele vraagtekens en controverse. In 
sommige gevallen hebben sociopreventieve 
actoren, zoals (jeugd)welzijnswerkers en onder
wijsprofessionals, hun bezorgdheden geuit over 
hun betrokkenheid bij een ‘veiligheidsgeoriën
teerd’ casusoverleg en ervoor gekozen niet deel te 
nemen aan het overleg. De aandacht voor vroegde
tectie, maar ook de vraag om zorgwekkende 
signalen met andere deelnemers aan het overleg te 
delen, zou hun beroepsgeheim schenden en ook de 
vertrouwensband met hun cliënten kunnen scha
den.1

De ruimte die aan lokale besturen werd gelaten om 
de LIVC R zelf invulling te geven, resulteerde ook 
in een lappendeken aan verschillende praktijken. 
De lokale overlegtafels verschillen bijvoorbeeld 
onderling wat betreft hun structuur, organisatie 
en werking.2 Dit vertaalt zich in vragen over even
tuele goede praktijken of over de lessen die we uit 
deze verscheidenheid kunnen trekken. De lokale 
invulling maakt ook het spanningsveld duidelijk 
dat bestaat tussen de vraag naar lokale autonomie 
en de nood aan bovenlokale sturing en kader. De 
Vlaamse en federale overheden worstelen nog met 
hoe ze lokale besturen best ruimte bieden om de 

overlegtafel uit te werken 
op basis van de lokale 
context en noden, maar 
toch kunnen voorzien van 
voldoende ondersteuning 
en omkadering.

Daarnaast is de problema
tiek die aanleiding gaf tot 
het ontstaan van het over
legplatform ondertussen 
sterk geëvolueerd: lokale 
besturen worden nu niet 
langer geconfronteerd met 

de vertrekkersproblematiek, maar wel met de 
reintegratie van terugkeerders en geradicali
seerde exgedetineerden, met andere vormen van 
extremisme zoals rechts en linksextremisme, 
en met soms problematische radicalisering bij 
5Gtegenstanders en binnen antivax en anti
overheidsbewegingen. Zijn de overlegtafels in hun 
huidige opzet ook geschikt voor de aanpak van 
deze uitdagingen, of is het beter om ze aan te 
passen?

Zowel de Vlaamse als de federale overheid heeft 
aangegeven verder in te willen zetten op het lokale 
casusoverleg. Hoe kunnen ze ervoor zorgen dat de 
LIVC R duurzaam, performant en gedragen is, en 
dit in een veranderende context van gewelddadig 
extremisme? Deze nota zoekt een antwoord op die 

In sommige gevallen hebben 
sociopreventieve actoren, zoals 

(jeugd)welzijnswerkers en 
onderwijsprofessionals, hun 
bezorgdheden geuit over hun 

betrokkenheid bij een ‘veiligheids
georiënteerd’ casusoverleg en 

ervoor gekozen niet deel te nemen 
aan het overleg.
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vraag door te bekijken met welke uitdagingen, 
obstakels en aandachtspunten het casusoverleg 
wordt geconfronteerd, en door aanknopings
punten te bieden om het beleidsinstrument te 
verbeteren en verduurzamen. De acute veilig
heidsproblematiek die enkele jaren geleden aanlei
ding gaf tot het ontstaan van de LIVC R is nu wat 
gaan liggen. De huidige verminderde urgentie van 
gewelddadig extremisme biedt dan ook ruimte 
voor overheden en hun partners om aandacht te 
besteden aan het professionaliseren van het multi
disciplinair casusoverleg voor de preventie van 
radicalisering. We bekijken in deze nota echter 
niet of de LIVC R een effectief of efficiënt beleids
instrument is om de radicaliseringsproblematiek 
het hoofd te bieden; de evaluatie van het instru
ment zelf is een complex vraagstuk dat buiten de 
vraagstelling van deze nota valt. 

De nota is als volgt opgebouwd: (i) eerst schetsen 
we het ontstaan, de ontwikkeling en de context 
van de LIVC R tot nu toe, met aandacht voor zowel 
het pionierswerk dat op lokaal niveau sinds 2012 
werd verricht als voor de inspanningen van de 
federale en de Vlaamse overheden om het casus
overleg te professionaliseren en te verankeren in 
het uitgebreide antiradicaliserings en anti
terreurbeleid; en (ii) vervolgens bespreken we vier 
aandachtspunten en uitdagingen voor de toekomst 
van het casusoverleg. We gaan hierbij voort op de 
uitdagingen die naar voren kwamen in recente 
onderzoeken en bevragingen over de lokale aanpak 
van radicalisering.3

Context en schets van 
de LIVC R

In dit eerste deel schetsen we hoe het platform is 
ontstaan en hoe het zich de voorbije jaren heeft 
ontwikkeld. We besteden in het bijzonder aandacht 
aan de theoretische onderbouwing van het multi
disciplinair overlegplatform en aan de manier 
waarop de LIVC R aansluit bij praktijken in andere 
landen; de belangrijkste beleidskeuzes en stappen 
die genomen werden met zicht op de ontwikkeling 
en verankering van het overlegplatform; en de 
uitdagingen waarmee de uitbouw van de LIVC R de 
voorbije jaren geconfronteerd werd.

In deze ontstaanscontext zijn twee fases te onder
scheiden. In een eerste fase werd vooral op lokaal 
niveau pionierswerk verricht door enkele 
gemeenten of steden die geconfronteerd werden 
met radicaliseringsproblematieken. In een tweede 
fase, de professionaliseringsfase, werd vooral 
aandacht besteed aan het verankeren, in regelge
ving gieten en uitbreiden van het platform. In deze 
tweede fase spelen de federale en regionale over
heden een sturende rol.

Pionieren op het lokale 
niveau

De LIVC R werd opgezet in een context van maat
schappelijke onrust die ontstond naar aanleiding 
van de Syriëstrijdersproblematiek. Sinds 2012 
werden enkele lokale besturen geconfronteerd met 
het soms plotse vertrek van groepjes jongeren 
naar Syrië en Irak. Daar wilden zij zich aansluiten 
bij extremistische bewegingen, zoals de Islamiti
sche Staat of alNusra. De jongeren kwamen 
grotendeels uit enkele steden en gemeenten, die 
dan ook in actie schoten om op de problematiek 
een antwoord te bieden. Steden zoals Vilvoorde, 
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Maaseik, Mechelena en Antwerpen startten lokaal 
een overleg op en gingen ook onderling in overleg 
om hun aanpak te bespreken.4 In de uitbouw van 
een lokaal antwoord op de radicalisering van jonge 
burgers werd ook naar andere landen gekeken; 
enkele Scandinavische landen hadden bijvoorbeeld 
reeds in het verleden lokale overlegplatforms 
opgezet om vroegere golven van gewelddadig 
extremisme of andere criminaliteitsproblema
tieken aan te pakken.5

Dit lokale initiatief werd niet veel later ook onder
steund door zowel de federale als de Vlaamse 
overheden. Zo werd het overlegplatform bekrach
tigd op het federale niveau en geïntegreerd in de 
nieuw uitgewerkte veiligheidsstructuur zoals 
voorzien in het federale 
actieplan Radicalisme (Plan 
R). Een omzendbrief van de 
ministers van Binnenlandse 
Zaken en Justitie uit 2015, 
gericht op het versterken 
van de uitwisseling van 
informatie en de opvolging 
van de Belgische buiten
landse terroristische strij
ders, bevestigde het lokale casusoverleg en doopte 
het om tot ‘Lokale Integrale Veiligheidscel – 
LIVC’.6

Ook de Vlaamse overheid ondersteunde het lokale 
pionierswerk. Zo maakte zij in het kader van het 
Vlaams actieplan uit 2015 projectfinanciering vrij 
voor de ondersteuning van de lokale regierol in de 
aanpak van radicalisering, waaronder het 
uitbouwen van een LIVC R. Negen steden en 
gemeenten die met radicaliseringsproblematieken 
geconfronteerd werden, ontvingen hiervoor finan
ciële ondersteuning.7 De Vlaamse overheid maakte 
ook financiering vrij voor de Vereniging van 
Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) om lokale 
besturen te ondersteunen bij de bovenlokale 
afstemming, kennisuitwisseling en expertiseont
wikkeling.8

a De stad Mechelen werd niet geconfronteerd met Syriëstrijders maar was wel één van de pionierssteden bij de uitwerking van het 
lokale overlegplatform.

Een multi-agencyaanpak wordt in de literatuur 
een veelbelovende praktijk geacht om met de 
complexiteit van het radicaliseringproces en de 
veelheid aan beïnvloedende factoren ervan om te 
gaan. Multidisciplinaire samenwerking is ook 
zinvol in de omgang met verschillende vormen 
van extremisme. Dit kan verklaren waarom er 
vanuit zowel het lokale en regionale als het fede
rale niveau zo sterk werd ingezet op de uitbouw 
van een multidisciplinair overlegplatform. De 
multidisciplinaire en institutionele aanpak van 
de LIVC R, waarbij verschillende disciplines en 
actoren rond de tafel zetelen, blijkt zinvol om 
eventueel zorgwekkende signalen van radicalise
ring te bespreken vanuit verschillende perspec
tieven en zo ook beter zicht te krijgen op de 

verschillende levensdo
meinen van de persoon in 
kwestie.9 De persoonsge
richte aanpak in het over
legplatform zorgt voor 
aansluiting bij de geïndivi
dualiseerde noden die aan 
de basis liggen van radicali
sering. Tot slot sluit het 
leggen van het zwaartepunt 

bij het lokale niveau aan bij inzichten uit de litera
tuur die wijzen op het belang van een lokale 
context in het radicaliseringsproces: individuen of 
groepen radicaliseren vaak op basis van onderlig
gende factoren, omstandigheden en motivaties op 
het lokale niveau.10 Een lokale aanpak is ook zinvol, 
omdat lokale actoren best geplaatst zijn om zorg
wekkende ontwikkelingen tijdig te signaleren en 
erop te reageren.11

Multidisciplinair casusoverleg in het kader van de 
preventie van radicalisering mag dan in theorie 
veelbelovend zijn, de uitbouw ervan stuit in de 
praktijk vaak op heel wat uitdagingen.12 Dit was 
niet anders bij de uitbouw van de LIVC’s R. 
Verschillende van deze knelpunten hebben betrek
king op het samenbrengen van actoren vanuit 
verschillende werkdomeinen rond de overlegtafel. 

Multidisciplinair werken in het 
kader van de preventie van 

radicalisering is een veelbelovend 
concept maar de uitbouw ervan 
stuit in de praktijk vaak op heel 

wat uitdagingen.
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In de LIVC R kunnen naast de burgemeester (of 
zijn vertegenwoordiger) en de gemeentelijke 
preventieambtenaar ook lokale maatschappelijke 
actoren zetelen, zoals vertegenwoordigers van 
scholengemeenschappen, CLB’s, VDAB, alsook 
jeugdwerkers, maatschappelijk werkers en andere 
hulpverleners. Een cruciale deelnemer aan de 
overlegtafel is ook de information officer, een verte
genwoordiger van de lokale politie. Hij of zij maakt 
de brug naar de Lokale Taskforce, een andere 
overlegtafel waarin voornamelijk veiligheidsac
toren zetelena en die dan ook vanuit een veilig
heidsperspectief instaan voor de repressieve 
opvolging van geradicaliseerde personen.13

Het samenbrengen van verschillende perspec
tieven is een meerwaarde van een multidiscipli
nair overlegplatform, maar in de praktijk zorgde 
het ook voor heel wat uitdagingen. Zo werd de 
werking van sommige LIVC’s R verhinderd omdat 
deelnemers verschillende visies en referentieka
ders hanteerden. Uiteenlopende visies, bijvoor
beeld over wat wordt verstaan onder 
‘radicalisering’, of over de beïnvloedende factoren 
van het radicaliseringsproces en hoe dit proces 

a Al deze actoren hebben een veiligheidsmachtiging, wat wil zeggen dat ze vanwege hun functie toegang hebben tot geclassifi
ceerde informatie.

best voorkomen wordt, wierpen vaak een drempel 
op voor een efficiënt casusoverleg. Zo werd wat 
één gesprekspartner als radicaal beschouwde, door 
een ander als een orthodoxe levensbeschouwing 
gezien.14 Of waar sommigen het radicaliserings
proces vooral terugleidden tot religieuze invloeden, 
kwamen zorgwekkende signalen over radicalise
ring voor anderen eerder voort uit achterliggende 
problematieken. Het samenbrengen van verschil
lende perspectieven leidde in de praktijk tot heel 
wat onenigheden en tegenstellingen; een respon
dent die bevraagd werd in een onderzoek van het 
Vlaams Vredesinstituut noemde het multidiscipli
nair casusoverleg dan ook “een soort georgani
seerd conflict”, met andere woorden: een overleg 
waar de tegenstellingen in visies over gewelddadig 
extremisme blijven opspelen.15

Verschillende overlegtafels ondervonden ook 
uitdagingen wat betreft informatieuitwisseling 
tussen de gesprekspartners, een belangrijke voor
waarde voor een adequate werking van de multi
disciplinaire overlegtafel. Zorgen om het 
beroepsgeheim belemmerden vaak het delen van 
informatie in het kader van de LIVC R. Deze zorgen 

Afbeelding: ©Vlaams Vredesinstituut
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werden vooral geuit door deelnemers van socio
preventieve diensten (bijvoorbeeld praktijkwer
kers uit de jeugd, onderwijs en de welzijnssector), 
maar ook sommige rechtshandhavings en veilig
heidsactoren aarzelden om 
informatie te delen, 
bijvoorbeeld vanwege de 
veiligheidsgevoeligheid van 
de informatie, of uit 
bezorgdheid dat het 
(lopende) politieoperaties 
of gerechtelijke onder
zoeken zou kunnen scha
den.16 Naast kwesties rond 
het beroepsgeheim, vormde 
voor sociopreventieve 
actoren ook de vertrou
wensband met cliënten vaak een belemmering om 
deel te nemen aan discussietafels. Deze vertrou
wensrelatie speelt een belangrijke rol in het werk 
van bijvoorbeeld professionals in zorgverstrek
kende diensten en kan geschonden worden als zij 
informatie delen met andere partners rond de 
tafel.17

Moeilijkheden rond multidisciplinaire samenwer
king kwamen in sommige gevallen ook voort uit de 
samenkomst van verschillende ‘bedrijfsculturen’, 
in het bijzonder wat betreft preventief en repres
siefgeoriënteerde diensten. Sociopreventieve 
actoren richten hun werk voornamelijk op het 
begeleiden en bieden van ondersteuning aan 
cliënten, terwijl rechtshandhavings en veilig
heidsactoren zich voorna
melijk bezighouden met 
risicobeperking.18 Dit span
ningsveld komt duidelijk 
aan bod in de LIVC’s R: hier 
worden voornamelijk zaken 
besproken vanuit veront
rusting, waardoor het 
uitgangspunt niet het 
belang en het welzijn is van 
de persoon in kwestie, maar 
het risico op geweldple
ging.19 Dit leidde in de prak

tijk tot bezorgdheden bij sociopreventieve actoren 
over instrumentalisering van de eigen hulpverle
ning in het kader van vroegdetectie, en vertaalde 
zich in terughoudendheid om aan de overlegtafel 

deel te nemen.

Ten slotte vormden ook 
praktische zaken een 
belemmering in de werking 
van enkele LIVC’s R. Struc
turele deelname aan het 
casusoverleg is vaak tijd 
en middelenintensief, wat 
extra druk legde op reeds 
bestaande tekorten in 
personeel en middelen bij in 
het bijzonder sociopreven

tieve sectoren.20

Aandacht voor 
professionalisering en 
verankering

Het vertalen van een veelbelovend concept naar de 
praktijk was dus alvast geen gemakkelijke 
opdracht. De opstart van de overlegtafels, zoals die 
in de praktijk eerder al in Scandinavische landen 
tot stand waren gekomen, verliep in België slechts 
moeizaam. Het heeft in veel gemeenten heel wat 
tijd en moeite gekost om verschillende partners bij 

het multidisciplinaire 
overleg te betrekken.21 Deze 
moeizame opstart is deels 
verklaarbaar vanuit de 
veiligheidscontext waarin 
het overleg ontstond: deze 
context vereiste snel scha
kelen, ook al was er tot 
dusver geen degelijk kader 
ontworpen om een derge
lijke multidisciplinaire 
aanpak mogelijk te maken. 
Pas in een tweede fase van 

Moeilijkheden rond 
multidisciplinaire samenwerking 
kwamen in sommige gevallen ook 

voort uit de samenkomst van 
verschillende ‘bedrijfsculturen’, in 

het bijzonder wat betreft 
preventief en repressief

georiënteerde diensten.

De moeizame opstart in veel 
gemeenten heeft ook te maken met 

de veiligheidscontext waarin het 
overleg ontstond. Deze vereiste 
snel schakelen, ook al was er tot 

dan geen degelijk kader ontworpen 
om een dergelijke multi

disciplinaire aanpak mogelijk te 
maken.
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professionalisering werd echt een juridisch en 
beleidsmatig kader voor de LIVC R opgezet. In deze 
tweede fase werden dan ook enkele overheidsiniti
atieven genomen en beleidskeuzes gemaakt om de 
uitbouw van het casusoverleg verder te onder
steunen.

Een eerste focus lag op het wettelijk verankeren 
van het overlegplatform. Een belangrijke rol op dit 
vlak speelt de federale regeling van 2018 die de 
LIVC R een wettelijke basis geeft en in de concrete 
veiligheidsstructuur van Plan R plaatst. Een 
belangrijk aandachtspunt in deze wet is ook de 
kwestie van het beroepsgeheim. De wet maakt het 
mogelijk voor deelnemers aan de overlegtafel om 
hun beroepsgeheim in het kader van informatie
uitwisseling te doorbreken, door de verbinding te 
maken met artikel 458ter 
van het Strafwetboek. 

Deze verheldering van de 
kwestie van het beroepsge
heim nam de bezorgdheden 
over het doorbreken van het 
beroepsgeheim slechts 
gedeeltelijk weg. Deelne
mers aan de gesprekstafel 
die onder regionale 
bevoegdheid vallen – in 
België zijn de gewesten 
verantwoordelijk voor de meeste preventieve 
beleidsdomeinen – waren van mening dat er een 
aantal onduidelijkheden bleven bestaan in de 
regelgeving.22 Om deze reden keurde ook de 
Vlaamse Regering in 2021 een decreet goed om het 
juridisch kader voor de werking van de LIVC R te 
vervolledigen. Dit decreet machtigt leden van 
Vlaamse diensten en voorzieningen – die vaak een 
vertrouwensfunctie vervullen en gebonden zijn 
aan het beroepsgeheim – om deel te nemen aan 
overlegplatforms in het kader van de LIVC R en 
bepaalt de modaliteiten waaronder ze kunnen 
participeren. Het LIVC R als overlegstructuur en de 
regelgeving rond het beroepsgeheim werd vervol
gens nogmaals bevestigd in een recent arrest van 
het grondwettelijk hof.23

De overheid werkte, behalve aan de wettelijke 
verankering van de overlegstructuur, ook aan een 
sterke uitbreiding van de LIVC’s R over heel België. 
De voornoemde federale wet uit 2018 legde name
lijk ook een verplichting op aan alle steden en 
gemeenten om een casusoverleg op te zetten. Het 
kleine aantal pionierssteden dat enkele jaren 
eerder een overlegplatform had opgestart, is dan 
ondertussen ook sterk uitgebreid over heel het 
land. Uit een bevraging bij de Vlaamse steden en 
gemeenten blijkt dat, terwijl in 2016 nog maar net 
iets meer dan de helft van de bevraagde lokale 
besturen een LIVC R had opgestart, dit aantal in 
2020 gestegen was naar 85%.24 Voorlopig zijn iets 
meer dan 300 LIVC’s R actief in België, die instaan 
voor ongeveer 480 gemeenten.25 Ook de Vlaamse 
Regering verhoogde, in het kader van haar nieuwe 

actieplan uit 2021, haar 
financiële steun aan lokale 
gemeenten in de strijd 
tegen radicalisering 
aanzienlijk, onder meer 
voor de uitbouw van hun 
LIVC’s R.26

In deze tweede fase werden 
ook enkele overheidsinitia
tieven genomen om het 
veiligheidsperspectief van 
de LIVC R wat te temperen. 

Vanaf het begin was het overlegplatform sterk 
onderhevig aan een focus op veiligheid terwijl het 
de preventie van radicalisering en begeleiding  
van geradicaliseerde individuen als doel heeft. 
Deels kwam dat doordat de verankering van het 
overlegplatform in eerste instantie van op het 
federale niveau gebeurde en vanuit het initiatief 
van de veiligheidsdiensten en het Coördinatie
orgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD). Het  
platform reflecteerde dan ook sterk de toen 
gespannen veiligheidscontext, in het bijzonder 
naar aanleiding van de Syriëstrijdersproblematiek 
maar ook enkele terroristische aanslagen gepleegd 
in België of door Belgen.27 Zo lag in de omzendbrief 
uit 2015, bijvoorbeeld, de focus voornamelijk op  
de informatieuitwisseling en opvolging van 

Uit een bevraging bij de Vlaamse 
steden en gemeenten blijkt dat, 
terwijl in 2016 nog maar net iets 

meer dan de helft van de 
bevraagde lokale besturen een 

LIVC R had opgestart, dit aantal in 
2020 gestegen was naar 85%.
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Foreign Terrorist Fighters (FTF’s) met het oog op de 
maximale beveiliging van de samenleving. Vroeg
signalering en sociopreventieve begeleiding 
kwamen in deze omzendbrief minder aan bod. 
Preventieve actoren werden ook pas in een later 
stadium betrokken bij de in het kader van het 
federale Plan R uitgewerkte veiligheidsstructuur. 
Bij dit federale initiatief, dat nochtans een inte
grale benadering van radicalisering beoogt, werden 
bijvoorbeeld zowel de regionale overheden, die 
instaan voor de meeste preventieve bevoegdheden, 
als het lokale veld (i.e., lokale veiligheidsactoren, 
lokale besturen en sociale actoren) niet betrokken. 
Deze sterke veiligheidsfocus beïnvloedde ook hoe 
lokale actoren de LIVC R percipieerden als een 
veiligheidsgeoriënteerd 
overlegplatform.

Om de prevalerende veilig
heidsfocus wat te temperen, 
werden in deze tweede fase 
enkele initiatieven 
genomen. Zo werd in een 
tweede omzendbrief uit 
2018 de nadruk gelegd op 
het tweeledige doel van de 
LIVC R, met name begelei
ding en vroegdetectie. De 
aandacht ligt in deze omzendbrief ook specifieker 
op de sociopreventieve of curatieve actoren. Ten 
slotte wordt zeer sterk benadrukt dat het openbaar 
ministerie, veiligheids en inlichtingendiensten 
niet in de LIVC R mogen zetelen om zo te voor
komen dat het veiligheidsperspectief de over
hand krijgt. De link met veiligheidsgerichte actoren 
wordt uitsluitend voorzien via de information officer 
van de lokale politie. Dit laatste aspect wordt 
vervolgens ook ten stelligste benadrukt in zowel 
de leidraad van het OCAD als de federale wet over 
de LIVC R uit 2018.28 

Ook op lokaal niveau lijkt er in dezelfde periode 
sprake van een zekere mate van professionalise
ring in de werking van de LIVC’s R van verschil
lende gemeenten. Zo blijkt in heel wat gemeenten 
een grotere kennisbasis in en over de LIVC R 

aanwezig, in het bijzonder wat betreft kwali
teitsvol multidisciplinair samenwerken (bijvoor
beeld procedures voor informatieuitwisseling 
binnen en tussen instanties, taken en rolverde
ling, en samenwerkingsdynamieken), alsook over 
het begrip radicalisering. Gemeenten ondervinden 
over het algemeen ook minder moeilijkheden wat 
betreft de opstart en uitwerking van een LIVC R. 
Een bevraging in 2020 door de VVSG bij Vlaamse 
steden en gemeenten toont aan dat, terwijl twee 
jaar eerder nog twee van de drie gemeenten moei
lijkheden ondervonden bij de opstart en uitwer
king van het casusoverleg (bijvoorbeeld een gebrek 
aan een juridisch kader voor het delen van infor
matie, of moeilijkheden om de regierol op te 

nemen), vandaag de 
grootste uitdagingen vooral 
andere kwesties betreffen, 
in het bijzonder de weinige 
casussen en de moeilijkheid 
om de LIVC R actief te 
houden.29

In de LIVC R wordt daar
naast ook steeds vaker 
gewerkt met een afspra
kenkader voor de samen
werking. Het hanteren van 

duidelijke afspraken rond taken en rolverdeling is 
een belangrijke sleutelfactor voor het al dan niet 
efficiënt werken van een multi-agencyaanpak.30 
Zo hebben bijna de helft van de gemeenten een 
kader opgesteld, waarin afspraken staan rond het 
delen van informatie, de manier om een casus aan 
te brengen, eigenaarschap van informatie, bron
bescherming, enzovoort. Vier jaar geleden had nog 
maar 1 op 4 gemeenten zo’n intern protocol tussen 
de diverse actoren binnen de LIVC R opgesteld.31 De 
ondersteuning van de VVSG aan steden en 
gemeenten heeft een belangrijke rol gespeeld voor 
de kennisopbouw in en over de LIVC R. Zo heeft de 
VVSG onder meer een draaiboek ontwikkeld en 
biedt ze ondersteuning bij de uitwerking van de 
LIVC R op maat van lokale besturen.32

Twee jaar geleden ondervonden 
nog twee van de drie gemeenten 
moeilijkheden bij de opstart en 

uitwerking van het casusoverleg; 
vandaag zijn de grootste 

uitdagingen vooral de weinige 
casussen en de moeilijkheid om de 

LIVC R actief te houden.
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Vier uitdagingen 
voor de toekomst 
van de LIVC R
In het eerste deel hebben we kort de ontstaans
context, werking en enkele belangrijke knelpunten 
van de LIVC R beschreven. We zagen dat er in deze 
eerste jaren reeds heel wat dingen in beweging 
werden gezet. Zo groeide de LIVC R uit van een 
lokaalontstaan initiatief naar een federaal 
beleidsinstrument dat samen met de LTF spil 
uitmaakt van de Belgische veiligheidsstructuur in 
de preventie en aanpak van radicalisering, extre
misme en terrorisme. Bijna alle Belgische 
gemeenten beschikken 
ondertussen dan ook over 
een multidisciplinair over
legplatform. De voorbije 
jaren werd ook een juridisch 
en beleidskader opgezet dat 
de LIVC R moet onder
steunen en dat ook enkele 
prangende vraagstukken in 
het overleg zou moeten 
hebben uitgeklaard, zoals 
de kwestie van het beroepsgeheim. Er werden ook 
tools ter beschikking gesteld om lokale gemeenten 
te ondersteunen in de uitbouw van hun casus
overleg, waaronder richtlijnen en draaiboeken, 
vormingen en opleidingen, alsook financiële 
ondersteuning.

Met welke uitdagingen, obstakels en aandachts
punten wordt het casusoverleg nu nog geconfron
teerd? In dit deel bespreken we vier aandachtspunten 
en uitdagingen voor de toekomst die naar voren 
kwamen in recente onderzoeken en bevragingen 
over de lokale aanpak van radicalisering. Zowel de 
Vlaamse als de federale overheden wensen het 
overlegplatform immers verder uit te dragen als 
sleutelelement in de aanpak van radicalisering. Nu 
de aanvankelijke urgentie wat gaan liggen is, 
maken beleidsmakers op de verschillende niveaus 
best gebruik van deze ruimte om de reeds inge
zette professionalisering verder uit te werken en 

aandacht te besteden aan deze specifieke uitda
gingen.

Beperkt draagvlak voor het 
casusoverleg bij sociale 
partners

Een eerste belangrijke uitdaging is de gematigde 
gedragenheid van de LIVC R bij (sommige) socio
preventieve sectoren en diensten. Dit weerspiegelt 
zich in een zichtbare terughoudendheid van sociale 
partners om deel te nemen aan het lokaal casus

overleg. De beoogde multi
disciplinaire overlegtafel, 
waaraan een brede waaier 
aan relevante actoren deel
neemt, heeft bijvoorbeeld in 
de praktijk vaak plaats 
gemaakt voor een minimale 
bezetting. Dit druist in 
tegen de meerwaarde van 
een multidisciplinaire over
legtafel, namelijk dat alle 

deelnemers toegang krijgen tot expertise en 
middelen die aanwezig zijn in andere agent
schappen rond de tafel.33 Het multidisciplinaire 
karakter maakt het mogelijk om casussen vanuit 
verschillende perspectieven te bespreken en indien 
nodig een begeleidingstraject uit te bouwen dat 
rekening houdt met de verschillende leefdomeinen 
van de besproken persoon. Maar multidisciplina
riteit is ook zinvol voor vroegdetectie: actoren 
vanuit verschillende sectoren kunnen zorgwek
kende signalen rond radicalisering melden, zodat 
men over een breder blikveld op de radicalise
ringsproblematiek beschikt.

In de praktijk lijkt het multidisciplinaire karakter 
van de LIVC R echter wat verbleekt. De meeste 
(Vlaamse) gemeenten houden namelijk vast aan de 
minimale bezetting in hun casusoverleg, zoals 
bepaald in de wet over de LIVC R uit 2018.34 Deze 
wet gaf gemeenten de mogelijkheid om het casus

De beoogde multidisciplinaire 
overlegtafel, waaraan een brede 

waaier aan relevante actoren 
deelneemt, heeft in de praktijk 
vaak plaats gemaakt voor een 

minimale bezetting.
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overleg naar lokaal aanvoelen vorm te geven, maar 
stelde wel dat minstens de burgemeester, de 
korpschef (of hun vertegenwoordigers) en de 
gemeentelijke preventieambtenaar aanwezig 
moeten zijn. In een groot deel van de gemeenten is 
het resultaat dat andere actoren (met uitzondering 
van het OCMW)35 niet deelnemen. De LIVC’s R zijn 
dan bijgevolg geen overleg waaraan een brede 
waaier aan sociopreventieve actoren deelneemt, 
zoals jeugdwelzijnswerkers, CLB’s, VDAB, of 
andere hulpverleners.

Daarnaast blijkt ook dat casussen ter bespreking in 
de LIVC R vooral door veiligheidsactoren worden 
ingebracht. Een bevraging van de VVSG toont aan 
dat gemeenten vooral zicht krijgen op radicalise
ring in hun gemeente via de rapportage van de 
lokale politie en informatie door veiligheidsdien
sten.36 Er is ook een daling merkbaar van 
gemeenten die signalen van radicalisering 
ontvangen van sociopreventieve actoren.37

Ook blijkt dat in sommige LIVC’s R de perceptie 
leeft dat doorverwijzingen tussen de twee plat
forms vooral vanuit de LTF naar de LIVC R gebeuren 
in plaats van andersom.38 Dit kan er in positieve 
zin op duiden dat men in het kader van de LTF’s 
beseft dat individuen nood hebben aan begelei
ding, en dat dus een repressieve aanpak niet 
voldoet. Ook kan het zijn dat als gevolg van de 
begeleiding in de LIVC R een verdere repressieve 
opvolging in de LTF niet meer nodig wordt geacht. 
Maar het lage aantal doorverwijzingen vanuit de 
LIVC R naar de LTF kan ook wijzen op een gebrek 
aan vertrouwen binnen de LIVC R om informatie 
door te spelen aan de LTF (of een gebrekkig 
vertrouwen van sociopreventieve actoren om 
casussen aan te brengen tout court).

Er zijn dus signalen dat de sociopreventieve 
actoren nog niet op een optimale wijze betrokken 
zijn bij de LIVC’s R. Wat kan deze terughoudend
heid van de sociale partners verklaren? Heel wat 
van de voornoemde bezorgdheden zijn nog steeds 
aanwezig, voornamelijk als het gaat om het risico 
op instrumentalisering van de hulpverlening, een 

mogelijke vertrouwensbreuk met cliënten, de druk 
op het beroepsgeheim van de hulpverlener en 
onduidelijkheden wat betreft de regelgeving hier
omtrent.39 Maar ook de extra druk die een deel
name met zich meebrengt op de reeds bestaande 
tekorten aan middelen en personeel in hulpverle
ningssectoren spelen een rol. Een gebrekkige deel
name en wil om informatie te delen vanuit 
sociopreventieve actoren kan eveneens verklaard 
worden door de topdown benadering waarmee de 
wet LIVC R tot stand kwam. De wet die tot doel had 
om gemeenten te verplichten om een LIVC R op te 
richten werd op geen enkele manier afgestemd 
met de lokale besturen en sociopreventieve 
actoren. Bovendien zorgt het veiligheidsjargon in 
de wetgeving met begrippen zoals ‘detectie’ en 
‘opvolging’ niet meteen voor een draagvlak voor 
hulpverleners om informatie te delen met veilig
heidsactoren. 

Indien de LIVC R in veel gemeenten beperkt blijft 
tot een politioneelbestuurlijk overleg waaraan 
sociale partners niet deelnemen, heeft dit een 
mogelijke impact op het tweeledige doel van het 
casusoverleg. Dit belemmert het zicht op signalen 
van radicalisering die zich op lokaal vlak voordoen. 
Daarnaast zijn sociopreventieve actoren heel 
belangrijk in de uitwerking van een veelzijdig 
begeleidingstraject, wat nodig is om op de vaak 
brede noden van geradicaliseerde personen in te 
spelen.

Als overheden sociopreventieve actoren willen 
blijven betrekken, is het – gelet op de huidige 
verminderde urgentie – een gepast moment om 
hieraan te werken. Wat kunnen overheden doen 
om een brede lokale beleidspraktijk in de LIVC R 
beter te ondersteunen? Een belangrijke stap werd 
reeds gezet met het decreet dat de Vlaamse Rege
ring in mei 2021 goedkeurde: dit decreet machtigt 
deelnemers die onder de Vlaamse bevoegdheid 
vallen, zoals veel sociopreventieve actoren, tot 
deelname aan de LIVC R. Het decreet breidt dus de 
wettelijke regeling inzake het beroepsgeheim uit 
naar deze deelnemers. Recent onderzoek van het 
Vlaams Vredesinstituut toont echter aan dat een 
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wettelijke verduidelijking van het beroepsgeheim 
een noodzakelijke maar niet voldoende voor
waarde is voor een doeltreffend casusoverleg. Het 
is ook belangrijk om te werken aan een duidelijk 
afsprakenkader, een gemeenschappelijk referen
tiekader, en een goede vertrouwensdynamiek 
tussen de verschillende partners.40

Overheden zouden inspanningen kunnen leveren 
om de verschillende betrokken partners bij een 
LIVC R te laten nadenken over gemeenschappelijke 
visies, zowel met betrekking tot de betekenis van 
‘radicalisering’ als over multidisciplinair samen
werken.41 Gesprekspartners kunnen bijvoorbeeld 
bespreken welke casussen 
in het overleg behandeld 
zullen worden, wat het 
gezamenlijke doel is van en 
de gebruikte werkwijze in 
het overleg, en welk resul
taat ze beogen met de over
legtafel.42 Vanuit het terrein 
wordt ook de idee geopperd 
dat er vanuit de overheid 
beleidsmatig dient nage
dacht te worden over een 
aantal basisregels en indi
catoren voor een kwali
teitsvolle multidisciplinaire 
aanpak.43 Wat is er mini
maal vereist? Wat zijn de criteria om een casus al 
dan niet aan de overlegtafel te bespreken? Welke 
richtlijnen kunnen constructieve verhoudingen 
tussen verschillende deelnemers bewerkstelligen? 
Een basiskader dat een antwoord biedt op deze 
vragen rond multidisciplinair werken kan verder 
bouwen op lessen uit de verschillende multidisci
plinaire overlegtafels die in een aantal domeinen 
op lokaal niveau werden opgezet – zoals de aanpak 
van jonge veelplegers, intrafamiliaal geweld, 
kindermishandeling, of psychologische problemen 
– en kan tegelijk als leidraad dienen om de werking 
in diezelfde overlegtafels verder te ondersteunen.

Een belangrijk aandachtspunt is om lokale en 
sectorale noden vanuit een bottomupbenade

ring mee te nemen in de verdere uitwerking van 
het casusoverleg. Dit kan helpen om alsnog een 
breder draagvlak te creëren voor de werking van 
de LIVC R. De totstandkoming van het Vlaamse 
decreet LIVC R toont aan hoe overheden de diverse 
belangen en bezorgheden van de betrokken part
ners kunnen meenemen in hun beleidsuitwerking. 
De Vlaamse Regering en haar bestuursdiensten 
hebben bijvoorbeeld in de vormgeving van het 
decreet de tijd genomen om te luisteren naar de 
noden en verwachtingen van zowel de lokale 
besturen als de diverse sectoren die onder Vlaamse 
bevoegdheid vallen, zoals jeugd(welzijns)werk, 
onderwijs, welzijn, en tewerkstelling. Vertegen

woordigers van deze 
beleidsdomeinen kregen de 
mogelijkheid om gedurende 
twee rondes van sectorale 
inspraakmomenten ener
zijds input te leveren qua 
noden en verwachtingen 
voorafgaand aan de 
totstandkoming van het 
decreet en, anderzijds, 
feedback te geven op het 
voorstel tot het decreet. 
Gelijkaardige bottomup
inspraakmomenten kunnen 
een zinvolle manier zijn om 
het draagvlak bij socio

preventieve actoren te vergroten of alvast hun 
bezorgdheden zo veel mogelijk mee te nemen in de 
beleidsuitwerking.

Een andere mogelijkheid om sociale partners 
nauwer te betrekken bij het casusoverleg is om 
intergemeentelijke samenwerking in het kader 
van de LIVC R verder te stimuleren. Het huidige 
wettelijke kader voorziet reeds de mogelijkheid om 
intergemeentelijke LIVC’s R op te richten, waar 
bijvoorbeeld wordt samengezeten volgens het 
territorium van bepaalde politiezones en niet 
volgens de grenzen van de gemeente. Zo is er een 
intergemeentelijke samenwerking binnen de poli
tiezone RIHO in WestVlaanderen en in de politie
zone CARMA in Limburg.44 Dit kan oplossingen 

Een basiskader met indicatoren 
voor een kwaliteitsvolle 

multidisciplinaire aanpak kan 
verder bouwen op lessen uit de 
overlegtafels die in een aantal 

domeinen op lokaal niveau werden 
opgezet – zoals de aanpak van 

jonge veelplegers, intrafamiliaal 
geweld, kindermishandeling, of 

psychologische problemen.
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bieden voor gemeenten waar weinig of geen 
verontrustende dossiers gekend zijn of die slechts 
over geringe capaciteiten bezitten. Intergemeen
telijke samenwerking zou ook mogelijkheden 
kunnen bieden om sociopreventieve actoren 
sterker te betrekken: zo zijn sommige socio
preventieve organisaties, zoals de Centra voor 
Algemeen Welzijnswerk (CAW), voornamelijk 
actief op regionaal niveau. Deze uiten dan ook 
soms hun bezorgdheden over de haalbaarheid om 
in elke LIVC R in hun regio actief te zijn.

De steeds evoluerende 
context van gewelddadig 
extremisme

De context van fenomenen als radicalisering en 
gewelddadig extremisme kan snel evolueren. Een 
problematiek die enkele jaren geleden dringend 
om beleidsaandacht vroeg, kan een paar jaar later 
minder acuut zijn. Ondertussen kunnen nieuwe 
uitdagingen, trends en behoeften op de voorgrond 
treden. De aanpak van gewelddadig extremisme 
vergt dus een zekere mate van flexibiliteit: alleen 
daarmee kan men aan het 
steeds veranderende land
schap van gewelddadig 
extremisme een antwoord 
bieden.45 Dit is niet anders 
voor het multidisciplinair 
casusoverleg. 

De LIVC’s R werden opgezet 
in het kader van de Syriës
trijdersproblematiek. Deze 
context is de voorbije jaren 
echter sterk geëvolueerd, 
wat enkele concrete uitda
gingen oplevert voor het overlegplatform. Een 
belangrijk aandachtspunt is de steeds prominen
tere rol van internet in het radicaliseringsproces, 
een rol die niet altijd voldoende centraal staat in 
het casusoverleg. Zo richt de werking van de LIVC R 

zich voornamelijk op de verschillende risico en 
beschermingsfactoren in de offline levenswereld 
van de personen die besproken worden aan de 
overlegtafel, maar vormt het online gebeuren rond 
deze personen vaak nog een blinde vlek voor de 
deelnemende partners aan het overleg. Dit terwijl 
steeds grotere aandacht vereist is voor de online 
preventie en detectie van gewelddadig extre
misme.

Extremistische acties vinden steeds vaker plaats 
op het internet, denk aan online haatspraak of 
intimidatie van tegenstanders (bijvoorbeeld door 
trolling en doxing). Ook vinden sympathisanten van 
extremistische bewegingen elkaar gemakkelijk in 
online netwerken. Het internet herbergt daarnaast 
een breed spectrum aan platforms met extremis
tisch propaganda en rekruteringsmateriaal. 
Sociale media kunnen aldus een faciliterende en 
versnellende rol spelen in radicaliseringspro
cessen.

Hoe kunnen gemeenten online signalen van radi
calisering bij hun burgers detecteren? En hoe 
kunnen ze bij begeleidingstrajecten goed zicht 
krijgen op zowel de online als de offline leefwereld 
van geradicaliseerde individuen? Het integreren 

van online aspecten van 
radicalisering in de voorna
melijk offline-gerichte 
LIVC R kan in de praktijk op 
enkele obstakels stuiten. 
Vooreerst vergt dit een 
grotere kennis en bewust
zijn bij betrokken actoren, 
bijvoorbeeld over waar en 
hoe online extremisme zich 
voordoet en hoe zij het 
kunnen herkennen en erop 
reageren. De bevraging in 
het kader van het onderzoek 

van het Vlaams Vredesinstituut toont aan dat 
respondenten hierover nog een concreet vormings
aanbod missen.46 

De LIVC R richt zich voornamelijk 
op risico en beschermings

factoren in de offline levenswereld 
van de besproken personen, maar 

het online gebeuren rond deze 
personen vormt vaak nog een 

blinde vlek voor de deelnemende 
partners aan de overlegtafel.
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Daarnaast stuiten actoren die aan online preventie 
willen doen, nog regelmatig op organisatorische, 
ethische en privacygerelateerde kwesties. Veilig
heidsactoren zagen in dit opzicht de voorbije jaren 
hun bevoegdheden, middelen en mogelijkheden 
tot online monitoring uitbreiden. Online vroegde
tectie en preventie door bijvoorbeeld lokale 
besturen en sociopreventieve actoren staan 
echter nog in de kinderschoenen.47 Omwille van 
hun grotendeels preventieve focus, lijken ze ook 
over weinig wettelijke mogelijkheden te beschikken 
om aan online vroegdetectie te doen, bijvoorbeeld 
wat betreft privacy en gegevensbeveiliging en 
verzameling voor digitale interventies. Over
heden kunnen de uitbouw 
van een online werking van 
het bestaande preventiebe
leid ondersteunen, door 
eerstelijnswerkers bij te 
staan met leidraden wat 
betreft online preventie, 
maar ook door te zorgen dat 
hun online en fysieke veilig
heid niet in gevaar komt. 
Onderzoek over digitale 
preventie wijst verder ook op het belang van 
rolverduidelijking bij online preventiewerk. Welke 
lokale instanties zijn bijvoorbeeld verantwoorde
lijk voor het ingrijpen bij extremistische uitingen 
op het internet? Wanneer en naar wie kan best 
doorverwezen worden?48

Een tweede aandachtspunt is reintegratie van 
terugkeerders en geradicaliseerde individuen. Bij 
de uitbouw van de eerste multidisciplinaire over
legtafels lag de focus voornamelijk op het voor
komen dat Belgische onderdanen naar Syrië en 
Irak trokken om te vechten aan de zijde van extre
mistische bewegingen, in het bijzonder IS. Sinds
dien is het ISkalifaat echter ineengestort, wat 
geleid heeft tot een afname van het aantal vertrek
kers. De Syriëstrijdersproblematiek is dan ook 
gaandeweg geëvolueerd naar het vraagstuk van 
reintegratie van teruggekeerde Syriëstrijders. In 
de periode 20202021 werden bijvoorbeeld 60 
gedetineerden vrijgelaten die waren veroordeeld 

voor terrorisme of die tijdens hun detentie door 
veiligheidsdiensten werden opgevolgd wegens 
radicalisering.49 Het lijkt in deze context dan ook 
nodig om de aandacht in het kader van de LIVC’s R 
uit te breiden en naast preventie en begeleiding in 
een precriminaliteitscontext ook aandacht te 
besteden aan de nazorg van geradicaliseerde gede
tineerden. 

Deze problematiek vraagt in het bijzonder aandacht 
voor de informatieoverdracht tussen de gevange
nisdiensten en de gemeenten waar gedetineerden 
zich na hun vrijlating vestigen, alsook met de rele
vante diensten die de brug tussen de gevangenis 

en extramurale opvolging 
verzekeren, zoals justitie
huizen en CAW’s. Ook in de 
gevangenissen werd in het 
kader van Plan R een 
casusoverleg in het leven 
geroepen. Hierbij werken 
verschillende actoren 
samen om een begeleiding 
op maat van de geradicali
seerde gedetineerden uit te 

werken. Het doel hiervan is tweeledig: het deten
tietraject veilig te doen verlopen en de reinte
gratie te bespreken.50 Enige continuïteit tussen de 
intrapenitentiaire en de extrapenitentiaire 
opvolging wordt momenteel verzekerd doordat 
hulp en dienstverleningsorganisaties die actief 
zijn in de gevangenissen (en soms ook in het peni
tentiaire casusoverleg zetelen), achteraf ook in de 
LIVC R op gemeentelijk niveau aanwezig zijn. Ook 
de deelname van de justitiehuizen aan het peni
tentiaire casusoverleg maakt informatieoverdracht 
naar de gemeentelijke LIVC R mogelijk.51 

Een systematische en gestructureerde overdracht 
tussen de twee overlegplatforms ontbreekt echter 
nog, zowel wat betreft doorstroming van infor
matie van het overleg in de gevangenis naar de 
LIVC R als andersom (bijvoorbeeld indien er reeds 
lokale begeleiding werd voorzien vóór het plegen 
van een misdrijf). Daarnaast wordt de continuïteit 
ook verbroken indien in het gemeentelijk casus

Het lijkt in de huidige context 
nodig om in het kader van de 

LIVC's R de aandacht uit te breiden 
naar de reintegratie van 

geradicaliseerde gedetineerden.
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overleg een minimale bezetting wordt aange
houden en dus justitieassistenten of 
hulp ver lenings diensten die actief waren in de 
ge vange nis niet mee rond 
de overlegtafel van de LIVC 
R zetelen. Ook de horizon
tale samen werking tussen 
LIVC’s R van ver schillende 
gemeenten (bijvoorbeeld 
indien een gevangene na 
detentie een andere verblijf
plaats aan neemt), is in het 
huidige kader nog niet sterk 
uitgewerkt.52 

De huidige problematiek rond de vrijlating en 
reintegratie van geradicaliseerde gedetineerden 
vergt grotere aandacht voor de specifieke noden en 
problemen waarmee deze individuen vaak gecon
fronteerd worden. In het bijzonder bij psychische 
problemen – al dan niet door detentieschade of 
oorlogsgerelateerde trauma’s – kan bijzondere 
ondersteuning nodig zijn. Dergelijke problemen 
vergroten bij exgedetineerden immers het risico 
op recidive.

Tot slot vraagt ook de diffusere verschijning van 
gewelddadig extremisme dat overheden met een 
kritische blik kijken naar de huidige werking van 
de LIVC R. Enkele jaren 
geleden was de bezorgdheid 
om extremisme in ons land 
vooral gericht op islamis
tisch extremisme. De over
legtafels in het kader van de 
LIVC’s R richtten zich dan 
ook vooral op deze proble
matiek. 

Vandaag zijn ook andere 
vormen van gewelddadig 
extremisme steeds meer 
aanwezig: zowel traditionele vormen van ideolo
gisch extremisme (links en rechtsextremisme) 
alsook nieuwe en losstaande thema’s hellen soms 
over naar geweld (bijvoorbeeld geweld gerelateerd 

aan thema’s zoals 5G, klimaatverandering en 
Covid19).53 In de praktijk blijken sommige LIVC’s 
R momenteel reeds te worden ingeschakeld om 

links of rechtsextremis
tische individuen op te 
volgen. De LIVC R lijkt dus 
alvast een geschikt beleids
instrument voor de aanpak 
van andere vormen van 
extremisme, niet in het 
minst omdat die een multi-
agencyaanpak waarborgt. 
Toch doen er zich bij de 

verschillende vormen van extremisme enkele 
accentverschillen voor, wat soms andere klem
tonen in het beleid vraagt. Zo zal het bijvoorbeeld 
zaak zijn goed na te denken welke diensten en 
organisaties best betrokken worden bij het overleg. 
De veranderde context zet sommige lokale 
besturen en preventiediensten voor de noodzaak 
om een nieuw sociaal netwerk met relevante part
ners uit te bouwen. Cruciaal hierbij is de vraag: 
zitten de juiste partners, met de geschikte exper
tise en toegang tot de juiste doelgroepen (jongeren/
volwassenen; allochtone/autochtone gemeen
schappen; online/offline), om de tafel? 

Ook is het belangrijk om gebruik van dubbele 
standaarden te vermijden. Deelnemers van de 

LIVC’s R percipiëren soms 
de verschillende vormen 
van extremisme op een 
andere manier. Zo bleek uit 
het onderzoek van het 
Vlaams Vredesinstituut dat 
praktijkwerkers bij waarge
nomen signalen van radica
lisering soms te afwachtend 
en soms juist voorbarig 
reageren (i.e., handelings
verlegenheid en drang). In 
andere gevallen, bijvoor

beeld indien de signalen weinig verontrusting 
teweegbrengen of geminimaliseerd worden, 
kunnen acties door professionals ook uitblijven 
(i.e., handelingspassiviteit). Dit bleek wel eens het 

De LIVC R lijkt een geschikt 
beleidsinstrument om naast 
islamistisch extremisme ook 

andere vormen van extremisme 
aan te pakken, ook al vraagt dat 
andere klemtonen in het beleid.

Om in te spelen op bijvoorbeeld 
rechts en linksextremisme of 

Covid19gerelateerde 
radicalisering, zal het nodig zijn 

om te bekijken of de juiste 
partners, met de geschikte 

expertise en toegang tot de juiste 
doelgroepen om de tafel zitten.
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geval bij rechtsextremistische uitingen of gedra
gingen. Hoe kan men op lokaal niveau de verschil
lende uitingen van extremisme counteren, zonder 
dat er twee maten en twee gewichten worden 
gehanteerd, zonder de 
problematieken te over
schatten en overdreven 
acties te ondernemen, en 
kwetsbare doelgroepen te 
stigmatiseren? Een belang
rijke stap in de goede rich
ting is alvast inzetten op 
het voortdurend herevalu
eren van de betrokken part
ners in de LIVC R en van de 
al dan niet bestaande 
netwerken met de verschillende lokale gemeen
schappen, alsook op training, zodat de partners 
rond de tafel over uptodate kennis en inzichten 
beschikken wat betreft de recente trends en 
problematieken rond gewelddadig extremisme.54

Evaluatie van vs. 
experimenteren  
met de LIVC R

Naarmate de LIVC R zich verankert als beleidsin
strument en in zekere mate professionaliseert, 
klinkt de roep om evaluatie van het overlegplat
form steeds luider. Worden casussen op een effici
ente manier besproken aan de overlegtafel? Hoe 
verloopt de uitwisseling van informatie tussen de 
verschillende partners in de LIVC R? En de infor
matiedoorstroming met die andere cruciale over
legtafel, de LTF? Of zelfs: welke rol heeft de LIVC R 
de voorbije jaren gespeeld in de preventie van 
radicalisering? Hebben de overlegplatforms 
signalen van radicalisering kunnen detecteren? Of 
hebben ze kunnen voorkomen dat individuen 
verder afdwaalden in het radicaliseringsproces en 
geweld pleegden? 

Aandacht voor evaluatie van de werking van de 
LIVC’s R is belangrijk om drie redenen. Ten eerste 
is het zinvol om de werking van de soms erg 
verschillende praktijken op lokaal niveau te beoor

delen. De sterke aandacht 
voor lokale autonomie in de 
uitwerking van de discus
sietafels heeft geleid tot een 
lappendeken aan verschil
lende interpretaties, opstel
lingen en organisaties van 
het casusoverleg.55 Het 
wettelijk kader biedt welis
waar een voorbeeldstruc
tuur voor het casusoverleg 
en stelt enkele minimum

eisen, maar gemeenten zijn vrij om te beslissen 
hoe het platform georganiseerd wordt. Zo bepaalt 
de burgemeester de structuur en specifieke finali
teit van de discussietafel, welke actoren er mee 
rond de tafel zetelen, en wat de vergadermodali
teiten zijn. De lokale autonomie in de uitwerking 
van de LIVC R is een gevolg van het organische 
proces waardoor het persoonsgerichte casus
overleg op lokaal niveau is ontstaan: de pioniers
gemeenten namen immers zelf de leiding in de 
opstart van hun overlegtafels. Dat de regierol bij 
lokale besturen ligt, reflecteert echter ook het 
besef dat zij moeten kunnen inspelen op de lokale 
context van radicalisering en de behoefte van de te 
bespreken specifieke casus. Deze vrijheid maakt 
echter evaluatie ook wenselijk, zowel om de lokale 
beleidskeuzes te beoordelen, als om eventuele 
werkzame elementen uit de grote variëteit aan 
overlegtafels te identificeren.

Ten tweede kan evaluatie zinvol zijn om de sterke 
beleidsinzet op het casusoverleg te kunnen verant
woorden. Er werd de voorbije jaren aan alle steden 
en gemeenten gevraagd om een overlegtafel op te 
richten, wat gepaard ging met een grotere perso
neelsinzet en financiële ondersteuning (bijvoor
beeld de projectfinanciering door de Vlaamse 
overheid). In dit opzicht kan een evaluatie zinvol 
zijn om te achterhalen of de overlegtafel ook effec
tief een positieve bijdrage speelt in de preventie 

De sterke aandacht voor lokale 
autonomie in de uitwerking van de 
discussietafels heeft geleid tot een 

lappendeken aan verschillende 
interpretaties, opstellingen en 

organisaties van het casusoverleg.
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van radicalisering, en om te bekijken wat goed 
loopt en waar ruimte is voor bijsturing en verbete
ring. Evaluatie kan dan verantwoorden waarom 
beleidsmakers verder inzetten op het casusoverleg 
en het draagvlak bij lokale deelnemers van de 
overlegtafel vergroten. De 
vraag om evaluatie van het 
overlegplatform ontstaat 
trouwens ook vaak bij de 
deelnemers aan het casus
overleg zelf; zij zien het 
evalueren van de eigen 
werking als een zinvolle 
manier om de kwaliteit van 
en processen in het kader 
van het multidisciplinair 
werken op lange termijn te 
optimaliseren.56 Voor velen voelt deelname aan de 
LIVC R vaak nog aan als een soort van trial-and-
error proces, waarbij ze zich niet alleen de vraag 
stellen of ze de dingen goed doen, maar ook of ze 
de goede dingen doen.

Ten slotte is evaluatie ook belangrijk om mogelijke 
negatieve gevolgen van interventies in het kader 
van de LIVC R op te sporen en te mitigeren. Inter
venties kunnen negatieve effecten hebben, zowel 
op het leven van de besproken persoon (bijvoor
beeld indien iemand onte
recht als ‘potentiële 
extremist’ wordt gelabeld), 
als op de samenleving 
(bijvoorbeeld indien een 
casus geklasseerd wordt en 
de persoon wel geweld gaat 
gebruiken). De roep om 
evaluatie van de werking 
van de LIVC R brengt enkele 
concrete uitdagingen met 
zich mee. Een eerste uitda
ging betreft de evaluatie 
zelf. Hoewel multidiscipli
naire benaderingen in het 
kader van de preventie van gewelddadig extre
misme in verschillende landen bestaan, werden 
deze slechts zelden geëvalueerd.57 Er is dus weinig 

kennis voorhanden om mee aan de slag te gaan. 
Hoe kan men zo’n evaluatie dan best uitvoeren? 

Beleidsmakers zullen hierin enkele keuzes moeten 
maken. Een eerste keuze betreft de vraag wat er 

juist geëvalueerd zal 
worden. Kijkt men naar de 
praktische werking van de 
overlegtafel (bijvoorbeeld 
interne processen, infor
matiedeling, vertrouwen 
tussen deelnemers…) of 
eerder naar de begelei
dingstrajecten van de 
besproken casussen? Ook 
kan men de vraag stellen 
wie deze evaluatie best 

uitvoert. Wordt hierbij een beroep gedaan op onaf
hankelijke evaluatoren, of laat men deelnemers 
aan de LIVC R de werking van het platform zelf 
evalueren?58 Of ligt hier eerder een rol voor het 
bovenlokale niveau weggelegd? De evaluatie van 
multidisciplinaire overlegtafels brengt ook enkele 
praktische kwesties met zich mee, bijvoorbeeld 
wat betreft de mogelijkheid om informatie over 
case management (digitaal) bij te houden. Dit zou 
het mogelijk maken om de opvolging van casussen 
te evalueren. Maar strookt dit ook met de huidige 

regels rond informatie
uitwisseling en privacy
gerelateerde rechten van de 
besproken individuen?59

Hoe overheden ook 
besluiten om met de evalu
atie van het casusoverleg 
aan de slag te gaan, ze 
houden best rekening met 
twee aandachtspunten die 
in de literatuur benadrukt 
worden. Evaluatie brengt 
liefst geen extra druk met 
zich mee voor deelnemers 

aan de overlegtafel: als partners rond de tafel 
angst hebben om verantwoording te moeten 
afleggen voor de keuzes die ze maken in het casus

Voor velen voelt deelname aan de 
LIVC R vaak nog aan als een soort 
van trial-and-error proces, waarbij 
ze zich niet alleen de vraag stellen 
of ze de dingen goed doen, maar 
ook of ze de goede dingen doen.

Evaluatie brengt liefst geen extra 
druk mee voor deelnemers aan de 
overlegtafel: als partners rond de 

tafel angst hebben om 
verantwoording te moeten 

afleggen voor de keuzes die ze 
maken in het casusoverleg, kan dit 

de werking van het overleg 
verlammen.
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overleg, kan dit de werking van het overleg 
verlammen.60 Er bestaan nog vele onzekerheden in 
de kennis over het radicaliseringsproces, wat zich 
ook vertaalt in onzekerheden bij praktijkwerkers 
die ermee aan de slag moeten. De grote publieke 
aandacht die radicalisering en terreur vaak met 
zich meebrengt, alsook de mogelijke negatieve 
consequenties van ‘foute’ afwegingen in een 
casusoverleg, vertaalt zich vaak in druk bij part
ners rond de tafel die moeilijke keuzes moeten 
maken. Wanneer is het gerechtvaardigd een casus
overleg te sluiten of te heropenen? Hoe besluiten 
informatie te classificeren als niet-essentieel? Hoe 
beslissen om bepaalde actoren wel of niet te 
betrekken? Hoe dit te 
verantwoorden?61 Daarbij 
komt dat radicaliseringsin
vloeden de lokale context 
overstijgen, dus het al dan 
niet slagen van case 
management hangt vaak van 
meerdere, soms ook 
externe, factoren af.62 

Evaluatie van multidiscipli
nair overleg helt best ook 
niet over naar standaardi
sering, waarbij deelnemers geen ruimte hebben 
om te ‘experimenteren’. Vaste procedures volstaan 
namelijk niet om met de complexiteit van het 
radicaliseringsproces om te gaan, noch voor de 
maatwerkaanpak die elke situatie vereist.63 De 
steeds evoluerende context van radicalisering 
maakt dat deelnemers van de LIVC R telkens 
opnieuw zullen moeten uitzoeken hoe ze best met 
de nieuwe problematiek omgaan en welke part
ners zij best bij het overleg betrekken. Experimen
teren zal bijvoorbeeld nodig zijn wat betreft de 
detectie en begeleiding van radicaliserende indivi
duen die (voornamelijk) op sociale media actief 
zijn. Welke partners of community leaders kunnen 
ze betrekken om zicht te krijgen op online extre
misme? Hoe kunnen ze beter zicht krijgen op de 
online risico en beschermingsfactoren voor radi
calisering van de op het casusoverleg besproken 
individuen? En hoe trekken ze de huidige, voorna

melijk offline-gerichte begeleidingstrajecten door 
naar de online levenswereld van de persoon in 
kwestie? Evaluatiepraktijken die gestandaardi
seerde oplossingen en onrealistische verwach
tingen opdringen zouden kunnen beletten dat er 
de komende jaren opnieuw pionierswerk in de 
aanpak van radicalisering gedaan wordt. 

Toch is het belangrijk een ‘alles moet kunnen’
houding te vermijden.64 Kwaliteitskaders die reke
ning houden met elementen waarvan we reeds 
weten dat ze werken – zowel wat betreft multidis
ciplinaire samenwerking als aangaande de aanpak 
van radicalisering – kunnen zinvol zijn om de 

werking van de LIVC R te 
evalueren. Deze kunnen 
bijvoorbeeld als basis 
dienen om te beoordelen 
welke werkwijzen en 
methoden gevolgd worden 
(en of deze onderbouwd 
zijn), of er op betrouwbare 
wijze met de gedeelde 
informatie wordt omge
gaan, en of het casusoverleg 
zich op zijn oorspronkelijke 
doel (en doelgroep) blijft 

richten.65 Overheden kunnen alvast van hun kant 
een eerste stap zetten om een evaluatiereflex in 
het casusoverleg in te bouwen door lokale evalua
tiepraktijken te ondersteunen, zowel door middel 
van financiële ondersteuning als door het aanreiken 
van expertise op dit vlak.66 Een eerste poging om 
het casusoverleg te evalueren wordt momenteel 
bestudeerd in het kader van het EMMAproject of 
‘Evaluation and Mentoring of the Multi-Agency 
Approach to Violent Radicalisation’. Dit Europese 
project, gecoördineerd door de VVSG en in samen
werking met onder andere de Universiteit Gent, 
voorziet de ontwikkeling van een zelfevaluatietool 
voor lokale ambtenaren actief in multidisciplinaire 
aanpakken. De tool biedt deelnemers van de LIVC R 
de mogelijkheid om bijvoorbeeld de structuur, de 
visie, de werkwijze, de samenwerking en de infor
matieuitwisseling in het kader van het overleg
platform te evalueren.67

Evaluatiepraktijken die 
gestandaardiseerde oplossingen en 

onrealistische verwachtingen 
opdringen zouden kunnen beletten 
dat er de komende jaren opnieuw 

pionierswerk in de aanpak van 
radicalisering gedaan wordt.
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Structurele verduurzaming 
van de LIVC R en overdracht 
van opgedane kennis

De LIVC R is ‘here to stay’. Tenminste, zo blijkt uit 
het enthousiasme van beleidsmakers om het 
multidisciplinaire casusoverleg te ondersteunen 
en verder uit te bouwen. 
Maar hoe kan dit ook in de 
praktijk waargemaakt 
worden? De structurele 
verduurzaming van de LIVC 
R is een vierde grote uitda
ging naar de toekomst toe. 
Deze kwestie houdt twee 
concrete aandachtspunten 
in: het actief houden van 
het overlegplatform – ook 
als het gevoel van urgentie 
voor de acute problematiek van radicalisering wat 
gaat liggen of als er ‘radicaliseringsfatigue’ 
optreedt68 – en het verankeren en overdragen van 
de opgedane kennis en goede praktijken.

Enkele belangrijke stappen om het platform te 
verankeren werden de voorbije jaren reeds gezet, 
zoals eerder in deze nota al werd aangegeven. De 
totstandkoming van een 
begeleidend juridisch en 
beleidskader en de wette
lijke verankering door de 
wet over de LIVC R van 2018 
waren een aantal eerste 
cruciale stappen in de 
verduurzaming van een 
lokaal ontsprongen initia
tief. Maar enkele bevin
dingen uit recent onderzoek 
wijzen op de noodzaak 
verder aandacht te blijven besteden aan het struc
tureel verduurzamen van het overlegplatform.

Zo blijkt uit de eerder genoemde bevraging door de 
VVSG bij Vlaamse steden en gemeenten hoe velen 
onder hen het ‘in leven houden van de LIVC R’ als 
de grootste moeilijkheid beschouwen. Maar liefst 

38% van de respondenten gaf aan weinig of geen 
aangemelde casussen van radicalisering te hebben, 
waardoor het moeilijk is om de LIVC R actief te 
houden.69 De situatie van veel gemeenten met een 
‘slapende LIVC R’ – een casusoverleg dat op papier 
wel bestaat maar in de praktijk niet bijeen komt 
omdat er zich momenteel geen problemen voor

doen – is op zich niet 
problematisch. In dit 
opzicht is de vraag echter of 
er in deze gemeenten geen 
radicaliseringsproblema
tieken zijn, of dat deze 
signalen niet of minder 
worden opgepikt juist 
omdat de aandacht verslapt. 
Zo toont dezelfde bevraging 
uit 2020 aan dat er zich in 
Vlaanderen wel heel wat 

signalen van radicalisering voordoen: de helft van 
de bevraagde gemeenten geeft aan dat ze signalen 
van islamistische radicalisering oppikken. Steeds 
meer Vlaamse gemeenten worden ook geconfron
teerd met signalen van rechtsextremisme (33%) 
en van ‘radicale motorbendes’ (15%).70 Dit zijn 
niet allemaal ernstige gevallen die noodzakelijk op 
een LIVC R besproken hoeven te worden – het gaat 

vaak ook over nietproble
matische uitingsvormen 
van radicalisering. Toch 
houdt een gebrekkige 
aanmelding van signalen 
naar de LIVC R een mogelijk 
risico in: indien problemen 
sluimeren en de voedings
bodem aanwezig blijft, kan 
een trigger de boel wel plots 
doen ontsporen.

Ook bestaat het risico dat de opgedane kennis en 
waardevolle samenwerkingsverbanden met 
externe partners verloren gaan indien sleutelper
sonen in de LIVC R hun positie verlaten, of, in 
geval van het stopzetten van projectsubsidies, 
noodgedwongen moeten vertrekken. Enkele 
figuren spelen een cruciale rol in een goede 

De structurele verduurzaming van 
de LIVC R vergt aandacht voor het 

actief houden van het 
overlegplatform, ook als het gevoel 

van urgentie voor de acute 
problematiek van radicalisering 

wat gaat liggen.

Een gebrekkige aanmelding van 
signalen naar de LIVC R houdt een 

mogelijk risico in: indien 
problemen sluimeren en de 

voedingsbodem aanwezig blijft, 
kan een trigger de boel wel plots 

doen ontsporen.
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werking van het casusoverleg. De coördinerende 
preventieambtenaar, bijvoorbeeld, is uiterst 
belangrijk voor het teweegbrengen van een 
vertrouwensdynamiek in het overlegplatform, een 
randvoorwaarde voor een vlotte informatie
uitwisseling. Maar ook de rol van de information 
officer is erg belangrijk, zowel in de LIVC R zelf als 
voor de informatieflux met de LTF.71 

Wat kunnen overheden doen om de werking van 
de LIVC R structureel te verduurzamen? En om te 
zorgen dat (de kennis over) het multidisciplinair 
casusoverleg verankerd wordt in organisaties in 
plaats van in individuen? 
Lokale besturen nemen 
weliswaar de regierol op 
zich wat betreft de LIVC R, 
en staan dan ook in voor het 
inbedden van deze struc
tuur in hun reguliere 
werking. Toch kunnen ook 
bovenlokale overheden een 
actieve rol opnemen in de 
verduurzaming van het 
casusoverleg. Dit kan door 
bijvoorbeeld lokale besturen 
beter te ondersteunen bij 
het ontwikkelen van verankeringsstrategieën.72 
Zulke strategieën kunnen zich onder meer richten 
op het formaliseren van de werking van het casus
overleg – bijvoorbeeld door middel van een lokaal 
samenwerkingsprotocol, het opstellen van docu
mentatie over de gehanteerde processen, en regels 
rond informatiedeling en verslaggeving in het 
kader van het overleg. Een zekere mate van forma
lisatie van het overleg kan de overdracht van vaar
digheden tussen de betrokken instellingen (in 
plaats van tussen individuen) mogelijk maken en 
zo de voortzetting van het overleg ondersteunen.73

Bovenlokale overheden kunnen ook zelf een 
grotere rol spelen in het bewaken van kennis en 
resultaten die op het lokale niveau werden gege
nereerd, zodat deze niet verloren gaan bij even
tuele personeelswissels of indien 
projectsubsidiering wordt stopgezet. Zo kunnen 

overheden bijvoorbeeld werk maken van het iden
tificeren en verzamelen van kennis, werkzame 
elementen en goede praktijken zodat deze op een 
systematische manier gedeeld kunnen worden 
met andere gemeenten.74

Ook een grotere financiële en personeelsmatige 
ondersteuning lijkt nodig om lokale actoren 
betrokken te houden. Het uitbouwen en in stand 
houden van de werking van het lokaal casusoverleg 
is namelijk voor lokale besturen vaak middelen 
en tijdsintensief. De voorbije jaren kregen enkele 
lokale besturen – zij die het hevigst werden gecon

fronteerd met de gekende 
problematieken van 
vertrekkende of terugge
keerde Syriëstrijders – 
hiervoor middelen en 
capaciteitsgerichte onder
steuning van zowel de 
Vlaamse als de federale 
overheden. Een bredere en 
meer (geografisch) 
verspreide stimulans lijkt 
nu echter nodig, aangezien 
er een grotere diversiteit 
van gemeenten in aanra

king komt met signalen van radicalisering. De tijd 
waarin radicaliseringskwesties, in het bijzonder 
islamistisch extremisme en de Syriëstrijderspro
blematiek, beperkt bleven tot een aantal gemeenten 
ligt achter ons: andere vormen van extremisme 
doen zich bijvoorbeeld geografisch meer verspreid 
voor en komen zowel voor in steden als in platte
landsgemeenten.75

Ook lokale actoren en organisaties die deelnemen 
aan de LIVC R beschikken best over voldoende 
middelen om zich er actief voor te blijven inzetten. 
Dit blijkt niet voor alle organisaties even evident. 
Structurele deelname aan de LIVC R kan voor 
lokale actoren de huidige werking overbelasten 
indien geen extra middelen voorzien worden.76 In 
sectoren zoals de jeugdwelzijnssector of leerlin
genbegeleiding is dit bijvoorbeeld een terugke
rende bezorgdheid.77

De tijd waarin radicaliserings
kwesties beperkt bleven tot een 

aantal gemeenten ligt achter ons: 
nieuwe vormen van extremisme 

doen zich bijvoorbeeld geografisch 
meer verspreid voor en komen 

zowel voor in steden als 
plattelandsgemeenten.
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Om een verslappende aandacht voor de LIVC R 
tegen te gaan, kunnen bovenlokale overheden ook 
intergemeentelijke samenwerking stimuleren. Het 
poolen van kennis, middelen en personeel 
(bijvoorbeeld radicaliseringsambtenaren) tussen 
verschillende gemeenten kan hulp bieden bij 
kleine gemeenten met geringe capaciteit en finan
cieringsvormen. Een andere interessante optie om 
de aandacht voor en interesse in de LIVC R bij de 
verschillende steden en gemeenten levend te 
houden is om een thematisch veelzijdig overleg
platform mogelijk te maken of de focus van het 
casusoverleg open te trekken naar andere proble
matieken waarvoor een 
bespreking tussen veilig
heids en sociopreventieve 
actoren zinvol kan zijn. Niet 
alle gemeenten worden 
(vandaag) even hard gecon
fronteerd met radicalise
r ingsp rob l emat i eken ; 
sommige komen echter wel 
in aanraking met andere, 
eveneens complexe 
problemen waarvoor een 
multidisciplinaire benade
ring zinvol kan zijn. Voor
beelden zijn 
drugsgerelateerde criminaliteit, de aanwezigheid 
van jeugdbendes of gewelddadige motorbendes, of 
ook andere vormen van verregaande overlast of 
spanningen. Een bredere focus die radicalisering 
overstijgt kan zinvol zijn om gemengde problema
tieken te behandelen: radicalisering doet zich 
namelijk regelmatig voor in samenhang met 
andere problemen, zoals een drugsverslaving, 
mentale stoornis of (jeugd)delinquentie.78 Een 
veelzijdige focus in de LIVC R zou het ook mogelijk 
maken om snel in te spelen op het dynamische 
karakter van radicaliseringsuitingen: radicalise
ringsproblematieken wisselden zich in het 
verleden soms snel af met andere problemen, waar 
vaak eenzelfde voedingsbodem achter verscholen 
zit. Zo ging bij heel wat individuen een criminele 
carrière vooraf aan hun religieuze of ideologische 
radicaliseringstraject. 

In het verbreden van de focus van de overlegtafel 
schuilt mogelijk wel een addertje onder het gras. 
In het Belgische model van multidisciplinair 
casusoverleg, in tegenstelling tot enkele buur
landen, werd ervoor gekozen om de focus uitslui
tend op radicalisering en extremisme te leggen. 
Dit werd nogmaals door de wet van 2018 bena
drukt, die dan ook de letter R toevoegde aan het 
acroniem LIVC. Enerzijds heeft deze focus op radi
calisering en extremisme het mogelijk gemaakt 
om – door middel van de wet van 2018 – de link 
naar artikel 458ter van het Strafwetboek te maken, 
de wettelijke bepaling die een uitzondering op het 

beroepsgeheim introdu
ceert voor deelnemers aan 
een casusoverleg ter voor
koming van terroristische 
misdrijven.79 

Anderzijds belemmert de 
exclusieve aandacht voor 
radicalisering en extre
misme in het kader van de 
LIVC R mogelijk de opties 
om het overleg open te 
trekken naar andere proble
matieken; de uitzondering 
op het beroepsgeheim is 

niet alleen mogelijk in casusoverleg ter voorko
ming van terroristische misdrijven, maar ook in 
overleg dat georganiseerd wordt ter voorkoming 
van misdrijven gepleegd in het kader van een 
criminele organisatie, én in overleg met het oog op 
de bescherming van de fysieke en psychische inte
griteit van de persoon of van derden. Het is voor
lopig onduidelijk of andere problematieken, zoals 
jeugddelinquentie en bendevorming, onder deze 
twee doeleinden vallen. Sommige gemeenten 
grijpen het wettelijk kader rond het beroepsge
heim in het casusoverleg reeds aan om met 
akkoord van de procureur des Konings – de bepa
ling op de uitzondering van het beroepsgeheim 
wordt geconcretiseerd door regelgeving of door 
een toestemming van de procureur des Konings80 
– een casusoverleg rond bijvoorbeeld jonge veel
plegers te organiseren. Of dit ook op structureel 

Een bredere focus die 
radicalisering overstijgt kan zinvol 
zijn om gemengde problematieken 
te behandelen: radicalisering doet 
zich namelijk regelmatig voor in 
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niveau eerder dan op ad-hocbasis mogelijk is, 
valt te bezien. Het opentrekken van de LIVC R zou 
ook in de praktijk moeilijk kunnen verlopen indien 
het overlegplatform geassocieerd blijft met de 
oorspronkelijke doelstelling die was gekoppeld 
aan radicalisering, extremisme en terrorisme; 
mogelijke partners zouden weleens weigerachtig 
kunnen staan om het platform op die manier door 
te ontwikkelen, omwille van het eventueel stig
matiserende effect op die andere problematieken. 

De overlegtafel ‘LIVC R’ noemen, legt ook de 
nadruk op een overwegend negatief vertrekpunt 
voor het overleg. Het zou daarentegen ook zinvol 
kunnen zijn om op lokaal niveau structurele en 
maatschappelijke dimensies van polarisering, 
extremisme en criminaliteit op een multidiscipli
naire manier te bespreken en hierrond acties op te 
zetten. Initiatieven kunnen zich dan bijvoorbeeld 
richten op het aanpakken van maatschappelijke 
kwetsbaarheden, het bevorderen van een inclu
sieve samenleving en integratie, en het stimuleren 
van positieve identiteitsvorming en democratisch 
burgerschap. Een bredere focus in de LIVC R zou in 
die zin kunnen helpen om het voornamelijk nega
tieve uitgangspunt van de overlegtafel (i.e., het 
dreigingsbeeld van gewelddadig extremisme) om 
te buigen naar een positieve focus. Los van het al 
dan niet opentrekken van de LIVC R naar andere 
problematieken zal het in ieder geval zaak zijn om 
vanuit lokaal en bovenlokaal niveau na te denken 
hoe de verschillende parallelle overlegtafels – 
naast de LIVC R, bijvoorbeeld de overlegtafels over 
problematieken zoals interfamiliaal geweld, jonge 
veelplegers en psychologische diagnoses – zo 
doeltreffend mogelijk op elkaar kunnen worden 
afgestemd.
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Conclusies

Radicalisering is een erg dynamisch fenomeen: de 
context ervan kan snel evolueren en de complexi
teit van het fenomeen stelt ook dat het zich telkens 
op nieuwe manieren kan manifesteren.81 In de 
aanpak van radicalisering moeten overheden dus 
vaak snel schakelen. Dit was niet anders in 2012, 
toen bij het uitbreken van de gruwelijke burger
oorlog in Syrië de eerste Belgische onderdanen 
naar Syrië en buurland Irak vertrokken om er zich 
aan te sluiten bij jihadistische organisaties.

Overheden op de verschillende niveaus hebben 
toen besloten volop in te zetten op de LIVC R. Wat 
in de beginjaren nog voornamelijk pionieren was, 
is stilaan uitgegroeid tot 
een beleidsinstrument dat 
vandaag de spil vormt van 
het radicaliserings en 
terreurbeleid in België. In 
de urgentie van de veilig
heidssituatie – in het 
bijzonder de terugkeer van 
Syriëstrijders en de 
aanslagen in de periode 
20152016 – hebben over
heden de LIVC R verder 
vorm gegeven en uitgebreid naar alle Belgische 
steden en gemeenten. Toch is er nog werk aan de 
winkel indien men van het multidisciplinair over
legplatform een duurzaam, performant en 
gedragen beleidsinstrument wenst te maken.

De huidige verminderde urgentie van radicalise
ring biedt ruimte voor de nodige beleidsreflectie 
over en praktijkverdieping van de LIVC R. Beleids
makers kunnen nu werk maken van een aantal 
noodzakelijke stappen. Een eerste stap is het 
verder uitwerken van de richting die men met de 
LIVC R wil uitgaan. Hoe wenst men om te gaan 
met enkele beleidskeuzes die de voorbije jaren 
werden gemaakt en die een bepalende invloed 
hebben gehad op de ontwikkeling van de LIVC R? 
Hoe wenst men hierop verder te bouwen? In het 
bijzonder zal het zaak zijn, na te denken over de 

exclusieve aandacht voor de radicaliseringsthe
matiek in de LIVC R en over de verplichting aan 
alle steden en gemeenten om een casusoverleg op 
te richten. Het samengaan van deze twee beleids
keuzes – die allebei werden bekrachtigd in de wet 
van 2018 – leidt in de praktijk tot enkele uitda
gingen, vooral wat betreft kleinere gemeenten of 
gemeenten met weinig radicaliseringsproblemen. 
Deze zien zich verplicht een casusoverleg in leven 
te houden dat zich exclusief richt op radicalise
ringskwesties, ook al beschikken ze (en hun lokale 
partnerorganisaties) over weinig middelen, perso
neel en capaciteit om dit te doen. Deze gemeenten 
zullen voldoende ondersteuning nodig hebben om 
de werking van de LIVC R voort te zetten.

Daarnaast is het nodig om 
enkele sleutelelementen in 
dit beleidsinstrument 
verder te ontwikkelen. 
Bijzondere aandacht 
vereisen de evaluatie en 
structurele verduurzaming 
van het overlegplatform, 
maar ook het verscherpen 
van privacygerelateerde 
kwesties en dataverwer
king. Deze aspecten bleven 

in de eerste jaren van de uitvoering wat achter. 
Indien men de LIVC R wil ontplooien van een reac
tief en door urgentie gedreven instrument naar 
een gestructureerd en toekomstgericht beleidsin
strument, is het belangrijk om van deze aspecten 
nu werk te maken.

De huidige verminderde dreigingsperceptie biedt 
ook ruimte om de LIVC R uit te bouwen tot een 
beleidsinstrument dat voldoende kan inspelen op 
de steeds evoluerende context van radicalisering 
en gewelddadig extremisme. Hoe kan men flexibel 
en snel reageren op ‘steekvlammen’ en plotse 
noden op lokaal niveau? En hoe kan men het 
casusoverleg in leven houden als de urgentie wat 
gaat liggen? Welke elementen kunnen meege
nomen worden in de aanpak van andere vormen 
van extremisme, en waar is nood aan aanpas

De huidige verminderde urgentie 
van radicalisering biedt ruimte 

voor de nodige beleidsreflectie over 
en praktijkverdieping van de 

LIVC R, om van het overleg plat
form een duurzaam, perfor mant 
en gedragen be leids  instrument 

te maken.
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singen? Last but not least is het ook wenselijk om in 
de huidige verminderde urgentie van radicalise
ring te leren uit de fouten van het verleden, zodat 
deze niet opnieuw gemaakt worden in de toekom
stige aanpak van radicalisering. In het verleden 
werden personen soms ten onrechte als mogelijk 
radicaliserend of extremistisch gelabeld en op een 
LIVC R besproken. Dit kan nefaste gevolgen hebben 
voor de persoon in kwestie, maar ook een grote 
weerslag hebben op diens gemeenschap. Het is 
daarom belangrijk dat overheden blijven inzetten 
op het wegwerken van handelingsdrang, verle
genheid, of zelfs passiviteit bij lokale actoren die 
in de overlegtafels zetelen.

Een grondige beleidsreflectie over de LIVC R zet 
beleidsmakers voor de uitdaging een juiste balans 
te vinden in enkele moeilijke maar terugkerende 
spanningsvelden. Zo dienen ze in te zetten op 
professionalisering maar tegelijkertijd voldoende 
ruimte te laten voor experimenteren. Radicalise
ring is een complex fenomeen, en er bestaan nog 
heel wat hiaten in onze kennis over wat nu precies 
preventief zou kunnen werken om het fenomeen 
tegen te gaan. In het kader van het multidiscipli
nair casusoverleg weten deelnemers dan ook vaak 
niet wat werkt, voor wie en onder welke condities. 
Professionals rond de tafel moeten ook de ruimte 
hebben om afwegingen te maken op basis van hun 
professionele ervaring en beoordeling van de 
specifieke situatie die er besproken wordt. Daarte
genover staat dan weer de behoefte aan hand
vatten om enerzijds lokale deelnemers te 
ondersteunen in de bespreking van casussen, en 
anderzijds een zekere mate van kwaliteit van het 
overleg en een gelijkmatige en consequente bena
dering van de verschillende radicaliseringsproble
matieken te bewaren.

Een tweede terugkerend spanningsveld doet zich 
voor tussen het bevorderen van lokale autonomie 
en het voorzien van voldoende bovenlokale onder
steuning en sturing. Lokale besturen nemen de 
regierol op zich in het multidisciplinair casus
overleg: zij beschikken over de nodige beleidsin
strumenten om op de lokale context van 

radicalisering in te spelen. Ook de politieke draag
kracht van de burgemeester is essentieel om de 
multidisciplinaire samenwerking op lokaal niveau 
te trekken. Zowel de Vlaamse als de federale over
heden erkennen en ondersteunen deze lokale 
regierol. Maar welke rol ligt dan juist weggelegd 
voor de bovenlokale overheden? Hiermee lijken 
bovenlokale besturen zelf nog te worstelen. Enige 
mate van bovenlokale ondersteuning, sturing en 
zelfs controle is nochtans nodig om de toekom
stige uitdagingen aan te gaan. Het bovenlokale 
niveau kan een grotere rol spelen bij het vergroten 
van structurele verduurzaming, bijvoorbeeld door 
het verzamelen en verspreiden van werkzame 
elementen die in de LIVC’s R worden ontwikkeld, 
alsook bij het versterken van lokale evaluatieprak
tijken.82 Bovenlokale overheden kunnen ook in 
zekere mate als controlemechanisme voor lokale 
besluitvorming dienen, om de gelijkmatigheid in 
de lokale aanpak te bewaren, bijvoorbeeld wat 
betreft de verschillende vormen van extremisme. 
Deze nota gaf alvast enkele richtingwijzers mee 
voor een grotere Vlaamse en federale sturing om 
de uitbouw van de LIVC R mogelijk te maken.
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