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1. Voor de duidelijkheid 

2. Bestuurlijke handhaving: een vlag met meerdere ladingen 

3. Bestuurlijke handhaving en strafrechtshandhaving: complementaire 
en interagerende onderdelen van de veiligheidsketen en van een 
integraal en geïntegreerd veiligheidsbeleid 

4. Al doende leert men: goede voorbeelden strekken tot navolging en 
fenomenen verplichten tot handelen 

5. Essentiële randvoorwaarden voor een performante bestuurlijke 
handhaving 

6. Besluit: waar staat men met de bestuurlijke handhaving in België? 
Een aanzet tot SWOT-analyse 

Inhoudstafel  
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› Bestuurlijke handhaving refereert naar de bestuurlijk-preventieve schakel 
in de veiligheidsketen en verwijst naar de kerntaak van de bestuurlijke 
overheden: de samenleving ordentelijk organiseren en het vrijwaren van 
de openbare orde. 

› Op alle beleidsniveaus 

› In lijn met de bevoegdheden 
 

› Het voorkomen dat er zich ongewenste situaties voordoen of ongewenste 
gedragingen worden gefaciliteerd, is een kerntaak van de bestuurlijke 
overheid 

› Dit kan situationeel en structureel 

› Structurele preventie richt zich op de voedingsbodem en heeft een meer 
duurzaam karakter 

1. Voor de duideli jkheid 
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› Alles zetten op de strafrechtshandhaving is een negatie van de 
fundamenten van het strafrecht en van de strafrechtshandhaving: 
› De overaanwending van het strafrecht heeft de strafrechtshandhaving 

onherroepelijk aangetast 

› De afschrikwekkende werking van het strafrecht is verwaarloosbaar. 

 

› De zichtbaarheid van de beperktheden van de strafrechtshandhaving 
versterkt de roep naar bestuurlijke handhaving 
› Verankerd in veiligheidsarchitectuur 

 

› Veiligheid is een kerntaak van de overheid: georganiseerde criminaliteit en 
terrorisme vormen, als zware veiligheidsdreigingen, opportuniteiten voor 
de bestuurlijke handhaving 

 

› Bestuurlijke handhaving responsabiliseert alle bestuurlijke overheden, 
‘gewapend bestuur’ appelleert naar de ‘believers’ 
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2. Bestuurl i jke handhaving: een vlag met 

meerdere ladingen 
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› Op meerdere beleidsniveaus wordt aan bestuurlijke 
handhaving gedaan: 
› Bestuurlijke overheden die regelgevend optreden  handhaven cf. 

strafrecht (normeren en handhaven) 

 

› Handhaven door politie, gemachtigd ambtenaren, inspectiediensten: 

1. Vaststellen (vb. GAS vaststellers) 

2. Sanctioneren door bevoegde administratieve overheden, 
door bevoegde administratie, door beëdigde ambtenaren 

» Met beroepsmogelijkheid bij rechterlijke instantie 
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› Op federaal en regionaal niveau: 
› Sociaal-economisch, fiscaliteit, ruimtelijke ordening, leefmilieu 

› Vb. Actieplan: strijd tegen sociale fraude en sociale dumping (2015), 
verwerkt in KIV (2016) 

 

› Op lokaal niveau: 
› Onderscheid tussen: 

› Gedeconcentreerde gemeentelijke bevoegdheden (vb. art. 9bis 
Drugwet): bijzondere bestuurlijke politie  

 = toegewezen bevoegdheid 

› Gedecentraliseerde gemeentelijke bevoegdheden op basis van 
algemene bestuurlijke politiebevoegdheid   gemeentelijke 
politieverordeningen en onder voorwaarde geen bijzondere 
regelgeving door hogere overheid  

= discretionaire bevoegdheid: handhaving van (materiële) orde 
m.i.v. maatregelen ter vrijwaring of herstel openbare orde  

vb. café laten sluiten, betoging verbieden, plaatsverbod opleggen, 
woning onbewoond verklaren 
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› Specifiek voor wat niveau van de gemeente betreft: 
› Gemeente is bevoegd voor het opstellen van politieverordeningen m.i.v. 

keuze bestraffing: politiestraf / GAS / herstel overtreding 

 

 

› Burgemeester: 
› Hoofd van de bestuurlijke politie 

› Plicht tot zorgen voor openbare orde en veiligheid 

› Uitvoerende politiebevoegdheden: 
› Art. 133 NGW: toelatingen, weigeringen maatregelen nemen, bevelen 

geven 

› Art. 134ter NGW: inrichting sluiten of vergunning schorsen onder vw’n 

› Art. 134quater NGW: inrichting sluiten bij verstoring openbare orde 

› Art. 134quinquies NGW: inrichting sluiten bij mensenhandel (en bij 
terroristische activiteiten) 

› Op basis van bijzondere wetgeving 
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› Uitvoerende politiebevoegdheden: 

› Op basis van bijzondere wetgeving 

› Sluiten van een nachtwinkel (art. 18 §3, Wet Openingsuren) 

› Sluiten van een inrichting waar drugs worden verhandeld/gebruikt 
(art.9bis Drugwet) 

› Indien openbare orde in het gedrang komt 

› Max. 6 maanden 

› Na overleg met gerechtelijke autoriteiten  

› bekrachtiging in CBS 

› Sluiten van een vergunningsplichtige inrichting 

› Art. 65 Vlarem-wetgeving 

› Voorlopige sluiting inrichting die niet voldoet aan 
brandveiligheidsmaatregelen (art.11 wet van 30 juli 1979) 

› Automatenshop/ minderjarigen (gezondheidswet) 
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› Vorderende bevoegdheid handhaving van openbare orde 

› Verordenende bevoegdheid art. 134 NGW 

› Burgemeester uitzonderlijk politieverordening maken (i.p.v. 
gemeenteraad) 

› Burgemeester in plaats van gemeenteraad 

› Niet delegeerbaar 

› Voorwaarden:  

› Oproer, kwaadwillige samenscholing, ernstige stoornis 
openbare rust, onvoorziene gebeurtenissen 

› Spoedeisend (geen tijd om gemeenteraad bijeen te 
roepen) 

› Bij uitstel is er gevaar of schade voor inwoners 

› Gemeenteraad inlichten/bekrachtiging 

› Motiveringsplicht 
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› Richt zich fenomeenmatig op zowel veel voorkomende 
vormen van openbare overlast en criminaliteit, als op 
faciliterende activiteiten in het kader van georganiseerde 
criminaliteit of terrorisme (continuüm) 
› Belfiproject en Kanaalplan 

 

› Doel van bestuurlijke handhaving: voorkomen, verstoren, 
drempels opwerpen en administratief sanctioneren 
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› Troeven van bestuurlijke handhaving: 

 
› Administratieve sancties worden als effectief ervaren 

 

› Bijzondere inspectiediensten: efficiënt en effectief 

› Inzonderheid ‘flex-operaties’ 

› Bestuurlijke handhaving en sociaal strafrecht 

› Centrale rol arbeidsauditeur 

 Arbeidsauditeur in zonale veiligheidsraad en zonaal 
veiligheidsoverleg 

› Vb. Kanaalplan, mensenhandel 
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› Verzadiging strafrechtsketen + gebrek aan slagkracht 
strafrechtshandhaving 

› Zie uitspraak Nederlands Procureur-Generaal Herman Bolhaar 

 

› Op lokaal niveau: veiligheidsarchitectuur biedt alle perspectieven en 
keuzemogelijkheden voor overleg, strategische keuzes en doelgerichte 
acties tussen bevoegde actoren. 

 

15 



research publications consultancy conferences 
www.ircp.org 

Prof. Dr. Brice De Ruyver 

+32 9 264 69 37 

Brice.DeRuyver@UGent.be    

   

 

› Eenduidige beleidsintenties op Europees, Benelux en 
nationaal vlak: 
› EU-niveau 

› Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en aan 
de raad (2010) 

› Action 2: Protect the economy against criminal infiltration 

“Policies to engage governmental and regulatory bodies 
responsible for granting licences, authorisations, procurement 
contracts or subsidies should be developed (the ‘administrative 
approach’) to protect the economy against infiltration by criminal 
networks. The Commission will give practical support to Member 
States by establishing in 2011 a network of national contact points 
to develop best practices, and by sponsoring pilot projects on 
practical issues.” 

 

 

3 . Bes tuu r l i j k e  handhav ing  en  s t r a f r ec h t s handhav ing :  c omp lemen ta i r e  

en  i n te rage rende  onde rde len  v an  de  v e i l i ghe ids k e ten  en  v an  een  

i n t eg raa l  en  ge ïn teg ree rd  v e i l i ghe ids be le id  
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› EU-niveau 

› Europese Raad 

› Council conclusions on setting the EU’s priorities for the fight 
against serious and organised crime between 2014 and 2017 
(Justice and Home Affairs  Council meeting Luxembourg, 6 and 7 
June 2013) 

“The Council appeals to Member States to actively use, in addition 
to the traditional criminal justice-based approach, alternative and 
complementary approaches and instruments to fight serious and 

organised crime.” 
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› Federaal 

› KIV 2004: 

› Geïntegreerde aanpak van georganiseerde criminaliteit 
veronderstelt een geheel aan maatregelen van bestuurlijk-
preventieve aard en initiatieven op gerechtelijk-repressief vlak 

› Initiatieven dienen genomen om de wettelijke obstakels voor de 
informatie-uitwisseling tussen gerechtelijke diensten en het 
openbaar bestuur uit de weg te ruimen 

› NVP 2008-2011 

› Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit prioritair 

› NVP 2011-2015 

› Pleidooi voor passend evenwicht tussen preventief bestuurlijke 
aanpak en de gerechtelijke reactieve benadering 
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› Federaal 

› Federaal Regeerakkoord 2014 

› “Teneinde de veiligheid te verhogen, worden malafide 
organisaties en slijterijen strenger aangepakt, via onder andere 
een uitbreiding van bestuurlijke maatregelen en een verbetering 
van de informatiedoorstroming.” 

› 12 puntenplan van 16 jan. 2015 (Verviers) 

› Optimalisering van de informatie-uitwisseling, meer bepaald 
tussen bestuurlijke en gerechtelijke overheden en diensten 

› Omzendbrief van 21 augustus 2015 

› Stroomlijnen relatie Nationale Taskforce (NTF), lokale Taskforce 
(LTF) bij opvolging FTF 

› Mogelijkheid tot oprichting van LIVC o.l.v. burgemeester 

› Doel: detectie en opvolging van onder andere FTF 

› Probleem: beroepsgeheim  geheim v.h. onderzoek 
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› Federaal 

› KIV (juni 2016):  

› Bestuurlijke handhaving is een ‘horizontale prioriteit’: 
bestuurlijke handhaving en informatie-uitwisseling, een 
essentieel onderdeel van de integrale aanpak van 
georganiseerde criminaliteit en andere fenomenen, zoals 
terrorisme 

› Verwijzing naar EU, Benelux en Nederland 

› Verwijzing naar verschuiving fenomeen vanuit Nederland, gevolg 
van performante bestuurlijke handhaving 

› Vaststelling:  

› Een uitgewerkt systeem/regelgeving inzake bestuurlijke 
handhaving ontbreekt 

› Toch is bestuurlijke handhaving op alle beleidsniveaus 
mogelijk 
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› Doel: 

› Een regelgevend kader dat alle aspecten van bestuurlijke 
handhaving regelt en dit op alle beleidsniveaus (=duidelijk 
engagement) 

 

› Onder andere de informatie-uitwisseling tussen 
gerechtelijke overheden en bestuurlijke overheden 

› Ook tussen relevante private en semipublieke actoren 
en bestuurlijke overheden 

› Voorwaarde: oplossing uitwerken voor 
privacybescherming, beroepsgeheim en geheim van het 
onderzoek 

› Op gemeentelijk niveau werken binnen bestaande structuren 
en concepten (driehoeksoverleg, ZVP en LVP, COP, 
geïntegreerd en integraal lokaal veiligheidsbeleid) 
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› Federaal 

› NVP (2016-2019) 

› Doelstelling: steun geven aan overheden bij implementatie van 
projecten bestuurlijke handhaving 
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› Bestuurlijke handhaving op lokaal niveau is de afgelopen jaren 
bottom-up ontstaan en gegroeid 

 
› Kortrijk, Gent, Oostende:  

› illegaliteit, criminaliteit, verloedering, overlast op buurtniveau 

› Turnhout, Genk 

› Nabijheid van Nederland (voorbeeld + verschuiving van fenomenen) 

› Lokale innesteling Albanese criminelen 

› Performante politieverordeningen 

› Leopoldsburg 

› Criminele motorbendes 

 

4. Al  doende leer t  men:  goede voorbeelden st rekken tot  

navolging en fenomenen verpl ichten tot  handelen  
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› Vaststellingen: 

› Goed georganiseerde lokale overheid = weerbare overheid 

› Individuen dragen bestuurlijke handhaving 

› Steun VVSG: expertiseverzameling + verspreiding van goede 
praktijken + belangen behartigen bij federale overheid 

› Nog geen cultuur van bestuurlijke handhaving 

› Steun van FedPol in bepaalde arrondissementen 

› Nabijheid van Nederland inspireert + succes van bestuurlijke 
handhaving in Nederland  verschuiving fenomeen 
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› Bestuurlijke handhaving en radicalisme, gewelddadig 
extremisme en terrorisme 
› Via ministeriële omzendbrieven (Minister van BZ en V) 

› 24 februari 2014 

› Bestuurlijke politie onder leiding van bestuurlijke overheden 

› Dirco spil van LTF 

› 21 augustus 2015 

› NTF en LTF onder leiding van Dirco, bestuurlijke preventieve 
acties t.a.v. FTF op basis van voorkomen, verstoren, beveiligen 
en reageren 

› LIVC onder leiding van burgemeester met preventie en sociale 
diensten + lokale politie en veiligheidsambtenaar 

› FTF: informatiehuishouding en opvolging 

› = Casusoverleg  

› Geïntegreerde en integrale aanpak, maar quid recht op 
privacy, geheim van het onderzoek en beroepsgeheim 
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› 18 maatregelen na 13 november 2015  

› Waaronder een aantal maatregelen van bestuurlijke handhaving 

› Beperkt gerealiseerd, onder andere het Kanaalplan 

› Kanaalplan en Belfi project (FTF en sociale uitkeringen) 

› Controle op vzw’s 

› Identificatie bewoners  schrappen uit bevolkingsregister 

› Controle gebedshuizen/ moskeeën  

› Controle illegale economie 

= bestuurlijke aanpak van de voedingsbodem 

› Actieplan deradicalisering in de gevangenissen (11 maart 2015: maatregel 
12 puntenplan) 

› Informatiepositie van onder andere VSSE en strafinrichtingen 

› Doordachte plaatsingspolitiek 

› Islamconsulenten 

› Deradicaliseringsprogramma 
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› Nieuwe omzendbrieven in voorbereiding 

 

› Nieuw art. 134quinquies NGW (cf. supra) 

 

› Vaststellingen: 

› Bestuurlijke handhaving en strafrechtsketen complementair met veel 
dwarsverbindingen 

 = onderdeel van geïntegreerde en integrale aanpak 

› Zwak punt: informatieoverdracht gerecht naar bestuurlijke overheid 

 Nood en bereidheid: ok 

› Wettelijk kader: onvoldoende geëxpliciteerd (zie verder) 

› Kanaalplan en Belfi project: leerrijk en efficiënt 
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› Federaal / regionaal / lokaal: 
› Arrondissementele Inspectiecel onder leiding van AA 

Flex-acties (succes!) 

= effectieve bestuurlijke handhaving tegen illegale economie 
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1. De informatiehuishouding: de informatiepositie, beleidsmatig en 
wettelijk verankerd 
 

› Organisatorisch en structureel verankerd 

› Burgemeester draaischijf van bestuurlijke handhaving 
› Verantwoordelijk voor uitbouw informatiepositie: structureel, strategisch en 

operationeel 

› Diverse opties 

› Dienst Integrale Veiligheid/ dienst handhaving en toezicht 

› Dienst bestuurlijke handhaving (zie Antwerpen) 

› “Men moet zich goed organiseren om aan bestuurlijke handhaving 
te doen” 

› Politie is goed in opstartfase, maar BH > politie > BH 

› Strategisch  

› Beleidsmatige verankering in ZVP/ LVP, in ZVR en operationeel 
zonaal veiligheidsoverleg binnen driehoek 

 

5. Essentiële randvoorwaarden voor een 

performante bestuurl i jke handhaving  
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› Bronnen 
› Open en halfopen bronnen 

›  Eigen gemeentelijke diensten 

› Wonen, ruimtelijke ordening, OCMW (soms beroepsgeheim), horeca, 
sport, brandweer, enz. 

› Uitdaging: gemeentelijke informatiehuishouding structureren 

›  Publieke en semipublieke partners 

› Vb. kadaster 

› Energiebedrijven 

› Geen verplichting tot melden van onregelmatig verbruik (uitz. wet 
van 13 mei 2016, melding aan kruispuntbank sociale zekerheid) 

› Nederlandse convenanten met politie 

› Regio Turnhout: project met leegstandlijsten 

› Vastgoedmarkt (Nederland: convenant, maar ook wet Victoria en wet 
Damocles + wetsvoorstel) 

› Private veiligheid (o.a. consortiumbewaking) 

 

30 



research publications consultancy conferences 
www.ircp.org 

Prof. Dr. Brice De Ruyver 

+32 9 264 69 37 

Brice.DeRuyver@UGent.be    

   

 

› Gerechtelijke informatie: vaak cruciaal, maar geen expliciete juridische basis 

› Wet op politieambt (WPA): Overmaken van politiegegevens aan lokale 
bestuurlijke overheid  “gegevens van persoonlijk aard en inlichtingen 
met betrekking tot gebeurtenissen, groeperingen en personen” 

› Harde en zachte informatie 

› Informatie uit ANG 

› Via bestuurlijk verslag 

› Art. 5/1 WPA: wederzijdse informatieplicht tussen politiediensten en 
overheden van bestuurlijke politie 

› Art. 5/2 WPA: informeren burgemeester door politieleiding van 
politiediensten bij buitengewone en gewichtige gebeurtenissen die de 
openbare orde raken 

› Art. 44/1 §4 WPA:  
 

Wanneer de politiediensten in het kader van de uitoefening van hun opdrachten van gerechtelijke politie kennis 
krijgen van persoonsgegevens en informatie die van belang zijn voor de uitoefening van de bestuurlijke politie 
en die aanleiding kunnen geven tot beslissingen van bestuurlijke politie, stellen zij de bevoegde bestuurlijke 
politieoverheden daarvan onverwijld, zonder enige beperking en met schriftelijke bevestiging in kennis, 
behoudens wanneer dit de uitoefening van de strafvordering in het gedrang kan brengen, maar onverminderd 
de maatregelen die noodzakelijk zijn in geval van een ernstig en onmiddellijk gevaar voor de bescherming van 
personen en van de openbare veiligheid of gezondheid. 
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› WPA 
› Art. 44/1 §4 WPA: twee voorwaarden 

› Finaliteitsprincipe 

› Uitoefening strafvordering niet in gedrang brengen tenzij openbare 
orde en veiligheid personen 

› Art. 44/11/7 WPA 
De persoonsgegevens en informatie worden meegedeeld aan de bevoegde gerechtelijke overheden of 
overheden van bestuurlijke politie om hen toe te laten hun wettelijke opdrachten uit te oefenen. 

 

› Art. 44/11/9 § 2 WPA 
Na advies van het Controleorgaan kunnen ze eveneens meegedeeld worden aan de Belgische openbare 
overheden, publieke organen of instellingen of instellingen van openbaar nut die door de wet belast zijn met 
de toepassing van de strafwet of die wettelijke verplichtingen inzake de openbare veiligheid hebben, wanneer 
deze ze nodig hebben voor de uitoefening van hun wettelijke opdrachten. 

› MAAR uitvoeringsbesluit ontbreekt 

 

› Art. 44/11/12 §1, 1° WPA 

 
§ 1. De Koning bepaalt bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, na advies van de Commissie 
voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer : 

1°De nadere regels van de rechtstreekse toegang tot de in de A.N.G. vervatte persoonsgegevens en 
informatie voor de overheden bedoeld in artikel 44/11/7 en 44/11/8 in het kader van de uitoefening van hun 
wettelijke opdrachten. 

› MAAR uitvoeringsbesluit ontbreekt 
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› WPA 
› Besluit: 

› Voluntaristen verwijzen naar sleutelbegrippen als ‘voorkoming van 
misdrijven’, ‘openbare veiligheid’ 

› Voorzichtigen: meer expliciete regelgeving noodzakelijk 

› Art. 21 bis Sv 
Onverminderd de bepalingen in de bijzondere wetten en de toepassing van de artikelen 
28quinquies, § 2, 57, § 2, en 127, § 2, wordt over het verzoek van de rechtstreeks 
belanghebbende om inzage te verlenen van het dossier of er een afschrift van te verkrijgen 
geoordeeld door de onderzoeksrechter overeenkomstig artikel 61ter of door het openbaar 
ministerie, naargelang van de stand van de procedure. Als rechtstreeks belanghebbende 
wordt beschouwd : de inverdenkinggestelde, degene tegen wie de strafvordering is ingesteld 
in het kader van het gerechtelijk onderzoek, de verdachte, de burgerrechtelijk aansprakelijke 
partij, de burgerlijke partij, degene die een verklaring van benadeelde persoon heeft afgelegd, 
evenals degenen die in hun rechten getreden zijn of die hen als lasthebber ad hoc, curator, 
voorlopig bewindvoerder, voogd of voogd ad hoc vertegenwoordigen. In alle andere gevallen 
wordt de beslissing over het verlenen van inzage van het dossier of het verkrijgen van een 
afschrift ervan genomen door het openbaar ministerie, zelfs tijdens het gerechtelijk 
onderzoek. 
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› Art. 21 bis Sv 
› Bestuurlijke overheid niet op lijst van ‘rechtstreeks belanghebbende’, maar 

OM beslist soeverein wie belanghebbende is. 

› Circulaire Procureurs-Generaal of van college van PG’s? 

› Art. 1380, tweede lid, Ger. Wb. 
Het openbaar ministerie oordeelt over de mededeling of de afgifte van een afschrift van akten 
van onderzoek en van de rechtspleging in het kader van tuchtzaken of voor administratieve 
doeleinden. 

› ‘Administratieve doeleinden’ is ruim = bestuurlijke beslissing, bestuurlijke 
maatregel of administratieve sanctie 

› Besluit: 
› De solide wettelijke basis ontbreekt vooralsnog, onder andere door ontbreken 

uitvoeringsbesluiten 

› Het kan, maar sterk afhankelijk van de PdK: geloof in engagement en 
geïntegreerde veiligheidsaanpak 
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2. Een duurzame wettelijke verankering van de bestuurlijke handhaving 
als basis van een veralgemeende toepassing en de ontwikkeling van 
een cultuur van bestuurlijke handhaving (cf. KIV 2016-2019) 
 

› Vereist: een solide wettelijke basis die ondubbelzinnig toelaat om in gemeentelijke 
politieverordening concrete voorwaarden te stellen met het oog op het nemen van 
een bestuurlijke beslissing 

› Vb. publiek toegankelijke plaatsen onderwerpen aan uitbatingsvergunning, 
moraliteitsonderzoek, screenings, identiteitscontroles, betreden woningen, 
financiële onderzoeken of voorleggen financiële stukken ter staving van solvabiliteit 

› Art. 458ter Sw: structurele oplossing beroepsgeheim (LIVC, casusoverleg) 

› Meer mogelijkheden BH voor gemeente in kader kansspelproblematiek 

› Meer mogelijkheden BH tot sluiten van panden (cf. Nederland) 

› Korte termijn: wat vereist is 

› Middellange termijn: de duurzame wettelijke verankering van bestuurlijke handhaving 
en alles wat er direct verband mee houdt, op de eerste plaats de 
informatiehuishouding 
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6. Beslui t :  waar staat  men met de bestuur l i jke handhaving 

in België? Een aanzet  tot  SWOT-analyse 

36 

STRENGTH 
• Positieve ervaringen strekken tot navolging 
• Voorkomen is beter dan straffen (of niets doen) 
• Ingebed in veiligheidsplannen, in lijn met de filosofie 

van een geïntegreerd en integraal beleid 
• In lijn met verantwoordelijkheid van bestuurlijke 

overheden voor veiligheid 
• Steun van de bevolking 
• Steun van VVSG en Minister van BZ en V 

THREATHS 
• Weerstand tegen concept van bestuurlijke handhaving 
• Gerechtelijke info en dus steun van OM cruciaal (≠ overal) 
• Bestuurlijke handhaving > politie 
• Bestuurlijke handhaving hangt af van individuen 

 

OPPORTUNITIES 
• Druk van verschuiving fenomenen uit 

Nederland 
• Terrorisme en de les van de 

voedingsbodem 

 

WEAKNESSES 
• Solide en houvast biedende wettelijke 

basis (cf. Nederland) ontbreekt 
• Nog geen cultuur van bestuurlijke 

handhaving 
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