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Beste burgemeester,
Nu de verkiezingskoorts is gaan liggen en de sjerpen uitge-
deeld, kunnen de burgemeesters zich (opnieuw) voor de volle 
honderd procent toeleggen op hun taken. Gefeliciteerd met uw 
burgemeesterambt! Als Algemene Directie Veiligheid en Pre-
ventie van de FOD Binnenlandse Zaken proberen we u daarin 
zoveel mogelijk te ondersteunen. 
Niet alleen de burgemeesters stellen hun beleidsnota op voor 
de komende legislatuur, ook minister van Binnenlandse Zaken 
Joëlle Milquet presenteert haar politieke nota voor 2013. In 
deze BeSafe doet ze uit de doeken wat haar prioriteiten zijn op 
het vlak van veiligheid en preventie. Daarin heeft ook de bur-
gemeester een essentiële rol te spelen. U leest er alles over op 
pagina 2 en 3.

“De burgemeester-poll levert ideeën  
op voor het eigen veiligheidsbeleid.”

Om burgemeesters beter te wapenen in de strijd tegen netwerken van mensenhandel en mensensmokkel, krijgen 
ze een extra bevoegdheid. Dankzij de invoeging van een nieuw artikel (‘artikel 134quinquies’) in de Nieuwe Ge-
meentewet, kan de burgemeester – na overleg met de gerechtelijke instanties – beslissen een bepaalde inrichting 
te sluiten wanneer er ernstige aanwijzingen voor feiten van mensenhandel of mensensmokkel zijn. Die sluitings-
maatregel duurt maximum zes maanden en is enkel geldig als ze ter kennis wordt gebracht op de eerstvolgende 
gemeenteraad. Deze nieuwe wet van 1 juli 2011 werd op 28 december 2012 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. 

In DE kIjkER

hET VEIlIGhEIDSBUllETIN VOOr DE BUrGEMEESTEr - FEBrUArI 2013

Vervolgens legden we aan vijf burgemeesters enkele ‘veiligheids-
vragen’ voor. Benieuwd naar wat de burgemeesters van Durbuy, 
Kruishoutem, leuven, Mont-Saint-Guibert en Sint-Jans-Molen-
beek antwoordden op onze ‘burgemeester-poll’? U ontdekt het 
op pagina 4 en 5. Daar kunt u lezen welk belang uw collega-
burgemeesters hechten aan bijvoorbeeld GAS, de camerawet-
geving, diefstalpreventie, enzovoort. En eventueel ideeën opdoen 
voor uw eigen veiligheidsbeleid.  
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ALGEMEnE BELEIDSnOTA

Vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen Joëlle Milquet 
stelde begin dit jaar haar algemene beleidsnota voor 2013 voor. Haar prioriteit?  
De burger beschermen tegen criminaliteit, onvoorzienbare gebeurtenissen en rampen.  
De burgemeesters en de Algemene Directie Veiligheid en Preventie spelen een hoofdrol.  
De minister zet haar prioriteiten voor dit jaar uiteen. 

De burgers beschermen

Vicepremier en minister van 
Binnenlandse Zaken en Gelijke 
Kansen Joëlle Milquet 

In uw algemene beleidsnota legt u de 
nadruk op meer preventie. Wat is de 
rol van de burgemeester hierin?
Ik zie de burgemeester als een essentiële 
partner. hij kan de lokale spelers aanzet-
ten om de veiligheid van de burger te ver-
sterken. De burgemeester moet er zich 
van bewust zijn van het arsenaal waarover 
hij beschikt om de risico’s te verkleinen. 
hij kan bijvoorbeeld beroep doen op een 
diefstalpreventieadviseur en een brand-
preventieadviseur. Die personen werken 
voor de lokale overheden en zijn speciaal 
gevormd om de burger te helpen zijn huis 
te beveiligen tegen inbraak en brand. Veel 
inwoners willen overigens graag actief 
meewerken aan de veiligheid van hun wijk 
via buurtinformatienetwerken. Dergelijke 
BIN’s geven de politie de kans preventief 
en snel informatie te verspreiden en de 
burgers aan te moedigen om verdachte 
situaties te signaleren. 

Welke andere middelen hebben de 
burgemeesters ter beschikking?
De burgemeester kan extra aandacht ge-
ven aan bepaalde plaatsen en doelgroe-
pen. hij kan daarvoor heel wat hulpmid-
delen inzetten en sensibiliseringsacties 
lanceren, in samenwerking met verschil-
lende partners. Zo kan de burgemeester 
de lokale voetbalclubs aansporen om een 
sociaal project op te starten voor school-
verlaters of spijbelaars. De sport brengt 
hen rechtstreeks in contact met begrippen 
zoals respect en diversiteit. 
Om risicogroepen zoals apothekers, res-
tauranthouders en huisartsen beter te 
beschermen, heeft mijn administratie een 
toolbox gemaakt die kan men terugvinden 
op www.besafe.be.

Sensibilisering over brand- en diefstalpre-
ventie kan een burgemeester dan weer 
opzetten in samenwerking met de preven-
tiediensten en de brandweer. 
Daarnaast wordt momenteel gewerkt aan 
een nieuwsbrief en een handleiding voor 
de personen die identiteitsdocumenten af-
leveren, om langs die weg identiteitsfraude 
tegen te gaan. 

Hoe wil u de gemeenten ondersteu-
nen bij hun veiligheids- en preventie-
beleid?
Dit jaar wordt een nieuw kader uitgewerkt 
voor de strategische veiligheids- en pre-
ventieplannen. Die moet men kunnen aan-
passen aan nieuwe prioriteiten, in functie 
van de kadernota over integrale veiligheid, 
het Nationaal Veiligheidsplan en nieuwe 
uitdagingen. 
Om de cycli van het veiligheidsbeleid op 
elkaar af te stemmen werken we met één 
datum: de nieuwe strategische veilig-
heids- en preventieplannen en de zonale 
veiligheidsplannen gaan allemaal in wer-
king op 1 januari 2014. 

De strijd tegen overlast is een van uw 
prioriteiten. Hoe wil u dat concretise-
ren in 2013? 
Ik wil graag aan de burgemeester extra 
armslag geven om overlast te bestrijden, 
binnen een precies afgelijnd, aangepast 
kader. De hervorming van de GAS zal de 
gemeentepolitie meer mogelijkheden op-
leveren om hinderlijk gedrag in de open-
bare ruimte aan te pakken. het wetsont-
werp vertrekt naar de Kamer in de eerste 
helft van dit jaar. het juridisch kader wordt 
versterkt. De boete en het aantal situaties 
waarvoor men kan sanctioneren wordt 
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opgetrokken. Ook de minimumleeftijd kan 
dalen. Voor die jongste groep zijn er ga-
ranties ingebouwd voor een aangepaste, 
proportionele aanpak, met gemeen-
schapsdienst, bemiddeling, enzovoort. 
Mijn project versterkt en harmoniseert de 
strijd tegen overlast in de politiezones en 
moderniseert de procedure.

Wat worden de nieuwe mogelijkheden 
voor de burgemeester?
De burgemeesters krijgt meer bevoegd-
heden op het domein van de bestuurlijke 
politie, met de mogelijkheid om een locatie 
gedurende maximum een maand te slui-
ten. Die maatregel wordt mogelijk in ge-
val van problemen voor de openbare orde 
door individuen of groepen, of wanneer 
op dezelfde plek de reglementen of voor-
schriften van de gemeenteraad herhaalde-
lijk overtreden worden of, tenslotte, als er 
evenementen in de gemeente plaatsvin-
den die een verstoring van de openbare 
orde zouden kunnen veroorzaken. 

Het systeem van administratieve 
sancties zal dus versterkt worden. 
Zijn er ook veranderingen voorzien op 
het terrein?
Ja, op het terrein wordt de strijd tegen 
overlast opgedreven dankzij nieuwe ca-
tegorieën van gemeenschapswachten: 
enerzijds de provinciale of regionale amb-
tenaren, aangewezen door de gemeente-
raad na advies van de federale diensten, 
anderzijds de personeelsleden van inter-
gemeenschappelijke samenwerking en 
autonome intergemeenschappelijke be-
sturen die in het kader van hun bevoegd-
heden toegewezen zijn door de gemeen-
schapsraad, en tenslotte de bijzondere 
veldwachters.

U hebt bij de begrotingsbespreking 
aangedrongen op extra middelen voor 
meer blauw op straat. Zijn er nog an-
dere projecten om de aanwezigheid 
van politiemensen op te drijven?
Sinds de hervorming van de politiedien-
sten herhaalde de federale overheid regel-
matig haar ambitie om de veiligheid van de 
burger te vergroten door de politiecapaci-
teit op te drijven. In dat licht moet men de 
richtlijnen zien van 1 december 2006 voor 
de vermindering en vereenvoudiging van 
administratieve taken bij de lokale politie. 
Dat trekt de lijnen voor de verdeling van 
administratieve taken die aan politiedien-
sten toevertrouwd worden. In tijden van 
budgettaire schaarste leek het me be-
langrijk om het debat aan te gaan over het 
takenpakket van de politiediensten. Zowel 
de lokale als de federale politie moeten 
zich concentreren op de kerntaken, zodat 
ze haar operationele missies en acties op 
het terrein – zowel preventief als repres-
sief – kan versterken. Er is een werkgroep 
opgericht om de taken te identificeren, 
met langs de ene kant de taken die zon-
der enige twijfel het domein blijven van de 
politiediensten en langs de andere kant de 
taken die men zou kunnen toevertrouwen 
aan andere partners. 

Er wordt gewerkt aan twee ontwerpen 
van KB’s die aan de lokale en federa-
le politie een vergoeding toekennen 
voor het vervullen van bepaalde op-
drachten van de administratieve poli-
tie. Hoe ver staat u daarmee?
het ontwerp van het KB dat artikel 90 van 
de wet op de geïntegreerde politie uit-
voert, zet momenteel de laatste stappen 
in het goedkeuringsproces. het geeft de 
overheden die politiezones beheren een 

wettelijk kader om van de evenementor-
ganisator een vergoeding te vragen die 
de kost van de politie-inzet compenseert. 
Dit ontwerp van KB bevestigt het principe 
van gratis politiebijstand, maar maakt ook 
specifieke uitzonderingen mogelijk wan-
neer de algemene taken van de lokale po-
litie in het gedrang komen omdat ze een 
specifiek belang moeten dienen. hieraan 
gekoppeld wordt ook een complementaire 
regeling uitgewerkt voor wanneer de fede-
rale politie ingezet moet worden bij een 
lokaal evenement. 

Hoe zit het met de hervorming van de 
hulpverleningszones?
In de loop van het jaar 2012 werden hier-
rond meerdere wetteksten en reglementen 
uitgewerkt. Zo werd bijvoorbeeld de wet 
aangenomen die rechtspersoonlijkheid 
en een langdurige federale dotatie aan de 
prezones verleent. De rechtspersoonlijk-
heid moet een betere samenwerking tus-
sen de brandweerkorpsen op het terrein 
mogelijk maken, met een hogere efficiën-
tie tot gevolg. De prezones kunnen dankzij 
hun rechtspersoonlijkheid ook hun fede-
rale dotatie beter beheren. Ik hoop dat ik 
de gemeentes hiermee kan geruststellen 
en dat ze extra personeel aannemen. het 
permanente karakter van de dotatie is in 
elk geval een sterk signaal. De leiding van 
de prezones ligt in handen van een prezo-
nale raad, waarin de burgemeesters van 
elke betrokken gemeente vertegenwoor-
digd zijn zodat ze actief kunnen deelne-
men aan het beslissingsproces.
Ik werk ook aan de vraag rond herfinan-
ciering van de hulpverleningszones. Dit 
is voor mij een prioriteit. De leden van de 
brandweerdiensten verdienen het en de 
veiligheid van de burgers vereist het. 



Poll-uitslagen

Onder collega’s
We vroegen aan vijf 
burgemeesters wat 
ze doen rond GAS, 
bewakingscamera’s, 
preventie… Ze gaven hun 
ongezouten mening en 
wisselen tips uit ‘onder 
collega’s’.
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Wat doet u rond brandpreventie? 

Welk project zou als goed voorbeeld 

kunnen dienen voor andere burgemees-

ters?

Onze gemeenteraad heeft een reglement rond brandpreven-

tie goedgekeurd. Verder koppelen we ons aan de brandweer 

van Waver, die onze gemeente bedient. 

Er is een parkeerverbod rond gebouwen met meer dan 

twee verdiepingen om de brandweer niet te hinderen. Een 

vrije route voor de brandweer tijdens de markten en onze 

preventieadviseurs sensibiliseren de burgers (nooduitgangen, 

rookdetectors, CO,…).

Diefstalpreventie wordt beheerd door de politiezone Orne-

Thyle.

We bieden gratis diefstalpreventie aan en bestuderen mo-

menteel nog premies voor woningbeveiliging en een systeem 

van tele-politie om handelaars beter te beveiligen.

De coördinatie verloopt via de hulpverleningszones. Er vinden regelmatig coördinatiesamenkomsten plaats tussen 

alle preventie- en veiligheidsdiensten, met politie, gemeen-

schapswachten, MIVB, De Lijn, parkeerwachters betrokken. 

We werken ook een noodplan uit.

Neen. We hebben 69 camera’s voor controle van de openbare weg, 

verkeersopvolging, identificatie van feitenplegers, nazicht bij 

tegenstrijdige verklaringen, routebegeleiding voor ordehand-

havers en tenslotte het ontradend effect bij daders en een 

gevoel van veiligheid bij de burgers. 

Ja. We beschikken over een ambtenaar-vaststeller en een 

ambtenaar-sanctioneerder. We bestraffen vooral kleine 

overlast zoals wildstorten, bomen te ver uitgroeien, heggen 

die publieke ruimte innemen…

Ja. In 2012 hadden we meer dan 16.000 GAS-PV’s, vooral 

op vlak van verkeer. We willen vooral de overlast tegengaan 

en schakelen daarvoor gemeenschapswachten in. 

De problemen rond lokale veiligheid worden beheerd door de 

politiezone.

We willen vooral de strijd opvoeren tegen drugs, geweld, 

aantasting van fysieke integriteit en inbraken. De beveiliging 

van openbare plaatsen wordt opgevoerd. Daarbij is een 

intensieve samenwerking tussen preventiediensten en politie 

essentieel. 

Wat doet u rond diefstalpreventie? 

Welk project zou als goed voorbeeld 

kunnen dienen voor andere burgemees-

ters?

hoe onderhoudt / vergroot u de samen-

werking tussen politie, brandweer en 

preventiediensten?

heeft u bewakingscamera’s? 

Zo ja, wat zijn de effecten daarvan? 

Zo neen, waarom niet?

Past u de gemeentelijke administratieve 

sancties toe? Zo ja, welke zijn de belang-

rijkste inbreuken die u sanctioneert? 

Zo neen, waarom niet?

hebt u een lokaal veiligheidsbeleid in uw 

gemeente? 

Zo ja, wat zijn de twee / drie belangrijkste 

speerpunten voor de komende zes jaar?

Philippe Evrard (burgemeester Mont-Saint-Guibert) Françoise Schepmans  
(burgemeester Sint-Jans-Molenbeek)



Onder collega’s
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We hebben CO-acties en preventionisten. Maar voor onze 

40.000 studentenkamers komen we niet veel verder dan 

steekproefcontroles. En daarnaast werkt een brandweerman 

maar een goeie 100 werkdagen per jaar. Ook dat beperkt 

onze slagkracht, natuurlijk.

Onze vrijwillige brandweer sensibiliseert jongeren en geeft 

praktische opleidingen aan jeugdbewegingen. Samen met het 

OCMW zorgen we voor gratis rookmelders en preventiebezoe-

ken bij de sociaal zwakkeren. Daarnaast rusten we onze eigen 

gemeentegebouwen systematisch uit met branddetectie.

Onze eigen gebouwen zijn conform de reglementen en we 

controleren systematisch gebouwen die openstaan voor 

het publiek. In geval van tekortkoming weigeren we een 

veiligheidsattest en volgt er een verhuurverbod. Ook lokale 

verenigingen moeten hieraan voldoen.

We hebben voortdurend preventieacties, premies voor sloten, 

een adviseur die aan huis komt… en dat werkt. Maar laat 

ons eerlijk zijn: preventie vereist ook een geloofwaardig 

repressief luik. Daarom is een goede samenwerking met het 

parket zo belangrijk. Lik op stuk werkt.

Onze diefstalpreventieadviseurs geven gratis advies op 

eenvoudig verzoek (soms na een diefstal) van inwoners of 

bedrijven. Daarnaast hebben we BIN’s in tal van woonkernen. 

Onlangs werd voor een industriezone een BIN-I opgericht met 

de steun van het Economisch Initiatief Vlaamse Ardennen.

We sensibiliseren via in de regionale pers, de gemeentelijke 

nieuwsbrief  en bij de aankomst van nieuwe inwoners. Drie 

preventieadviseurs komen op verzoek aan huis. De politie 

patrouilleert ook rond de woningen van mensen die met 

vakantie zijn.

Aan reglementen hebben we geen gebrek, maar de 

samenhang ontbreekt. Daarom dat ik het belangrijk vind om 

de werking op elkaar af te stemmen. Het is mijn taak om 

ze regelmatig bij elkaar te brengen en continu overleg te 

stimuleren.

We organiseren jaarlijks een gezamenlijke opendeurdag. De 

Dag van de Veiligheid zat vol spectaculaire activiteiten met de 

brandweer, politie, Rode Kruis en Civiele Bescherming. Ook 

de gemeentelijke veiligheidscel en de verkeersadviescom-

missie zijn fora voor overleg en samenwerking.

De politie heeft driemaandelijkse bijeenkomsten met andere 

diensten zoals gemeentelijke en OCMW-vertegenwoordigers, 

scoutsleiders... Politie en brandweer overleggen wanneer de 

nood zich voordoet.

Leuven was één van de voorlopers en de camera’s hebben 

ontegensprekelijk zeer goede diensten bewezen. We gaan nu 

extra camera’s zetten in onder andere het kernwinkelgebied 

en we denken aan nummerplaatherkenning om auto’s te her-

kennen die wel degelijk in verkeersvrije straten mogen rijden.

De gemeente beschikt reeds een aantal jaren over ANPR-

camera’s voor nummerplaatherkenning opgesteld aan het 

op- en afrittencomplex van de E17. Deze zijn bijzonder 

dienstig voor onderzoeksgerelateerde opzoekingen.

Ja, er zijn camera’s in de halfondergrondse parking in 

Durbuy om identificatie mogelijk te maken bij incidenten, 

ongelukken en vandalisme. Er zijn er ook bij de ingang van 

het stadhuis zodat we kunnen controleren wie aankomt en 

vertrekt, en eventueel dieven kunnen identificeren. 

Ik was en ben een groot pleitbezorger van GAS, maar we 

gaan niet mee in de uitbreiding, het verhogen van de boetes 

of het verlagen van de leeftijd. Ik vind een straatverbod of 

GAS voor kleine diefstallen niet verstandig. Dat blijft het 

werkterrein van het parket.

Ja, reeds geruime tijd. Het gaat meestal over nachtlawaai.Op gemeentelijk niveau niet, bij gebrek aan personeel. Maar 

de politie treedt wel op. Het gaat vooral over sluikstorten, 

nachtlawaai, wildplakken, negeren van het sluitingsuur…

Drugsbestrijding. Niet enkel omwille van de drugs maar ook 

omwille van de overlast en de criminaliteit die ermee gepaard 

gaat. Verkeersveiligheid. Dat blijft een absolute must, ook al 

scoren we vandaag goed. En natuurlijk geluidsoverlast. Een 

typisch fenomeen voor een studentenstad. 

Een vrijwillige brandweerdienst en een dienst 100 in stand 

houden is een blijvende uitdaging. De nood- en interven-

tieplanning willen we verder ontwikkelen, o.m. via het DIO-

platform, noodoefeningen, het op punt stellen van het GANIP 

en BNIP’s bij lokale evenementen.

We werken vooral rond veilige scholen, publieke verlichting 

(overdag en ’s nachts), en verkeerscirculatie. Er zijn veilig-

heidsdossiers voor evenementen ’s avonds en er staat een 

bus met chauffeur ter beschikking voor het vervoer naar en 

van dergelijke feesten.

Philippe Bontemps  
(burgemeester Durbuy) 

Louis Tobback  
(burgemeester Leuven)

Joop Verzele  
(burgemeester Kruishoutem)  



Tielt wint Brandpreventieprijs
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Brandveiligheid mag geen luxe zijn voor wie het kan betalen. Tielt werkte een idee uit om 
brandpreventietips en rookmelders ook binnen te brengen bij gezinnen die het niet zo breed hebben.  
Dat leverde hen de 1ste Brandpreventieprijs op, uitgereikt door Binnenlandse Zaken.

Als je elke maand de eindjes aan elkaar moet kno-
pen, is brandpreventie niet meteen een prioriteit. 
Verre van, aldus de Tieltse brandweerkapitein 
lieven rijckaert. “Mensen die het financieel niet 
breed hebben, gebruiken vaak oude verwarmings-
toestellen en halen zelden een rookmelder in huis. 
het risico op woningbrand ligt bij hen dan ook 
zeer hoog. Daar wilden we iets aan doen, maar 
het was uiteraard voor ons korps onmogelijk om 
zelf bij iedereen langs te gaan. Daarom hebben 
we een brandpreventieopleiding op poten gezet 
voor OCMW-medewerkers, die sowieso regelma-
tig huisbezoeken afleggen bij kwetsbare groepen. 
Dan kunnen ze meteen ook nagaan of de woning 
brandveilig is, tips geven of de bewoners in con-
tact brengen met de brandpreventieadviseur.”

TrAIN THE TrAINEr
De twee uur durende opleiding werd gegeven door 
lokale brandpreventieadviseurs. Ze was gericht op 
maatschappelijk werkers en medewerkers van de 
technische dienst van het OCMW. “Dat gebeurde 

volgens het train-the-trainer principe: wij gaven 
hen onder meer tips over veilig verwarmen, het 
gevaar van CO-vergiftiging, het correct plaatsen 
van rookmelders… en die kennis geven zij nu door 
aan OCMW-cliënten. Tegelijk maken we ook de 
brandpreventieadviseurs beter bekend bij deze 
doelgroep.”
het project van de Tieltse brandweer werd be-
loond met de Belgische Brandpreventieprijs van 
Binnenlandse Zaken. hilde Van Der linden (Di-
rectie lokale Integrale Veiligheid): “het project 
sprong eruit omdat men zich specifiek richt naar 
kwetsbare, moeilijk te bereiken doelgroepen. Zilver 
en brons gingen respectievelijk naar de regionale 
brandweerdienst Sambreville en de Brandweer 
landen en hulpverleningszone Vlaams-Brabant 
Oost. het is de bedoeling dat we vanaf nu jaarlijks 
een Belgische Brandpreventieprijs uitreiken. Een 
mooie manier om de brandpreventieadviseurs te 
erkennen voor hun positieve engagementen en 
knappe projecten wat meer bekendheid te geven 
bij alle overige brandpreventieadviseurs.”  

BIn: twee jaar later

Eigenbrakel heeft drie buurtinformatienetwerken 
die gegroeid zijn uit een reële nood bij de inwo-
ners. Een golf van inbraken had het veiligheidsge-
voel een flinke deuk gegeven. Korpschef Stéphane 
Verhaeren: “Door de burgers zelf verantwoorde-
lijkheid te geven, in de vorm van een BIN, kunnen 
we het veiligheidsgevoel weer opkrikken. Burgers 
richten zich immers vaak naar de burgemeester 
met vragen die zijn bevoegdheden overschrijden, 
of ze nemen een afwachtende houding aan te-
genover de politie. Dankzij de BIN’s kunnen we 
tonen dat veiligheid een zaak is van iedereen. het 
is wel van groot belang – en ik raad dit iedere bur-
gemeester sterk aan – om voortdurend te com-
municeren met de BIN’s, ook al is het eventjes wat 
‘rustiger’. De burgers zijn zelf vragende partij, dus 

twijfel vooral niet om hen bijvoorbeeld een kran-
tenartikel op te sturen over de veroordeling van 
een verdachte in de regio. Zo zien ze meteen de 
concrete resultaten van politieacties.”

TrOEf vOOr DE BUrGEmEESTErS
Volgens Stéphane Verhaeren vergroten de buurt-
informatienetwerken ook het vertrouwen. hij haalt 
voorbeelden uit Nederland en de Angelsaksische 
landen aan, waar het idee van sociale controle en 
‘community policing’ veel meer verankerd is… en 
aanvaard wordt. “De verdiensten van de BIN’s 
moeten worden getoond. het gaat overigens niet 
over inbreuken op de privacy of de oprichting van 
milities. Integendeel: de netwerken zijn een middel 
om een wisselwerking te creëren én een vertrou-
wensklimaat te installeren. Ook voor de burge-
meesters is het een geweldige troef: door BIN’s 
op te richten tonen ze hun bekommernis over de 
veiligheid van hun inwoners en die kunnen op hun 
beurt een actieve rol opnemen in hun eigen ge-
meenschap. Kortom: iedereen wint erbij.          

De buurtinformatienetwerken werden in 2010 in het leven 
geroepen. Heel wat steden en gemeenten hebben intussen zo’n 
BIN opgericht. De balans? Zeer positief. Ook in de gemeente 
Eigenbrakel, zegt korpschef Stéphane verhaeren.

Wenst u meer info over 
BIN? Stuur dan een mailtje 
naar binplp@ibz.fgov.be. 

Wenst u meer info over 
het project? Neem dan 
contact op met Lieven 
Rijckaert via tielt.cdt@
brandweervlaanderen.be. 



Basisnormen aangepast
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De ‘basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing’ waren vrij strikt. 
Maar een KB versoepelde in juli vorig jaar de criteria voor nieuwe gebouwen die 
geen eengezinswoningen zijn. Dat maakt het een stuk makkelijker om milieuvrien-
delijke bouwtendensen te volgen voor sporthallen, rusthuizen, scholen… En daar 
zijn ze bij de Provinciale School BlO Meetjesland in Zelzate erg blij mee. “We 
hebben al langer plannen voor een nieuwe afdeling in onze buurgemeente As-
senede”, vertelt directeur luc Eeckhout. “het wordt een passiefschool met een 
groendak dat de speelplaats deels overdekt. De procedure voor de stedenbouw-
kundige vergunning is nog niet helemaal rond, maar voor het dak kregen we 
alvast groen licht.” 

ExTENSIEf GrOENDAK
het bouwproject wordt gerealiseerd binnen de pu-
bliek-private samenwerking Scholen van Morgen. 
Maar de schooldirectie heeft flink mee gedacht aan 
de plannen. “Tijdens vergaderingen met het archi-
tectenteam bleken de brandnormen vaak een strui-
kelblok”, zegt luc Eeckhout. “Maar het groendak 
was geen probleem, de brandweer screende het 
plan en heeft het vlot goedgekeurd.”
“het gaat om een extensief groendak, begroeid 
met mossen en kruiden”, verduidelijkt Kristof De 
Spiegeleire van AG real Estate COPiD, de afge-
vaardigde bouwheer voor het programma Scholen 
van Morgen. “We hebben van meetaf aan rekening 
gehouden met de vereisten zoals de minimale dikte 
van het dak, de compartimentering, de afstand tot 
andere gebouwen enzovoort.” 

vEIlIGHEIDSNIvEAU
“De nieuwe regels zijn sinds 1 december 2012 
van toepassing,” zegt randy Maenhout (Directie 
Brandpreventie, FOD Binnenlandse Zaken). “Ze 
maken dat een stedenbouwkundige vergunning 
aanvragen voor passiefgebouwen tegenwoordig 
een stuk sneller gaat. Zowel voor groendaken als 
voor houten gevels hebben we namelijk oplossin-
gen ingebouwd in de eisen voor reactie bij brand 
(dit is de mate waarin een bouwmateriaal bijdraagt 
aan een brand). Wie een groendak voorziet, dient 
bijvoorbeeld bepaalde veiligheidsafstanden te res-
pecteren, een houten gevel kan als er geen te grote 
afstanden tussen de houten latten zitten. Passief-
bouwen om energieprestaties te verbeteren, is een 
goede zaak. En met de nieuwe reglementering 
speelt de overheid op deze trend in.”                  

Wat moet u weten?
Op www.besafe.be vindt u onder de rubriek ‘Brandpreventie professioneel’ alle details 
over de nieuwe Basisnormen. U ziet er onder meer welke afstanden gerespecteerd 
moeten worden voor groendaken, welke materialen veilig zijn voor houten gevels, welke 
energievriendelijke liftverluchting mogelijk is, enzovoort. Wanneer u een bouwaanvraag 
krijgt voor een passiefschool of een ander ecologisch gebouw met publiek karakter 
(sportzaal, flatgebouw, rusthuis…) in uw gemeente, hoeft u in de bovenstaande geval-
len dus niet meer te dubbelchecken of de juiste afwijking vooraf werd aangevraagd. 
“Wel moet de brandweer in opdracht van de burgemeester controleren of de ontwerp-
plannen conform de nieuwe basisnormen voor brand zijn”, aldus Randy Maenhout. “De 
brandweer kan alle gevallen die beschreven staan in het nieuwe KB tegelijk goedkeuren. 
Opgelet: voor groengevels moet men wel nog steeds een aparte afwijking aanvragen.”

Brandveilige passiefscholen
Ecologisch bouwen zit in de lift. Ook heel wat scholen die (ver)
bouwen zoeken hun energiekost te  verlagen met bijvoorbeeld 
een houten gevel of een groendak. maar hoe brandveilig is dat? 
vroeger moest hier sowieso een afwijking op de brandpreven-
tiereglementering voor aangevraagd worden, maar sinds  
1 december gelden nieuwe voorschriften.

Wenst u meer info? Neem contact op met Randy Maenhout (Randy.maenhout@ibz.
fgov.be of 02 557 35 79) of surf naar http://besafe.be/nl/brandpreventie

Colofon
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Al UW NIEUWTjES
NAAr BESAfE 

Wilt u dat wij op de hoogte blijven van 
al uw meest recente nieuwtjes rond het 
thema veiligheid? Neem dan ons e-
maildres besafe@ibz.fgov.be op in de 
perslijst van uw stad of gemeente. Bij in-
teressante veiligheidsprojecten en cam-
pagnes, die als goed voorbeeld kunnen 
dienen voor andere lokale overheden, 
nemen wij met u contact op voor een 
interview… in deze nieuwsbrief! 

doen
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Beste burgemeester,
Nu de verkiezingskoorts is gaan liggen en de sjerpen uitge-
deeld, kunnen de burgemeesters zich (opnieuw) voor de volle 
honderd procent toeleggen op hun taken. Gefeliciteerd met uw 
burgemeesterambt! Als Algemene Directie Veiligheid en Pre-
ventie van de FOD Binnenlandse Zaken proberen we u daarin 
zoveel mogelijk te ondersteunen. 
Niet alleen de burgemeesters stellen hun beleidsnota op voor 
de komende legislatuur, ook minister van Binnenlandse Zaken 
Joëlle Milquet presenteert haar politieke nota voor 2013. In 
deze BeSafe doet ze uit de doeken wat haar prioriteiten zijn op 
het vlak van veiligheid en preventie. Daarin heeft ook de bur-
gemeester een essentiële rol te spelen. U leest er alles over op 
pagina 2 en 3.

“De burgemeester-poll levert ideeën  
op voor het eigen veiligheidsbeleid.”

Om burgemeesters beter te wapenen in de strijd tegen netwerken van mensenhandel en mensensmokkel, krijgen 
ze een extra bevoegdheid. Dankzij de invoeging van een nieuw artikel (‘artikel 134quinquies’) in de Nieuwe Ge-
meentewet, kan de burgemeester – na overleg met de gerechtelijke instanties – beslissen een bepaalde inrichting 
te sluiten wanneer er ernstige aanwijzingen voor feiten van mensenhandel of mensensmokkel zijn. Die sluitings-
maatregel duurt maximum zes maanden en is enkel geldig als ze ter kennis wordt gebracht op de eerstvolgende 
gemeenteraad. Deze nieuwe wet van 1 juli 2011 werd op 28 december 2012 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. 

In DE kIjkER

hET VEIlIGhEIDSBUllETIN VOOr DE BUrGEMEESTEr - FEBrUArI 2013

Vervolgens legden we aan vijf burgemeesters enkele ‘veiligheids-
vragen’ voor. Benieuwd naar wat de burgemeesters van Durbuy, 
Kruishoutem, leuven, Mont-Saint-Guibert en Sint-Jans-Molen-
beek antwoordden op onze ‘burgemeester-poll’? U ontdekt het 
op pagina 4 en 5. Daar kunt u lezen welk belang uw collega-
burgemeesters hechten aan bijvoorbeeld GAS, de camerawet-
geving, diefstalpreventie, enzovoort. En eventueel ideeën opdoen 
voor uw eigen veiligheidsbeleid.  

Laat van u horen
heeft u een leuk preventieproject? Gebruikt u onze folders op een originele 
manier? laat het ons weten op besafe@ibz.fgov.be en we sturen onze re-
dacteurs op pad. Uw voorbeeld kan immers nuttige inspiratie opleveren bij de 
collega’s in andere gemeenten.
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Wijziging ministerieel besluit
Gemeenschapswachten 
het ministerieel besluit van 28 oktober 2011, dat voorziet in een een-
malige financiële tegemoetkoming voor de basisopleiding van gemeen-
schapswachten, werd onlangs gewijzigd (ministerieel besluit van 30 
november 2012). Steden en gemeenten kunnen de financiële bonus, 
maximum 600 euro per persoon, nu aanvragen voor alle gemeen-
schapswachten die ze hebben tewerkgesteld en die tussen 1 oktober 
2010 en 31 oktober 2013 de basisopleiding hebben gevolgd – of nog 
zullen volgen. Om aanspraak te kunnen maken op die tussenkomst, 
moet voldoen worden aan verschillende voorwaarden, zie Ministerieel 
besluit van 30 november 2012, B.S. 14 december 2012.

wenst u meer info over de financiële tegemoetkoming voor de basisopleiding van gemeen-
schapswachten? stuur een mailtje naar sliv@ibz.fgov.be.

Abonnement ?
Kent u mensen die veiligheid in hun takenpakket 
hebben? Ook zij kunnen zich op deze nieuws-
brief abonneren. Besafe richt zich in de eer-
ste plaats op burgemeesters en andere lokale 
beleids verantwoordelijken en preventiewerkers. 
Besafe verschijnt vijf keer per jaar en is gratis.

abonneren kan via besafe@ibz.fgov.be

Toolbox voor apothekers
nu ook online

Om het aantal overvallen en inbraken bij apothe-
kers de kop in te drukken, ontwikkelde de FOD 
Binnenlandse Zaken samen met de APB (fede-
ratie van de Belgische beroepsverenigingen van 
zelfstandige apothekers) vorig jaar een ‘Toolbox 
voor apothekers’. Aan de hand van deze tool-
box met ‘tips en tricks’ kunt u de apothekers 
op uw grondgebied bewust maken van de pro-
blematiek en hen aanzetten om preventieve 
maatregelen te nemen.

de toolbox is u vanaf nu ook elektronisch beschikbaar op 
http://besafe.be/toolbox-apothekers.  

wenst u meer info? stuur een mailtje naar  
jeroen.destercke@ibz.fgov.be. 

Oproep
Veiligheidsprijs 

hebt u een innoverend veilig-
heidsproject op de rails gezet 
dat als voorbeeld kan dienen 
voor andere lokale overhe-
den? Dan kan u meedingen 
naar de Belgische Prijs voor 
Veiligheid en Criminaliteitspre-
ventie 2013. 
De prijs bestaat ondertussen 
20 jaar, en het thema van deze 
jubileumeditie wordt ‘geweld’. 

Interesse? U kunt uw project nog indienen tot vrijdag 31 mei. Eind febru-
ari vindt u de oproep en het deelnemingsformulier op www.besafe.be. 

wenst u meer info? stuur dan een mailtje naar anneleen.vancauwenberge@ibz.fgov.be.  


