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Omslag naar een echte veiligheidscultuur

De overheid moet ervoor zorgen dat haar burgers beschermd worden 
in hun eigen huis, straat, woonplaats en land. Een goed ontwikkeld politie-, 
veiligheids- en justitieapparaat, moderne inlichtingendiensten en een sterke en 
efficiënte defensie waarborgen vrijheid en veiligheid voor allen. Na decennia 
van laissez-fairebeleid werd met de N-VA de omslag gemaakt naar een echte 
veiligheidscultuur. Doordacht investeren in mensen en middelen stond daarbij 
centraal.

Veiligheidsbeleid gaat over meer dan middelen. Het gaat over een cultuur, 
waarbij burgers zich ervan bewust zijn dat zij hun steentje kunnen bijdragen aan 
een veilige samenleving. Vriend en vijand erkennen dat ons veiligheidsbeleid er 
de voorbije jaren duidelijk is op vooruit gegaan. Honderd procent veiligheid kan 
niemand garanderen. Toch kunnen we met zekerheid zeggen dat we nu in een 
veiliger land leven dan vijf jaar geleden. 

De N-VA staat voor een gecoördineerd, volwassen veiligheidsbeleid op 
basis van structurele samenwerking en informatiedeling. Het Kanaalplan 
is de pionier én het schoolvoorbeeld van een doorgedreven samen-
werking en informatiedeling op het terrein tussen politie, parket, gemeente, Dienst 
Vreemdelingenzaken, sociale en fiscale inspectie- en opsporingsdiensten, ... 

Ook defensie was een belangrijke pijler voor de binnenlandse veiligheid.  



Een integrale veiligheidsaanpak

Ons doel is een doordacht nultolerantiebeleid. Iedereen moet zich aan de regels 
houden. Doet men dat niet, dan moet de overheid optreden. Een integrale 
veiligheidsaanpak kan evenwel enkel werken als er een optimale informatie-
doorstroming én samenwerking zijn tussen alle betrokken actoren. 

We stellen vast dat deze samenwerking nog sterker kan worden uitgebouwd 
binnen en tussen niveaus en diensten. Zo kunnen onze inlichtingendiensten nog 
worden versterkt door van de staatsveiligheid en de militaire inlichtingendienst 
(ADIV) één inlichtingengemeenschap te maken. 

Samenwerking is voor de N-VA absoluut nodig in de strijd tegen de 
georganiseerde criminaliteit: drugsproductie en drugshandel, mensen-
handel, witwassen van criminele gelden via bijvoorbeeld vastgoed en horeca. Dat 
geldt ook voor bestuurlijke handhaving, wat voor veel lokale besturen nog vaak 
te complex is. Dankzij ondersteuning in knowhow en juridische expertise zullen 
we aan die verzuchting tegemoetkomen. 

We moeten de ingeslagen weg verder volgen en blijven investeren in onze 
inlichtingen, veiligheidsdiensten, justitie en defensie. Maar de beschik-
bare middelen zijn uiteraard niet onbeperkt. Daarom gaan we in eerste instantie 
op zoek naar verdere efficiëntiewinsten, via samenwerking en fusies, informatie-
deling en toekomstgerichte investeringen. De vrijgekomen middelen investeren 
we opnieuw in ons veiligheidsbeleid en zetten we in waar ze nodig zijn.  

De opkomst van disruptieve technologieën als blockchain en artificiële intel-
ligentie maakt bovendien dat het veiligheids- en defensieapparaat zich proactief 
moet voorbereiden op de dreiging van morgen. Daarom is het cruciaal om in te 
zetten op de innovatiecapaciteit van het veiligheidsapparaat in de ruime zin van 
het woord. De cyberspace stopt immers niet aan de landsgrenzen.
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Rechtszoekende centraal in efficiënte justitie 

Het sluitstuk van een efficiënt veiligheidsbeleid is een goed werkende justitie. We 
moeten inzetten op een efficiënt gerechtelijk apparaat waarbij de recht-
zoekende centraal staat. Iedere burger heeft recht op kwaliteitsvolle recht-
spraak binnen een redelijke termijn. Het slachtoffer van een misdrijf heeft recht 
op spoedig herstel van de geleden schade. De maatschappij mag er terecht van 
uitgaan dat veroordelingen snel, correct en efficiënt worden uitgevoerd.

Een pijnpunt blijft de strafuitvoering. Dat is nefast voor onze veiligheid én 
de geloofwaardigheid van justitie. Voor de N-VA moet een straf volledig wor-
den uitgevoerd. Modaliteiten zoals beperkte detentie, elektronisch toezicht en 
voorwaardelijke invrijheidsstelling zijn gunsten die pas kunnen worden toegekend 
als de gedetineerde de wil heeft getoond om zich te re-integreren in onze 
maatschappij. Die modaliteiten zijn van groot belang in het kader van de voor-
bereiding op het terugkeren in de maatschappij. Iedereen verdient een nieuwe 
kans, maar men moet ook bereid zijn om die ten volle te grijpen.

Voor de N-VA is het falen van justitie voor een belangrijk deel te wijten aan de 
complexe bevoegdheidsverdeling. De zesde staatshervorming heeft die 
complexiteit helaas nog vergroot. Voor werkstraffen, elektronisch toezicht en 
de re-integratie van gedetineerden in de gevangenis zijn de gemeenschappen 
bevoegd. Voor de gevangenisstraf en de gevangenissen zelf bleef de federale 
overheid bevoegd. De complexe versnippering van bevoegdheden maakt een 
geïntegreerd, efficiënt en effectief strafuitvoeringsbeleid onmogelijk. 

In een confederaal systeem stelt dit probleem zicht niet. De regio’s hebben 
dan de volle bevoegdheid over het veiligheidsbeleid en we werken met een 
confederale Veiligheidscel voor de bestrijding van grootschalige misdaad. 

In ons confederaal systeem is defensie een bevoegdheid van het confederale 
niveau. Voor de N-VA is het absoluut noodzakelijk om de diepgaande strate-
gische partnerschappen met NAVO- en EU-bondgenoten te versterken. 
Door samen te werken, worden middelen efficiënter en doeltreffender ingezet. 
Daarbij hebben we meer oog voor coherentie, minder onnodige duplicatie, minder 
overhead en minder lacunes in militaire capaciteiten. Zo wordt met de Benelux- 
landen nu al actief samengewerkt voor de bewaking van het luchtruim en de 
gemeenschappelijke aankoop van nieuwe marineschepen.
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Strijd tegen radicalisering en terrorisme 

We blijven de lokale besturen ondersteunen in hun regierol in de preven-
tie van radicalisering van vaak jonge moslims. Leerkrachten, welzijnswerkers, 
jeugdwerkers en arbeidsconsulenten hebben een belangrijke rol in het oppikken 
van signalen die kunnen wijzen op (gewelddadige) radicalisering. Zij kunnen ook 
helpen om die personen weer op het juiste spoor te zetten. 

De burgemeester krijgt de mogelijkheid om panden te sluiten als er aanwij-
zingen zijn dat er wordt opgeroepen tot gewelddadige radicalisering. 

De taak van de inlichtingendiensten is dreigingen identificeren en opsporen. Nu 
ligt de focus zeer vaak op het opsporen van daders. Ze moeten meer inzetten 
op een preventieve werking, namelijk het vroegtijdig detecteren van een 
mogelijke dreiging, waardoor die kan voorkomen worden.

Inlichtingendiensten kunnen zelf ook een actieve verstorende rol 
spelen. Net zoals in andere landen moeten zij malafide personen of organisaties 
kunnen aanspreken, zodat die beseffen dat ze gekend zijn en gevolgd worden.

Voorstellen veiligheid
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Strijd tegen drugs en georganiseerde criminaliteit 

De N-VA pleit voor een strenge aanpak van drugcriminaliteit en drugs-
overlast. Een gedoogbeleid biedt geen oplossing. Dat confronteert gebruikers 
onvoldoende met de problematiek en leidt tot een ontoelaatbare overlast op 
straten en pleinen.

Het Antwerpse Stroomplan moet geografisch worden uitgebreid om ver-
schuivingen van het criminele werkterrein te kunnen opvolgen. Het stroomplan is 
een unieke samenwerking op het terrein tussen lokale en federale politie, sociale 
en financiële inspectie, parket en stedelijke veiligheidsdiensten (bouwtoezicht, 
woonkwaliteit, brandveiligheid, ...). 

We moeten drugshandelaars treffen waar het hen het meeste pijn doet: in hun 
portemonnee. We focussen op de recuperatie van criminele vermogens, 
ook in het buitenland. We doen dat van bij het begin van het strafrechtelijk 
onderzoek. Zo vermijden we dat criminelen zich in de loop van het onderzoek 
onvermogend maken. 

Criminelen maken steeds meer gebruik van handelszaken en investeringen om 
hun geld wit te wassen of hun criminele praktijken uit te breiden. De burge-
meester moet een integriteitsonderzoek kunnen voeren naar de uitbaters 
van handelszaken en indien nodig het pand sluiten of de vergunning intrekken. 
Daarnaast krijgt hij ook de mogelijkheid om bestuurlijke maatregelen effectief 
te kunnen handhaven door middel van een bestuurlijke dwangsom en een 
bestuurlijke verzegeling. We zien nu veel te vaak dat mensen de maatregelen 
die ze opgelegd krijgen, simpelweg aan hun laars lappen en dat de burgemeester 
daarop niet gepast kan reageren. Die vorm van straffeloosheid moet eruit.

In de strijd tegen illegale transmigratie en mensensmokkel voeren we de 
politiecontroles langs de autosnelwegen en langs de reisroutes van de trans-
migranten op. Uiteraard is ook daar de medewerking van het lokale bestuur vereist.

6



Een efficiënt, effectief en 
toekomstgericht veiligheidsbeleid 

We blijven structureel investeren in onze inlichtingen- en veilig-
heidsdiensten. De staatsveiligheid wordt versterkt. De staatsveiligheid en de 
militaire inlichtingendienst (ADIV) fuseren tot één inlichtingengemeenschap.

Brussel is door de aanwezigheid van talloze internationale en Europese 
instellingen een zeer belangrijke diplomatieke pool, waar veel strategische info 
beschikbaar is. De veiligheidsdiensten moeten de nodige middelen en 
bevoegdheden krijgen om effectief op te treden tegen spionage en 
buitenlandse inmengingen.

Onze ondernemingen, hun klantendata en hun kennis en technologieën moeten 
we beter beveiligen. Het Centrum voor Cyberveiligheid moet strategische 
dreigingsanalyses maken en ondernemingen ondersteunen. 

We betrekken de burger meer in de veiligheidscultuur. De werking van 
de buurtinformatienetwerken (BIN’s) wordt verder ondersteund. We creëren 
ook een wettelijk kader dat het mogelijk maakt dat vrijwilligers bij de politie 
werken, bijvoorbeeld voor taken die een specifieke expertise vereisen.

Vrijwillige brandweermannen zijn zeer belangrijk. Het is een uitdaging 
om voldoende en geschikte kandidaten te blijven vinden en te behouden. Met 
een kwaliteitsvol modern management willen we daarop verder inzetten. De 
N-VA pleit ervoor om het bureau voor de vrijwilliger samen met de zone, 
de werkgever en de vrijwilliger naar oplossingen op maat te laten zoeken.

Er moet een coherent wettelijk kader komen voor de noodtoestand, 
zoals dat bestaat in Nederland, Groot-Brittannië en Frankrijk. Tijdens de nood-
toestand zijn administratieve detentie, huisarrest en bestuurlijke zoekingen 
mogelijk. Uiteraard houdt een rechter toezicht op de hoorplicht, noodzakelijk-
heid, proportionaliteit, effectiviteit en afdoende motivering van de detentie.
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Om de werking van de politiediensten op lokaal niveau te versterken, zetten we 
nog meer in op samenwerkingen tussen lokale politiezones en fusies. We 
herbekijken de financiering van de lokale politiezones zonder dat de dotaties van 
individuele zones achteruitgaan.

We blijven inzetten op een betere aanspreekbaarheid van de lokale 
politie. Ook een betere samenwerking en synergiën tussen de lokale en 
federale politie maken de inzet van de beschikbare middelen efficiënter.

Innovatie in veiligheid 

De veiligheidsdiensten werken aan digitalisering en een optimale informatiever-
garing en -doorstroming. Er komt een Kruispuntbank Veiligheid. Dat is een 
platform dat de gegevens van de bestaande databanken met elkaar linkt. Het 
doel is informatie in real time uit te wisselen en de zoekactie van een aanvrager 
te vergemakkelijken. Ook op Europees niveau moet er nog meer worden ingezet 
op een vlotte informatiedoorstroming.
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Voorstellen justitie

Veilig Vlaanderen 

We willen dat het jeugddelinquentierecht meer ‘evidence based’ 
werkt. We leggen een interventiedatabank aan waarin we het profiel van 
de jongere en de genomen maatregelen opnemen en nagaan of er nadien 
sprake is van recidive. Op termijn kunnen jeugdrechters de meest effectieve 
sanctie kiezen en wordt recidive op wetenschappelijke wijze tegengegaan. 

Voor de begeleiding van delinquente jongeren voorzien we aangepas-
te programma’s, met snelle en preventieve interventies en, wanneer nodig, 
bestraffing op maat. Daarbij worden ze aangesproken op hun verantwoorde-
lijkheid en staat het herstel van de slachtoffers centraal. 

De Justitiehuizen moeten onmiddellijk actie ondernemen als een 
ex-gedetineerde zijn voorwaarden niet naleeft. We moeten werk maken 
van een automatische digitale terugkoppeling naar de andere partners in de 
strafrechtsketen. 
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Streng maar rechtvaardig 

Er moet een snelrecht komen voor zaken die eenvoudig, dat wil zeggen 
zonder dat er veel bijkomende onderzoeksdaden nodig zijn, kunnen berecht 
worden.

Ieder arrondissement moet over een drugsbehandelingskamer be-
schikken. Problematische drugsverslaafden die voor de correctionele recht-
bank komen, moeten de kans krijgen om in een begeleid traject af te kicken. 
Als men dat traject naleeft, wordt ermee rekening gehouden in de straf.

De N-VA pleit voor een centraal slachtofferregister. Slachtoffers moeten 
meer en tijdig informatie krijgen op belangrijke momenten voor en na de 
veroordeling van de dader.

De terbeschikkingstelling aan de strafuitvoeringsrechtbank moet 
worden uitgebreid naar een groter aantal misdrijven. We moeten ook 
bekijken of het mogelijk is om de terbeschikkingstelling verplicht op te leggen. 
De huidige maximumtermijn van 15 jaar is te kort. Voor terro-veroordeelden 
moet levenslang mogelijk worden.

Forensisch DNA kan van grote meerwaarde zijn in strafonderzoeken. We plei-
ten voor een optimaal gebruik van DNA-onderzoek en de implemen-
tatie van nieuwe ontwikkelingen. Het koppelen van de politiedatabank 
met de DNA-databank zou nuttig zijn om onder meer netwerken in kaart te 
brengen. Uiteraard moeten het recht op privacy en de rechten van verdediging 
steeds gerespecteerd blijven. We verzamelen principieel enkel DNA-materiaal 
van criminelen.
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Naar een efficiënt en klantgericht 
gerechtelijk apparaat 

We werken verder aan de informatisering van justitie om te komen tot 
een papierloos, volledig elektronisch gerechtelijk dossier. Ook noodzakelijk is 
een kruispuntbank waartoe alle justitiële actoren toegang hebben en waar ze 
documenten kunnen opladen.

We maken videoconferentie mogelijk voor alle soorten gerechts-
zaken. Videoconferentie moet in eerste instantie mogelijk worden voor de 
verschijning van inverdenkinggestelden in voorlopige hechtenis voor de Raad-
kamer. Op die manier kan het aantal transporten van gedetineerden tussen 
gevangenissen en justitiepaleizen worden beperkt. 

We zorgen in iedere centrale rechtbank voor een eenheidsloket waar 
mensen terechtkunnen met vragen om informatie. Ze kunnen er ook hun 
dossier indienen en het is de rechtbank die het dossier doorstuurt naar de 
bevoegde kamer, zodat er minder bevoegdheidsconflicten zijn.

Gerechtsdeskundigen en tolken worden nu veel te laat en te weinig 
betaald. Daardoor zijn er steeds minder deskundigen die voor justitie willen 
werken. Dat zorgt voor een lagere kwaliteit van onze justitie. Door het tekort 
ontstaan er vertragingen waardoor procedures nog langer blijven aanslepen. 
Daarin moet dringend geïnvesteerd worden.

Op de rechtbank moeten dove mensen op eenvoudig verzoek steeds kunnen 
rekenen op de bijstand van een gebarentaaltolk, betaald door justitie.

We ijveren voor een eigen rechtbank voor Halle-Vilvoorde, los van Brussel,  
zodat Halle-Vilvoorde eindelijke een volwaardig gerechtelijk arrondissement 
wordt.
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Familierecht op mensenmaat

Geschillen inzake familiale relaties worden bij uitstek via bemiddeling 
geregeld. Bij een scheiding waarbij kinderen betrokken zijn, geniet het de 
voorkeur in gezamenlijk overleg tot overeenkomst te komen. De wetgeving 
rond co-ouderschap is al meer dan tien jaar in voege en verdient een grondige 
evaluatie.

In de praktijk zijn er te veel vonnissen inzake omgangsrecht van 
ouders of grootouders die niet worden nageleefd. Jammer genoeg zijn 
mensen vaak niet op de hoogte van de sanctiemogelijkheden die zij hebben ten 
aanzien van de onwillige ouder. We zorgen ervoor dat de sanctiemogelijkheden 
worden opgenomen in het vonnis of akkoord dat de omgangsregeling vastlegt. 
Het bestaande straffenarsenaal is een stok achter de deur tegenover de 
onwillige ouder. In het geval van oudervervreemding zetten we eerst in 
op preventie en herstelgericht contact, als het niet anders kan moeten er 
sancties volgen.

De onderhoudsbijdrage is een van de meest fundamentele zaken nadat 
ouders scheiden. Er is nood aan een meer objectieve berekeningswijze. 
Er moet ook een analyse gemaakt worden van de fiscale behandeling van 
onderhoudsbijdragen.

Strafuitvoering en gevangenissen 

Voorwaardelijke invrijheidsstelling is en blijft een gunst en is geen manier om 
overbevolking in de gevangenissen aan te pakken. Het is ook niet omdat iemand 
wettelijk gezien in aanmerking komt om vervroegde vrijlating aan te vragen, dat 
dit ook meteen moet toegestaan worden. De minimumtermijnen voor een 
voorwaardelijke invrijheidsstelling moeten omhoog.

We moeten alle gevangenisstraffen uitvoeren, dus moet de 
gevangeniscapaciteit worden uitgebreid. Het Masterplan III dat voorziet in 
een uitbreiding tot 11.634 plaatsen moet onverkort worden uitgevoerd.
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De N-VA pleit voor de inrichting van kleinere detentiehuizen omdat de 
begeleiding en de re-integratie van de gedetineerden daar over het algemeen 
eenvoudiger te realiseren is dan in een klassieke gevangenis. Ook wordt 
er bekeken of er voor de opsluiting in kleinere detentiehuizen voorrang kan 
worden gegeven aan delinquenten tussen 18 en 25 jaar die een eerste keer 
opgesloten worden, al dan niet in voorlopige hechtenis. Voorwaarde is dat er bij 
de lokale bevolking in de buurt van het detentiehuis een draagvlak is en dat de 
detentiehuizen voldoende beveiligd zijn. 

We zorgen er eindelijk voor dat de wet wordt uitgevoerd en dat iedere 
gedetineerde een individueel detentieplan op maat heeft om hem vanaf 
het begin van de opsluiting in de gevangenis voor te bereiden op een zo vlot 
mogelijke re-integratie. Voor sommigen hangt hun re-integratie samen met het 
volgen van een beroepsopleiding, voor anderen met de beschikbaarheid van 
psychologische hulp, met de behandeling van hun verslaving, ... We zorgen er 
ook voor dat er in de gevangenis voldoende kortlopende opleidingen voorhanden 
zijn voor veroordeelden met een kortere gevangenisstraf.
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Voorstellen defensie

Voor nationale en internationale veiligheid

Defensie moet in de eerste plaats onze eigen veiligheid ten goede komen. 
In onze buitenlandse activiteiten focussen we op het stabiliseren van de ruime ring 
landen rond Europa. In Afrika richten we ons op de landen van de Sahel en in het 
Midden-Oosten bieden we bijstand aan de strijd tegen terreur. 

We ontwikkelen een algemene veiligheidsstrategie. Defensie speelt een 
belangrijke rol in het beschermen van onze kritische infrastructuur zoals havens en 
energiebevoorrading. Bij terreurdreiging kan defensie een ruimere rol spelen. 

Meer innovatiecapaciteit voor defensie

We bepalen welke kennis essentieel is voor onze veiligheid. Daarom zetten we 
een meerjarige onderzoeksstrategie op. 

De Europese samenwerking voor een competitieve en innovatieve 
defensie-industrie versterken we, in complementariteit met onze visie op de 
NAVO-samenwerking. We zorgen ervoor dat onze Vlaamse ondernemingen het 
potentieel van de Europese onderzoeksprogramma’s maximaal kunnen benutten. 
We versterken de concurrentiepositie van onze Vlaamse defensie-industrie. 

Defensie moet voor haar aankopen van materieel en kennisontwikkeling uitgaan 
van de beste prijs-kwaliteitsverhouding en het versterken van onze industrie en 
kennisinstellingen. 

Defensie is een aantrekkelijke werkgever

Het personeelsbeleid zet in op moderne loopbaanpaden, aantrekkelijke 
arbeidsvoorwaarden en een grotere arbeidsmobiliteit binnen en buiten de overheid. 

We moedigen de instroom van werknemers met ervaring in de private 
arbeidsmarkt aan. Jongeren met de juiste competenties moeten sneller kunnen 
doorgroeien naar topfuncties. 
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We optimaliseren de regionale spreiding van de kwartieren. We openen 
een bijkomende landgevecht-eenheid in Vlaanderen. Stapsgewijs moderniseren we 
de militaire kwartieren op een duurzame manier. Ze worden omgevormd tot een 
aantrekkelijke werkomgeving met aandacht voor het welzijn van de militairen. 

Defensie richt zich op haar kerntaken en besteedt niet-militaire taken 
uit. Zo komen we tot een slank maar daadkrachtig apparaat. We scherpen de 
samenwerking met private ondernemingen aan en maken tijdelijke werkstages 
binnen defensie mogelijk.

De politieke rechten van militairen worden uitgebreid. Militairen moeten zich 
ook verkiesbaar kunnen stellen voor de Kamer, het Vlaams en Europees parlement. 

Een betrouwbare bondgenoot 

Europa moet zijn stem kracht kunnen bijzetten en strategisch autonoom zijn. We 
evolueren naar een permanente defensiesamenwerking met de Europese 
lidstaten. Die samenwerking moet concrete militaire capaciteiten kunnen inzetten. 

We trekken de inspanningen op naar het gemiddelde van de Europese 
NAVO-landen. Zo blijven we een betrouwbare bondgenoot en vrijwaren we onze 
economische belangen en onze politieke invloed. We zorgen voor de capaciteit die 
de NAVO van ons verwacht. We investeren verder in uitstekend materieel en in onze 
militairen.

Defensie en maatschappij 

We versterken de relatie tussen bevolking en defensie. We blazen de militaire 
reserve nieuw leven in. We versoepelen de leeftijdsvoorwaarden, zodat meer mensen 
kunnen intekenen. De reserve vormt een volwaardige capaciteit en verdient een 
sterke en moderne uitstaling. 

Het ‘War Heritage Instituut’ moderniseert verder en herinnert ons aan de oorlogen 
die op ons grondgebied plaatsvonden. De militaire activiteiten gaan ons allemaal aan. 
Daarom moet defensie beter en duidelijker communiceren naar de burger over 
haar activiteiten in binnen- en buitenland. 

Een consequente informatieplicht aan het parlement over de buitenlandse inzet 
legitimeert de militaire acties. De betrokkenheid en informatiedoorstroom moeten 
gegarandeerd zijn voor, tijdens en na de missies.
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Steven Vandeput
• Lijsttrekker Vlaams Parlement  
   in Limburg
• Kamerlid
• Burgemeester

Sophie de Wit
• 4de plaats Kamer 
   in Antwerpen
• Kamerlid
• Burgemeester

Jan Jambon
• Lijsttrekker Kamer
   in Antwerpen
• Kamerlid
• Burgemeester
• Kandidaat-premier

www.n-va.be/v-dagen
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