LIJST VAN DE NIEUWE MAATREGELEN
BESLIST OP DE THEMATISCHE
MINISTERRAAD VAN 14 MEI 2017
1. Ontwikkeling van de rechtsbijstandverzekering via een fiscale stimulans.
2. Mogelijkheid om een beroep te doen op burgerinfiltranten (nieuwe bijzondere opsporingsmethode).
3. Invoering van de samenwerking met “spijtoptanten” in het kader van misdaadonderzoeken.
4. Veiligheidsperiodes voor de zwaarste misdaden.
5. Optimalisering van de informatiestroom over de gerechtelijke gegevens, met inbegrip van de gegevens
betreffende de strafuitvoering.
6. Ontwikkeling van een databank van de e-pv’s van de politie, die in verbinding staat met het Openbaar
Ministerie.
7. Invoering van een centraal strafregister 2.0 en van een digitaal strafuitvoeringsregister.
8. Masterplan gesloten centra: uitbreiding van de centra (Antwerpen en Jumet) en van de capaciteit.
9. Ontwikkeling van de biometrie voor identiteitskaarten volgens het paspoortmodel (om te strijden
tegen de identiteitsfraude).
10. Hergroepering van het Crisiscentrum en het CCB onder hetzelfde dak.
11. H
 ervorming van de dringende medische hulp voor een efficiëntere hulpverlening.
12. O
 prichting van de Directie “Bescherming en Toezicht” die kan worden ingezet voor de bewaking van
verschillende gevoelige plaatsen en vervoer van gedetineerden.
13. B
 etere verkeersveiligheid:
a. Sensibiliseringscampagne tegen alcolholgebruik achter het stuur
b. Alcolock
c. Zwaardere straffen (vluchtmisdrijf, recidive, verval, zonder verzekering).
14. F
 iscale stimulans voor de aankoop van beveiligende en beschermende uitrusting voor motorrijders.
15. S
 trafbaarstelling van de schending van de handelsruimte in handelszones die niet toegankelijk zijn
voor het publiek (bij voorbeeld in opslagruimtes).
16. V
 ersnelde minnelijke schikking tussen de pleger van een winkeldiefstal en de getroffen handelaar.
17. O
 ntwikkeling van de fiscale stimulans voor de elektronische betalingen.
18. O
 prichting van een cel voor maritieme veiligheid om te zorgen voor een betere beveiliging van de
scheepvaart en de havens.
19. N
 ieuwe raamwet die de informatie-uitwisseling met en tussen de overheidsdiensten moderniseert
om de bescherming van de privacy te versterken.

20. U
 itbreiding van de instrumenten voor de strijd tegen de financiering van het terrorisme
a. Vorderingsrecht van het Openbaar Ministerie met betrekking tot de virtuele betalingen
b. Financiële transparantie van vzw’s en versterking van doelgerichte controles
c. Upgraden van het bankregister
21. Integratie van “Homegrown Terrorist Fighters” in de dynamische databank.
22. V
 ersterking van de informatiepositie van de inlichtingendiensten in het buitenland.
23. V
 ersterking van de cyberveiligheid
a. Callcenter 24/24
b. Nationale sensibiliseringscampagne
c. Uitbreiding van de dienst CERT.be
24. C
 ontrole van de identiteitsdocumenten bij vertrek vanuit een Belgische luchthaven om de strijd tegen
het terrorisme te versterken.
25. Installatie van veiligheidspoortjes en bewakingscamera’s in de internationale stations.
26. O
 pleiding i.v.m. de strijd tegen radicalisering voor de maatschappelijk assistenten van de OCMW’s.
27. S
 creening van gevoelige functies in gevoelige sectoren.
28. Verlenging van sterk engagement in Internationale coalitie tegen IS.

BIJKOMENDE BEGROTINGSINSPANNING
De maatregelen zijn gefinancierd door:
• de goedgekeurde kredieten van de bevoegde departementen
• de kredieten voorzien in de provisie Terro,
• de voorziene kredieten in de provisie voorbehouden aan nieuwe initiatieven
• de inkomsten die eigen zijn aan bepaalde departementen
• Europese financiering
• een jaarlijkse bijkomende inspanning van 105 miljoen euro

In totaal vertegenwoordigen de maatregelen van de thematische ministerraad
van 14 mei 2017
• In 2017, 28.100.000 euro
• In 2018, 137.725.000 euro
• In 2019, 179.870.000 euro

