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Stand van zaken en nieuwe ontwikkelingen 
Vlaanderen / Antwerpen

De provinciale coördinatoren worden overgedragen naar Welzijn en Justitie vanaf januari 2017. De 
ketenaanpak intrafamiliaal geweld worden ondergebracht onder hetzelfde Vlaams departement 
naast de justitiehuizen. 

In de verschillende FJC's zijn lokale besturen (steden) betrokken.  We moeten bekijken op welke 
manier we in De Kempen een stad (steden) kunnen betrekken in de ketenaanpak Turnhout. De 
gesprekken hierover zijn gaande via de gedeputeerde.

Minister Geens zal een voorstel doen voor een uitbreiding van de wet op het beroepsgeheim 458  
(458 ter) om het spreekrecht te kunnen gebruiken, bij radicalisering en bepaalde cases IFG – op 
voorwaarde dat er een structuur voorzien is en dat er akkoord is van het parket.

Minister Sleurs heeft de FJC's opgenomen in het nationaal veiligheidsplan. (Hiermee wordt een 
antwoord geboden op een multidisciplinaire aanpak bij IFG die door de Europese Conventie van 
Istanbull worden opgelegd).

Minister Vandeurzen heeft een aantal rapporten laten maken o.a. rond jeugdhulpverlening en 
gezinsdrama's, uit beide rapporten kwam sterk naar voor dat er een gebrek was aan continuïteit in 
de zorg en hulpverlening. Door de resultaten van deze rapporten heeft Minister Vandeurzen besloten
om sterk in te zetten op ketenaanpak en een vorm van ketenaanpak wil installeren op regionaal vlak,
dus sterk afgestemd op de noden van de regio. Er werden 6 fiches opgesteld wat een ketenaanpak 
kan betekenen.  

De 6 fiches over informatiedeling en samenwerking tussen politie, justitie en hulpverlening:
Fiche 1:
Overleg tussen Parket en hulpverlening.
Fiche 2: protocol van moed
Overleg tussen parket en  hulpverleningsdiensten die informatie met elkaar kunnen delen (niet 
anoniem) in situaties van kindermishandeling. De aanbrenger blijft dossierhouder.
Fiche 3:  Niet anonieme ketenaanpak met dossierhouders (KAT Turnhout is hier een voorbeeld van)
Fiche 4: CO3: Niet anonieme informatiedeling en ketenaanpak tussen parket en hulpverlening waar
een aantal medewerkers gedetacheerd worden en die samenzitten op 1 locatie.
Fiche 5: FJC (vb. FjC Antwerpen)
Alle hulp- en dienstverlening werken samen in complexe situaties van IFG waarin betrokkenheid is 
van justitie en hulpverlening. Al deze dienst- en hulpverlening noodzakelijk bij IFG wordt in 1 huis 
aangeboden. 
(OCMW, huisartsen, politie, VK, CAW,...).
Fiche 6: FJC full option
Een FJC wat een eigen instap heeft (Fiche 5 vertrekt vanuit verwijzingen vanuit de nu bestaande 



diensten (SH en 1712  of andere diensten) in Antwerpen. Hoe verhoud zich dit tov de brede instap.
De Antwerpse gedeputeerden willen hun schouders onder de ketenaanpak zetten in de 
overgangsperiode naar de overdracht van de opdracht van de provincie naar de Vlaamse overheid. 
Mogelijks zouden er vanuit de provincie (duidelijkheid hierover in oktober) hiervoor nog extra 
middelen voor voorzien worden.

Het is belangrijk dat de stuurgroep een concept uitwerkt voor de regio Turnhout.

Stand van zaken Ketenaanpak Turnhout
Zie PPT presentatie als bijlage aan dit verslag.

Casusregie: In het samenwerkingsakkoord opnemen dat casusregisseur best niet betrokken is in het
dossier. Parket en politie kan vanuit de justitiële context geen casusregie opnemen. Vanuit SD JRB 
moet er een mandaat zijn om te kunnen werken met een dossier.
Volgens Tom Goossen zouden de justitiehuizen vanuit het nieuwe decreet van de justitiehuizen een 
opdracht krijgen in de FJC's, ketenaanapk IFG.
Opmerking Parket: belangrijk om het wettelijk kader te kennen om hier op af te stemmen. 

Opmerking Parket: Er moet een duidelijk kader en structuur komen waarin we kunnen werken en 
dat juridisch correct is.

Voor de justitiehuizen is het belangrijk om een zicht te krijgen op de opdracht en de evt. bijkomende
middelen.Deze beslissing zal vermoedelijk snel genomen worden door de overheid. Indien er geen 
extra middelen voorzien worden zal er geen inzet komen vanuit de justitiehuizen. 

Afspraak: Tegen de volgende stuurgroep moet er een duidelijke structuur komen en kader 
waarbinnen we kunnen werken. 

Vertegenwoordiging op het overleg KAT vanuit SD JRB is moeilijk owv het mandaat dat men al of 
niet heeft om in een concreet dossier. Werner Malfet wil zeker meewerken en meedenken maar 
twijfelt aan de meerwaarde van een vaste vertegenwoordiger in het KAToverleg. 

Extra inzet is voor elke organisatie een pijnpunt/


	Stand van zaken en nieuwe ontwikkelingen Vlaanderen / Antwerpen
	Stand van zaken Ketenaanpak Turnhout

