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01 Questions jointes de - M. Raf Terwingen au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité 
et de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "la coopération internationale dans le 
cadre de l'approche administrative des délits" (n° 15660) 
- M. Raf Terwingen au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé 

de la Régie des Bâtiments, sur "l'approche administrative des délits dans notre pays" (n° 

15661) 

01.01 Raf Terwingen (CD&V): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, mijn twee vragen gaan 
over hetzelfde item. U moet maar zien hoe u ze beantwoordt. U weet dat ik, net als u, zeer begaan 
ben met de bestuurlijke aanpak van de criminaliteit. Ik meen dat dit de toekomst is en dat wij dit verder 
moeten uitbouwen om op die manier onze veiligheidsdiensten en politiediensten toch een beetje 
verder te helpen. Uiteindelijk blijft veiligheid vooral een maatschappelijke kwestie en ook een 
maatschappelijke verantwoordelijkheid.  Vandaar dat ik deze vragen stel.  
 
Ik heb enerzijds een vraag over de RIEC’s, binnenlands, en anderzijds over de EU-RIEC’s, de EU-
regionale RIEC’s, waarover enige tijd geleden in Maastricht een colloquium is gehouden. Ik meen dat 
daar interessante informatie en mogelijkheden werden uiteengezet. 
 
Ik wil u gewoon vragen wat de stand van zaken is.  Wat vindt u daarvan? Hoe zullen wij dit verder 
ontwikkelen? Liefst in Limburg en Antwerpen, zoals naar ik meen uw bedoeling was. En hoe staat het 
concreet met het EU-regionale RIEC? 
 
01.02 Minister Jan Jambon: Mijnheer de voorzitter, ik zal de twee vragen, die samen werden gesteld, 
ook samen beantwoorden. 
 
Misschien eerst wat de EU-RIEC’s betreft. Op dat vlak volgen wij de ontwikkeling op de voet. Ter zake 
neemt de administratie de initiatieven. De gesprekken tussen de deelnemende lidstaten van de 
Benelux en Nordrhein-Westfalen, want daar spreken wij over, zijn aan de gang. De noodzakelijke 
documenten en richtlijnen worden op dit moment uitgeschreven. Dat is het werk van de betrokken 
administraties. 
 
Het EU-RIEC zal grotendeels gefinancierd worden met geld van de Europese Commissie. Daarvoor 
werden de eerste contacten reeds gelegd. Een aanvraagdossier is voorbereid. 
 
Waar het EU-RIEC gehuisvest zal worden, wordt nog onderzocht. Het is wel de bedoeling het te 
huisvesten in of nabij de Euregio Maas-Rijn, en op Belgisch grondgebied. 
 
Ik kan mij voorstellen dat bepaalde gemeenten daar misschien ruimte voor hebben. Feel free. 
 
EU-RIEC is een proefproject, een labo voor internationale samenwerking in het kader van de 
gegevensuitwisseling ten voordele van de bestuurlijke aanpak van de georganiseerde criminaliteit. Het 
zal ter beschikking staan van de geïnteresseerde bestuurlijke overheden en politiediensten. Het is aan 
de lokale overheden en politiediensten om met dat aanbod iets te doen. Er is de EU-RIEC en de  
nationale RIEC, waarover ik dadelijk iets meer zeg. De nationale proeflabo’s zullen een schakel zijn en 
daar zullen de directe contactpersonen zitten met de EU-RIEC. 
 



Wat betreft de nationale RIEC, het volgende. Er worden op dit moment vier proefprojecten op het 
niveau van de arrondissementen opgestart, namelijk in Antwerpen, Limburg, Brussel en Moeskroen. 
Het gaat om een bottom-upstructuur voor een bestuurlijke handhaving. Deze wordt getest binnen het 
huidige wettelijke kader. Enkele arrondissementen hebben al bottom-up de structuur van hun 
proefproject bepaald. 
 
Het is de bedoeling dat het proefproject Antwerpen wordt gehuisvest bij de CSD van de federale 
politie en dat het proefproject-Limburg ondergebracht wordt bij het provinciebestuur. Voor de twee 
andere proefprojecten wordt nog bekeken hoe ze kunnen worden ingevuld. De noodzakelijke en 
bijkomende capaciteit die daarvoor nodig is, namelijk drie FTE’s, zullen ter beschikking worden 
gesteld. In totaal gaat het dus om zes personeelsleden die gedetacheerd zullen worden vanuit de 
federale politie. De profielen werden bottom-up uitgeschreven, dus door de lokale diensten. Er wordt 
niet specifiek in extra middelen voorzien. De federale politie stelt het personeel ter beschikking binnen 
haar reguliere werking. Er zijn dus geen bijkomende aanwervingen. 
 
Dat is op dit moment de stand van zaken. 
 
De voorzitter: Heb ik goed begrepen dat u beide vragen hebt beantwoord? 
 
01.03 Minister Jan Jambon: Dat klopt, mijnheer de voorzitter. 
 
01.04 Raf Terwingen (CD&V): Mijnheer de minister, ik was vooral benieuwd naar het euregionaal 
aspect en de eventuele evolutie op dat vlak. Ik stel voor dat wij dat samen opvolgen. Ik weet dat ik 
altijd terechtkan bij uw kabinet, dat mij soms interessante zaken proactief laat weten. Ik meen het 
proefproject indertijd mee te hebben mogen lanceren. 
 
Ik zie dat de nodige stappen worden ondernomen om het project verder uit te rollen in Limburg en 
Antwerpen en ook op de twee andere plaatsen. Ik kan misschien enkele suggesties doen voor goede 
federale ambtenaren die daar heel goed werk kunnen leveren. Ik zal u dat misschien off the record 
meedelen. 

 

L'incident est clos. 


