
Inspiratie voor uw lokaal 
veiligheids – en preventiebeleid

‘We zetten een grote stap 
voorwaarts dankzij de technologie’

“Het werk van een preventieadviseur houdt meer in dan 
diefstalpreventie,” vertelt Pedro Teixeira, diefstalpreven-
tieadviseur en bevoegd voor de communicatie rond 
technopreventie voor de Preventiedienst Misdaden, 
Afdeling Preventie en Veiligheid van de stad Charleroi. 
‘Wij verzekeren de safety.’”

Welke acties ondernemen jullie?
Pedro Teixeira: “Wij sensibiliseren de burgers rond een-
voudige of complexere handelingen die hun veiligheid 
kunnen verhogen. Stedelijke criminaliteit, zoals diefstal 
door list, wordt ook behandeld. Wij organiseren acties op 
strategische plaatsen zoals supermarkten en het open-
baar vervoer en een multidisciplinaire werkgroep geeft 
voor iedereen infosessies op maat, zoals over de veilig-
heid van senioren. Wij verzekeren de safety: we geven o.a. 
tips om brand te bestrijden en brengen informatie over 
de conformiteit van brand- en rookdetectoren. 

Onder de brede waaier van onze gratis diensten bieden 
we ook de online rapportage aan van alarmen, de 

jaarlijkse herziening, adviesbezoeken aan huis om diefstal 
te bestrijden en een gemeentepremie voor de installatie 
van mechanische beveiligingssystemen in privéwonin-
gen, zowel voor eigenaars als huurders.”

Welke communicatietools gebruiken jullie?
Pedro Teixeira: “Afhankelijk van de doelstellingen gebrui-
ken we het materiaal dat is verspreid door de provincie, 
de FOD Binnenlandse Zaken en het materiaal van onze 
communicatiedienst. Wij maken ook drukwerk zoals 
flyers en visueel communicatiemateriaal zoals roll-ups, 
zeilen, ballonnen, presentaties enz. Tot slot publiceren we 
informatie in specifieke magazines, zoals Charleroi-seniors 
en Charleroi Magazine.” 

Nemen jullie deel aan de rondetafels die door het 
Provinciaal bureau voor diefstalpreventie worden 
georganiseerd?
Pedro Teixeira: “Zeker, het is een verplichting maar ook 
een belangrijke gelegenheid om te netwerken, ideeën uit 
te wisselen, de kennis bij te spijkeren en op de hoogte te 
blijven. Het is ook een moment om samenwerkingsver-
banden te bespreken en de middelen te versterken.” 

Wat vinden jullie van het project van het provin-
ciaal preventiebureau van Henegouwen om jullie 
tablets te geven om jullie werk te ondersteunen?
Pedro Teixeira: “Het is een project waar we heel blij mee 
zijn. We zullen een fikse sprong voorwaarts maken 
dankzij de technologieën die nu deel uitmaken van ons 
dagelijks leven. We zullen video’s, catalogi van preventie-
materiaal en informatie ter beschikking hebben, en we 
zullen rechtstreeks verslagen kunnen opstellen. Daardoor 
winnen we efficiëntie, tijd én kwaliteit!” 

“Wij proberen de burgers in de eerste plaats te sensibiliseren rond 
eenvoudige handelingen waarmee ze zich tegen diefstal kunnen 
beveiligen, maar ook rond andere maatregelen zoals technopreventieve 
veiligheidsmaatregelen van woningen.” 

2 BRANDPREVENTIE
 De regels voor rookmelders in 

Vlaanderen, Wallonië en Brussel
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 Weerbaarheidstraining BOUNCE 

wordt uitgebreid tot Europees 
niveau

 VOETBAL
 Filmpje RSC Charleroi waarschuwt 
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vuurwerk
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vermiste kinderen opsporen
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 PZ Brussel-West plaatst 
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360°-camera op mobiele mast
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positieve acties

Preventieadviseurs die op ronde gaan 
met een iPad, een PZ die Whatsapp 
gebruikt: “Dankzij de technologie 
zetten we een grote stap voorwaarts.”

4 Het inbraakpreventiebureau 
van Henegouwen neemt het 
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DOSSIER  
INBRAAKPREVENTIE

Met behulp van de 
tablet hebben de 
preventieadviseurs 
niet alleen alle 
informatie direct 
beschikbaar, 
maar kunnen ze 
ook rechtstreeks 
verslagen opstellen.

© FOTO HET HOUTSCHE
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Vlaanderen verplicht rookmelder 
in meer huurwoningen

Vlaanderen
In het Vlaams Gewest moeten alle huurwo-
ningen waarvoor een huurcontract werd 
afgesloten na 31 december 2012, uitgerust 
zijn met “voldoende rookmelders”. Daarmee 
wordt bedoeld: minstens één rookmelder op 
elke bouwlaag en, voor kamerwoningen, één 
rookmelder per kamer. 
 
Sociale of private huurwoning
Voor al langer lopende huurcontracten werd 
de verplichting gefaseerd ingevoerd. Daarbij 
wordt een onderscheid gemaakt tussen soci-
ale huurwoningen en private huurwoningen.

• Voor verhuurders van sociale huurwonin-
gen geldt de rookmeldersverplichting voor 
woningen gebouwd tussen 1970 en 1979 
vanaf 1 januari 2016. Voor oudere wonin-
gen geldt de verplichting al langer: sinds 
1 januari 2014 voor woningen gebouwd 
vóór 1950 en sinds 1 januari 2015 voor wo-
ningen gebouwd tussen 1950 en 1969. Voor 
de sociale huurwoningen die vanaf 1980 
gebouwd werden, wordt de verplichting 
pas op 1 januari 2017 van kracht. 

• Voor verhuurders van private huurwonin-
gen die als hoofdverblijfplaats worden 
verhuurd, geldt de rookmeldersverplichting 
vanaf 1 januari 2016 voor woningen ge-
bouwd vóór 1945. Voor woningen gebouwd 
vanaf 1945 geldt de verplichting vanaf 
1 januari 2019. 

De verhuurder is verantwoordelijk voor de 
aankoop en plaatsing van de rookmelders. Als 
de huurwoning niet voldoet aan de rookmel-
dersverplichting, voldoet ze niet meer aan de 
vereisten van de Vlaamse Wooncode en is ze 
niet meer “conform”. De verhuurder kan daar-
door geen conformiteitsattest meer krijgen. 
De afwezigheid van voldoende rookmelders is 
geen reden om een woning ongeschikt te ver-
klaren, maar het verhuren van een dergelijke 
woning is wel strafbaar.

Stedenbouwkundige vergunning 
In nieuwbouwwoningen en bij renovatie-
werken waarvoor een stedenbouwkundige 
vergunning vereist is, moet de bouwheer vol-
doende rookmelders plaatsen. Hij moet dan 
bij de aanvraag voor een stedenbouwkundige 

vergunning aangeven waar hij de rookmelders 
zal plaatsen.

Brussel en Wallonië
In Brussel en Wallonië verandert de regelge-
ving niet. In Brussel moeten huurwoningen al 
sinds 1 juli 2005 rookmelders hebben. Wallo-
nië voerde de rookmelderverplichting op 1 juli 
2006 in en daar geldt ze voor alle woningen, 
dus huurwoningen én eigen woningen.

Belang van voldoende 
rookmelders
De wetgeving in Vlaanderen, Wallonië en Brus-
sel legt de minimale verplichtingen op. In de 
meeste gevallen zijn meer rookmelders nodig 
om de bewoners tijdig te verwittigen voor een 
brand in hun woning. De preventieboodschap 
van Binnenlandse Zaken luidt dan ook: ‘plaats 
voldoende rookmelders’.

Meer informatie vindt u terug op 
www.besafe.be/brandpreventie en op 
www.speelnietmetvuur.be.

Op 1 januari 2016 wijzigt de wetgeving voor rookmelders in Vlaanderen. 
Er komen aparte regels voor sociale en private huurwoningen, maar ook de 
ouderdom van de woning is bepalend. In Brussel en Wallonië zijn andere 
regels van toepassing. 

Wetgeving

• Decreet van 1 juni 2012 houdende de 
beveiliging van woningen door opti-
sche rookmelders (B.S. 13 juli 2012)

• Besluit van de Waalse Regering van 
21 oktober 2004 betreffende de 
aanwezigheid van brandmelders in de 
woningen (B.S. 10 november 2004)

• Besluit van de Brusselse Hoofdstede-
lijke Regering van 15 april 2004 tot be-
paling van bijkomende verplichtingen 
inzake brandvoorkoming in de te huur 
gestelde woningen (B.S. 5 mei 2004)

Alle private 
huurwoningen die 
vóór 1945 gebouwd 
zijn en alle sociale 
huurwoningen 
die gebouwd zijn 
in 1970-1979 in 
Vlaanderen moeten 
met voldoende 
rookmelders uitgerust 
zijn vanaf 1 januari 
2016.

meer weten
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Voetbalveiligheid

De FOD Binnenlandse Zaken 
wordt de grote voortrekker van 
het Europese BOUNCE-project. 
Het Belgische project kreeg 
een positieve evaluatie van de 
Europese Commissie, die nu 
groen licht geeft voor een aantal 
bijkomende concrete stappen 
in samenwerking met Europese 
partners.

BOUNCE wil jongeren via trainingen 
bewust maken van de radicale invloeden 
in hun omgeving. Het biedt de jongeren 
instrumenten om de uitdagingen die 
ze tegenkomen te beheren, om erop te 
anticiperen en om zich weerbaarder en 
veerkrachtiger op te stellen. 

Lokale trainers 
De Europese Commissie trekt nu 
middelen uit voor de uitbouw van een 
Europees uitwisselingsnetwerk van 

weerbaarheidstrainers. Daar moeten 
lokale trainers uit heel Europa expertise en 
zowel goede als minder goede praktijken 
kunnen uitwisselen. Er zal ook ruimte zijn 
voor een grondige, diepgaande evaluatie 
van de weerbaarheidstrainingen en 
voor ondersteuning en bijstand bij de 
implementatie van BOUNCE op lokaal niveau.
Het project wil ook ondersteuning bieden 
aan Europese steden en gemeenten 
bij de implementatie van de training. 
Hiervoor worden ‘Train the Trainer’-
sessies georganiseerd op lokaal niveau bij 
verschillende Europese pilootsteden. Die 
sessies moeten de implementatie van het 
project in Europa versnellen.

Trainingstools 
BOUNCE Resilience Training is een pakket 
met drie trainingstools, uitgewerkt voor 
jongeren, hun sociale omgeving en 
trainers. Het bestaat uit een psychofysische 
training voor de jongeren, ondersteuning 
voor en sensibilisering van hun ouders en 

eerstelijnswerkers en een ‘Train de Trainer’-
sessie voor begeleiders en hulpverleners. 
BOUNCE reikt deelnemers concrete 
instrumenten aan die helpen omgaan met 
blootstelling aan extremistisch gedachtegoed. 
De training kan bijdragen aan de vroegtijdige 
preventie van gewelddadige radicalisering.

De voetbalclub maakte met de steun van de FOD Binnenlandse Zaken, 
de stad Charleroi, de Pro League, de lokale politie en brandweer en 
IMTR – de brandwondenafdeling van het Grand Hôpital van Charleroi 
– een filmpje van vier minuten dat de gevaren van vuurwerk in beeld 
brengt. De beelden werden niet alleen getoond bij het begin van de 
voetbalmatchen van de club, maar het filmpje werd ook verspreid via 
het Youtube-kanaal van de voetbalclub en via de sociale media. Ook de 
stad Charleroi plaatste de link op zijn website en kaderde het filmpje in 
een hele preventiecampagne.

In de eerste plaats richt de video zich zowel tot de occasionele als tot 
de trouwe supporters – vooral tot de harde kern van de Storm Ultra en 
de Wallon S Boys – maar ook politieofficieren, preventiemedewerkers 
en personeelsleden van hulpverleningszones – brandweer en 
brandwondendiensten – gebruiken hem bij hun preventiecampagnes. 
Doordat de video meteen in het Nederlands ondertiteld werd, kan hij 
ook perfect gebruikt worden in alle andere Belgische voetbalstadions. 
En omdat het thema zo universeel is, kunnen ook andere Europese 
clubs hem gebruiken.

Weerbaarheidstraining BOUNCE 
wordt uitgebreid tot Europees niveau

Filmpje waarschuwt supporters voor 
gevaren Bengaals vuurwerk

Het BOUNCE-project wordt uitgerold 
over heel Europa, België neemt de 
leidende rol op zich.

Ook andere clubs en preventiediensten kunnen het filmpje van Charleroi 
gebruiken. De video is te bekijken op Youtube onder de titel Les feux du stade.

De fancoaches van RSC Charleroi stelden 
vast dat de fans steeds meer pyrotechnisch 

materiaal gebruikten. Daarom startte de 
club in 2009 met een eigen videocampagne. 

Met succes, want het aantal incidenten 
met Bengaals vuurwerk in het stadion van 

Charleroi is sindsdien sterk verminderd. 
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Een provinciaal bureau voor 
een betere diefstalpreventie

Henegouwen

Inbraakpreventie is een materie die een 
goede communicatie vergt, zowel tussen de 
preventieactoren als met de bevolking. De werking 
van het Provinciaal bureau voor diefstalpreventie 
van Henegouwen is daarvan een goed voorbeeld.

In 2010 startte de provinciegouverneur van 
Henegouwen een eerste overlegronde, 
zodat de politiezones en gemeentediensten 

acties konden ondernemen. In 2011 werd 
het Provinciaal bureau voor diefstalpreventie, 
BPPV, opgericht. ‘Deze cel, die alles wat 
te maken heeft met diefstalpreventie 
vooruit tracht te helpen, groepeert 
diefstalpreventieadviseurs – zowel burgers 
als politieagenten –, een adviseur van de 
federale overheidsdienst Binnenlandse 
Zaken en een verbindingsambtenaar van de 
gouverneur van Henegouwen’, vertelt Frédérik 
Vostier, diefstalpreventieadviseur van de stad 
Châtelet, die aan de oorsprong van dit project 
staat.
De opdrachten van het bureau bestaan 
onder meer uit de organisatie van provinciale 
rondetafelgesprekken tijdens dewelke de 
preventieonderwerpen en -praktijken worden 
besproken, maar ook uit de organisatie 
van plenaire vergaderingen, het opzetten 
van provinciale preventiecampagnes en de 
promotie van nationale campagnes. 
Het BPPV heeft een jaarlijks provinciaal 
budget om zijn activiteiten, die sinds de 
oprichting zijn uitgebreid tot meer algemene 
diefstalgerelateerde kwesties zoals diefstal 
door list en diefstal van waardevolle 
voorwerpen, uit te voeren.

Rondetafels volgens de 
teneur van de dag
‘Dankzij de rondetafelgesprekken die wij 
organiseren wordt er kennis uitgewisseld. De 
agendapunten worden bepaald op basis van 
de interesses van de deelnemers of op basis 
van de actualiteit. Tijdens de laatste rondetafel 

bespraken we onderwerpen zoals cybercrime, 
de herziening van de camerawetgeving, de 
presentatie van nieuwigheden op het vlak van 
veiligheidsmateriaal en de oprichting van een 
BIN. We doen daarbij telkens een beroep op 
ervaringsdeskundigen’, vertelt Frédérik Vostier. 
Naast het informatieve luik doen de 
rondetafels, met gemiddeld 65 tot 95 
deelnemers, ook dienst als bijscholing voor de 
diefstalpreventieadviseurs. ‘Het is een perfecte 
organisatie!’, lacht Frédérik Vostier.

Informatie centraliseren en 
uitwisselen
Onlangs maakte de gouverneur van 
Henegouwen een nieuw budget vrij voor 
de realisatie van bppvhainaut.com, een 
website die de informatie op grotere schaal 
moet verspreiden. ‘Doordat deze beveiligde 
ruimte voor diefstalpreventieadviseurs 
regelmatig wordt bijgewerkt, fungeert ze als 
een echt platform waarop informatie wordt 
gecentraliseerd. Alles staat erop’, licht Frédérik 
Vostier toe.

En grote thematische 
infocampagnes
In 2011 zag een eerste provinciale campagne 
het daglicht: Objets marqués, objets restitués 
(Gemarkeerde voorwerpen, teruggegeven 
voorwerpen). Deze campagne is ontstaan uit de 
vaststelling dat in België 90% van de goederen 
die de politie terugvindt, niet kunnen worden 
teruggegeven aan hun eigenaar bij gebrek 
aan eigendomsbewijs. ‘Zo werden duizenden 
campagnekits bestaande uit een uv-stift, een 
uv-lamp en een registratieformulier uitgedeeld. 
Bovendien werd de campagne ondersteund 

door affiches, een info-dvd, roll-ups en 
zo’n 40.000 flyers die werden uitgedeeld 
door de politie, overheidsinstellingen en 
diefstalpreventieadviseurs’, vervolgt Frédérik 
Vostier.
Gezien het succes van deze campagne werden 
in een tweede luik 4800 kits uitgedeeld bij 
onder andere preventiebezoeken of na een 
inbraak. Dit keer werden ter ondersteuning 
van de actie 45.000 flyers en een videoclip 
gemaakt in samenwerking met TéléSambre (te 
raadplegen op bppvhainaut.com). En opnieuw 
kende de campagne een groot succes bij de 
bevolking. 
In 2014 lanceerde het BPPV een andere 
sensibiliseringscampagne: Vol par ruse, 
ayez les bons réflexes ! (Diefstal door list, 
kweek de juiste reflexen!) Die was in eerste 
instantie gericht op bejaarden: een kalender, 
gedrukt op 50.000 exemplaren, met nuttige 

tips om geen slachtoffer te worden van 
diefstal door list, en met vermelding van de 
rol van de diefstalpreventieadviseurs. Ook 
hier liet het succes niet op zich wachten. 
‘Heel wat mensen zijn ons spontaan een 
exemplaar van de kalender komen vragen. 
Sommigen wachten zelfs vol ongeduld op 
de volgende editie’, vertelt Daniel Faccincani, 
diefstalpreventieadviseur in Châtelet en 
secretaris van het BPPV. 
Naast de thematische campagnes publiceert 
het BPPV algemenere informatiebrochures, 
zoals Cambrioleur, aucune chance (Dief, 
je maakt geen schijn van kans) en Mon 
habitation est-elle sécurisée ? (Is mijn woning 
goed beveiligd?)

1 dag niet
Dankzij zijn efficiëntie beperkt het BBPV zijn 
acties niet tot de grenzen van de provincie. 
Zo speelt het een sleutelrol in de promotie 
van de nationale actiedag tegen diefstal: 
1 dag niet. Zo’n 40.000 flyers, zakken, zeilen 
en roll-ups zijn ter beschikking gesteld. Het 
uitstalmateriaal is ook gecentraliseerd bij het 
BPPV om zo doeltreffend mogelijk te worden 
gebruikt. Frédérik Vostier en Daniel Faccincani 
beheren de site 1joursans.be en de Facebook- 
en Twitterpagina’s van de actie. 

Daniel Faccincani en Frédérik Vostier:  
“Het BPPV groepeert diefstalpreventie adviseurs 
– zowel burgers als politieagenten –, een adviseur 
van de federale overheids dienst Binnenlandse 
Zaken en een verbindingsambtenaar van de 
gouverneur van Henegouwen.’

De rondetafels, met ge-
middeld 65 tot 95 deelne-
mers, doen ook dienst als 
bijscholing voor de dief-
stalpreventieadviseurs.

© FOTO AUDE FISCHER
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PZ Het Houtsche

Bedrijfsleiders melden verdachte 
handelingen via WhatsApp
Politiezone Het Houtsche (Beernem, Oostkamp, Zedelgem) schakelt 
WhatsApp, een gratis berichtendienst voor smartphones, in om diefstallen 
in bedrijven te bestrijden. Bedrijfsleiders van industrieterreinen binnen 
de zone kunnen met de politie en met elkaar communiceren binnen 
afgesloten WhatsApp-groepen. Zo kunnen ze verdachte gedragingen 
melden of foto’s van verdachte voertuigen delen. 

Het Houtsche startte in juni met een 
proefproject. Bedrijfsleiders van 
industrieterrein ‘De Leite’ in Oostkamp 

konden zich aansluiten bij een afgesloten 
WhatsApp-groep De Leite. “Vrij snel waren 
alle bedrijfsleiders lid van die groep”, zegt 
Rudi Vanlerberghe, Directeur Veiligheid PZ 
Het Houtsche. “Ondertussen hebben we 
samen met de gemeenten ook voor de andere 
bedrijventerreinen in onze zone WhatsApp-
groepen opgestart. We merken dat de leden 
tijdens de voorbije maanden actiever geworden 
zijn. We hebben al verschillende verdachte 
situaties kunnen ophelderen.” 

Teksten en beelden
WhatsApp is een applicatie voor smartphones 
waarmee gebruikers elkaar gratis via het 
internet berichten kunnen sturen. Dat 
kunnen tekstberichten zijn, maar ook 
afbeeldingen, video’s, geluidsopnames en zelfs 
locatiegegevens. Vanlerberghe: “Dat is een 
groot voordeel ten opzichte van communicatie 
via sms. Wie een verdacht voertuig opmerkt, 
kan het fotograferen en dat beeld dan delen 
binnen de groep. Aangezien een groep tot 100 
gebruikers kan tellen, kan heel snel aan een 
grote maar specifieke groep een signalement 
doorgegeven worden. Ook ons korps is 
aangesloten bij elke WhatsApp-groep.”

Gedragsregels en 
ambassadeurs
De politiezone stelde voor het gebruik van 
WhatsApp gedragsregels op. Bedrijfsleiders die 
willen deelnemen, moeten een intentieverklaring 
ondertekenen waarin ze zich akkoord verklaren 
met die gedragsregels. Bij meldingen moeten ze 
bijvoorbeeld altijd eerst de politie alarmeren via 
het noodnummer 101. Ze moeten ook op hun 
taalgebruik letten (niet schelden of discrimine-
ren), zelf geen rechter spelen of wetten overtre-
den, en geen privéberichten delen via de groep.
Elke WhatsApp-groep heeft een ambassadeur. 
Dat is een bedrijfsleider die de groep bekend 
maakt bij zijn collega’s en mensen die op het be-
drijventerrein wonen. Hij waakt over de naleving 
van de gedragsregels. “De politie vervult vooral 
een coördinerende rol bij het opstarten van een 
nieuwe groep. De ambassadeur volgt het daarna 
van nabij op. Al blijven wij natuurlijk wel een 
oogje in het zeil houden”, zegt Vanlerberghe.

Hoe werkt het?
•  Een bedrijfsleider die een verdachte handeling opmerkt, moet 

eerst de politie alarmeren via 101.
•  Daarna geeft hij een signalement door via de afgesloten 

WhatsApp-groep. Daarbij meldt hij dat 101 al gebeld is om een 
regen van 101-meldingen te vermijden. 

•  Het signalement bevat zoveel mogelijk gegevens over de 
verdachte persoon (geslacht, huidskleur, lengte, gezicht, kleding 
en andere bijzondere kenmerken) of het voertuig (kleur, merk, 
type, kenteken). 

•  Op het terrein hebben twee ploegen per gemeente toegang tot 
de WhatsApp-groepen via een smartphone. Zo kunnen ze de 
melding (tekst en eventueel beeld) meteen bekijken.

Nieuwe technologieën ten 
dienste van een betere 
informatie
In 2015 werd een nieuw initiatief 
uit de grond gestampt: een 
e-diefstalpreventieadviseurcampagne. Er 
werden veertig tablets aangekocht om het 
werk van de diefstalpreventieadviseurs te 
vergemakkelijken. 
Hierop zal een nog in ontwikkeling 
zijnde app worden geïnstalleerd die 
de preventieadviseurs, waar ze zich 
ook bevinden, rechtstreeks toegang 
zal verschaffen tot alle foto’s, video’s, 
informatie over de modus operandi, te 
downloaden brochures, … De informatie 
zal automatisch worden bijgewerkt 
bij elke nieuwe wifi-verbinding en 
de preventieadviseurs zullen een 
bezoekverslag rechtstreeks kunnen 
invullen. Tegen februari 2016 moet het 
project op poten staan. 

En de projecten in de kast
Daar eindigt de activiteit van het BPPV 
niet. In 2016 komt er een didactische 
video over diefstalpreventie en starten 
de voorbereidingen voor de uitwerking 
van all in technopreventiekits, die 
het werk van de preventieadviseurs 
moeten vergemakkelijken. Bij het 
preventiemateriaal zullen de huidige 
materiaalkoffers, die zwaar zijn en veel 
plaats innemen, op termijn worden 
vervangen door de tablet en de brochures. 
Maar dat is niet alles. Sinds kort zijn 
er contacten opgestart tussen de 
provincies. Momenteel loopt er ook een 
samenwerking met de politiezones van de 
provincie Luxemburg.

Een kalender met nuttige tips om geen 
slachtoffer te worden van diefstal 
door list en met de de rol van de 
diefstalpreventieadviseurs, werd gedrukt 
op 50.000 exemplaren.

Rudi Vanlerberghe 
(PZ Het Houtsche):  
“We hebben al verschillende 
verdachte situaties kunnen 
ophelderen.”

Op een smartphone kunnen 
politieploegen op het terrein 
meldingen via Whatsapp 
meteen raadplegen.

© FOTO HET HOUTSCHE
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Eén dag niet raakt na de tweede editie op 13 november stilaan 
ingeburgerd. Heel wat politiezones, lokale en provinciale 
preventiediensten en buurtinformatienetwerken dienden 

dit jaar een eigen initiatief in. Sensibiliseren stond daarbij 
centraal, sommige politiezones hielden ook bijkomende 

controleacties. Een greep uit de lijst met initiatieven.

BESAFE

Heel België in de ban  
van ‘1 dag niet’

Op Facebook en Twitter
Ook de sociale media kregen een plaats. In 
Hasselt organiseerde PZ Hazodi een infoavond 
over hoe sociale media kunnen worden in-
gezet om woninginbraken te voorkomen. De 
politie gaf er zelf ook het goede voorbeeld en 
plaatste dagelijks een tip op Twitter.
Behalve Twitter en Facebook wordt ook You-
tube ingezet in de strijd tegen inbraken. PZ 
Bodukap postte een filmpje om de inwoners 
op te roepen alert te zijn en bij verdachte 
situaties het nummer 101 te bellen. Het pro-
vinciebestuur van Namen lanceerde onder de 
noemer “Ici, c’est chez moi!” zelfs 6 filmpjes.
De politiezones deden niet alleen een beroep 
op de bevolking om de boodschap te versprei-
den, ze deden zelf ook hun best. De Brusselse 
PZ Hoofdstad-Elsene bevestigde tweetalige 
affiches op de achterdeuren van alle patrouil-
lewagens, de officieren van PZ Minos droegen 
allemaal een button. Ook de combi’s van 
PZ Herstal kregen een affiche achter de ruiten.

In de winkel en aan de 
schoolpoort
De meest voorkomende plaatsen om de 
burgers te informeren zijn markten, super-
markten en schoolpoorten. Daar worden 
flyers uitgedeeld en infostands over sloten 
opgezet. In Aarschot daagden studenten de 
voorbijgangers uit om een deur die met een 
alarm was uitgerust te kraken. Wie daarin 
slaagde, werd getrakteerd op een biertje. Sint-
Truiden schakelde specialist-inbreker Johnny 
Graaikens in om een boetetocht door de stad 
te maken en zijn inbraaktrucs te verklappen. 
In Elsene nodigde de diefstalpreventieadvi-
seur een honderdtal conciërges van sociale 
woningen uit en gaf er in samenwerking 
met de Brusselse gewestelijke huisves-
tingsmaatschappij (BGHM) een infosessie 
over inbraakpreventie.
PZ Bodukap richtte zijn alert-campagne 

Op affiches en broodzakken
Affiches zijn alomtegenwoordig in de acties. 
Sommige politiezones gebruiken de affiches 
van de FOD Binnenlandse Zaken, andere gaan 
er creatief mee aan de slag. De politiezones 
Lier en Heist-op-den-Berg zetten met hun 
zelfgemaakte affiche het belang van sociale 
controle in de verf. Inwoners konden de af-
fiche downloaden van de website, uitprinten 
en verdelen onder de buren. PZ Grens liet dan 
weer 2500 affiches aan alle huizen bezorgen 
via BPost. In Evergem bedachten de kinderen 
van de basisschool slogans en maakten daar 
tekeningen bij, die nadien op affiches werden 
gedrukt. Ook in de Luxemburgse gemeenten 
Musson, Signeulx en Mussy ontwierpen de 
kinderen van de derde kleuterklas tot het 
vierde leerjaar van het basisonderwijs zelf 
affiches, die ze daarna samen met de politie-
officieren gingen verdelen. De Henegouwse 
stad Châtelet buste 18.000 flyers. De PZ Pays 
de Herve en de stad Ciney ontwierpen een 
eigen affiche, de PZ Sud Luxembourg maakte 
er een met vijf korte preventietips.
Heel wat politiezones gebruiken ook andere 
dragers om de bevolking te informeren. De 
politie van Klein-Brabant stelde de bakkers en 
de supermarkten broodzakken met preventie-
tips ter beschikking, Sint-Truiden voegde daar 
met “zoek de 6 fouten” nog een spelelement 
aan toe. Bilzen verdeelde naast broodzakken 
ook bierviltjes en place-mats.
De politie van Vorst deelde herbruikbare tas-
sen uit, de provincie Antwerpen stelde ze ter 
beschikking van de deelnemende gemeentes. 
Die provincie stelde voor die gemeenten ook 
postkaartjes ter beschikking. De stad Aalst ver-
spreidde onder zijn inwoners een 1-dag-niet-
zakboekje met tips en plaats voor notities en 
een sleutelhanger met de slogan: “Melden doe 
jij, opsporen doen wij”. Een mini-vragenlijst 
peilde meteen ook naar beveiligingsinitiatie-
ven die de inwoners al genomen hadden.

In Mussy maakten de leerlingen van de basisschool 
affiches, in Geel dropten de DPA’s een origineel 
kaartje in de brievenbussen.

dan weer specifiek tot personen die zich te 
voet of al fietsend verplaatsen. Walkalert richt-
te zich tot wandelaars, cyclalert tot fietsers, 
runalert tot joggers en dogalert sprak mensen 
aan die hun hond uitlieten. De boodschap 
werd verspreid via sportwinkels, dierenartsen 
en winkels die dierenvoeding verkopen.
In Geel ging de diefstalpreventieadviseur sa-
men met enkele vrijwilligers en de BIN-coör-
dinator op pad om te checken of de woningen 
‘inbraakproof’ waren. Woningen die inbraak-
gevoelig waren, kregen een kaartje in de bus 
met de titel “Had ik 6 minuutjes tijd, was je 
alles kwijt” en de raad om een preventieadvies 
aan te vragen. 

Dossier inbraakpreventie
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Gemeenschapswachten 
helpen vermiste 
kinderen opsporen
Child Focus heeft al met 23 steden en gemeenten 
een samenwerkingsakkoord voor de opsporing van 
vermiste minderjarigen. Bij een onrustwekkende 
verdwijning kijken de gemeenschapswachten dan mee 
uit naar de jongere. Samen met de FOD Binnenlandse 
Zaken roept Child Focus nu ook de andere lokale 
besturen op om zo’n akkoord te sluiten. ‘Dat werkt 
zeer goed’, zegt Sandra Voet van Child Focus, ‘omdat 
ze de stad door en door kennen en dicht bij de 
inwoners staan.’

Child Focus, de stichting voor vermiste en 
seksueel uitgebuite kinderen, breidt al enkele 
jaren zijn netwerk uit met partners die mee 
helpen bij zoekacties naar verdwenen kinde-
ren en bij de strijd tegen seksuele uitbuiting 
van minderjarigen. In 2012 startte de stichting 
een campagne om partners te vinden bij de 
gemeentelijke preventiediensten. Bij elke 
onrustwekkende verdwijning beslist de magis-
traat na overleg met een consulent van Child 
Focus welke werkwijze best gevolgd wordt en 
of de gemeenschapswachten effectief worden 
ingeschakeld.

Vignetten 
In de meeste gevallen krijgen de gemeen-
schapswachten een vignet mee met een 
afbeelding van de gezochte jongere. Ze kunnen 
zelf meldingen doen via het gratis Europees 
nummer 116 000 of ook eventuele getuigen 
vragen om contact op te nemen met Child 
Focus. ‘Bij sommige verdwijningen worden van 
vermiste jongeren geen affiches opgehangen, 
maar wordt er vooral een beroep gedaan op 
de winkeliers om uit te kijken naar vermiste 
personen’, zegt Sandra Voet van Child Focus. ‘De 
gemeenschapswachten kunnen dan mee wor-
den ingeschakeld in dat traject. En in sommige 
gemeenten helpen ze onze vrijwilligers bij het 
verspreiden van de vignetten. Maar dat wordt 
telkens bepaald in de samenwerkingsovereen-
komst die we met de stad of gemeente hebben.’

Geen extra werk 
‘Voor ons vraagt dat geen extra werk’, 
zegt Riet Engelen, coördinatoren van de 

gemeenschapswachten in Leuven, een van 
de steden die al langer tevreden is van de 
samenwerking met Child Focus. Child Focus 
vraagt ons eerst of we de opdracht willen 
aanvaarden. Tenzij het een zondag of een 
feestdag is – die dagen lopen onze medewer-
kers niet op straat –, is het antwoord daarop 
bijna altijd positief. Child Focus bezorgt ons 
dan de vignetten en de affiches die het wil 
verspreiden. In dringende gevallen roepen we 
onze medewerkers terug binnen en sturen we 
hun route een beetje bij, zodat we onze vaste 
afzetpunten – winkeliers en horecazaken – 
snel kunnen bereiken. Het is al enkele keren 
gebeurd dat een handelaar meteen reageerde 
en ons liet weten dat de gezochte jongere 
pas nog in zijn of haar zaak was geweest. 
Dat leidde al verschillende keren tot nuttige 

sporen. Maar onze gemeenschapswachten 
houden hun ogen en oren uiteraard ook zelf 
open. We vragen van hen dus geen extra in-
spanning, ze moeten alleen een beetje alerter 
zijn dan anders.’

Trouwe partners 
Child Focus beschikt zelf over een ruim 
netwerk aan trouwe partners die hun dis-
tributiekanalen ter beschikking stellen voor 
de verspreiding van opsporingsaffiches en 
discrete opsporingsvignetten. Begin juli van 
dit jaar ondertekende de stichting nog een 
samenwerkingsakkoord met de stad Aarschot 
om gemeenschapswachten in te kunnen scha-
kelen. Samen met de FOD Binnenlandse Zaken 
roept ze nu ook andere steden en gemeenten 
op om zo’n akkoord te sluiten.

Opsporing

Sluit ook een samenwerkingsovereenkomst af 

23 steden en gemeenten sloten al een samenwerkings-
overeenkomst met Child Focus: Aalst, Aarschot, Asse, 
Blankenberge, Brugge, Brussel (1000), Charleroi, Dender-
monde, Gent, Hasselt, Herentals, Huy, Leuven, Mechelen, 
Namur, Nivelles, Péruwelz, Schaarbeek, Sint-Truiden, 
Soignies, Tongeren, Turnhout en Vilvoorde. 

De FOD Binnenlands Zaken ondersteunt Child Focus, 
erkent de meerwaarde van deze samenwerking en moe-
digt andere steden en gemeenten aan om zich hierbij 
aan te sluiten. Wie interesse heeft, kan contact opnemen 
met Child Focus via network@childfocus.org.

Het inzetten van gemeenschapswachten 
bij zoekacties is voor de steden en 
gemeenten geen extra werk.
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Openbare orde

Camerabeelden PZ Brussel-West als eerste  
op gewestelijk digitaal platform
Alle beelden van de 140 bewakings-
camera’s van de politiezone 
Brussel-West (Ganshoren, Jette, 
Koekelberg, Sint-Agatha-Berchem, 
Sint-Jans-Molenbeek) zijn voortaan 
raadpleegbaar via het gewestelijk 
videobeveiligingsplatform. Op dat 
platform komen de volgende jaren 

ook de camerabeelden van de 
andere vijf Brusselse politiezones, de 
MIVB, Mobiel Brussel, de Brusselse 
brandweer en de Haven van Brussel. 
In totaal gaat het om ruim 3.000 
camera’s. De politiezones en de 
andere partners zullen via het 
gewestelijk videobeveiligingsplatform 

live beelden van beveiligingscamera’s 
naar elkaar kunnen doorsturen. 
Die beelden kunnen helpen bij het 
verzekeren van de openbare orde, 
de verkeersveiligheid en een vlotte 
mobiliteit. 

Het Fonds werd begin dit jaar opgericht na het 
overlijden van Jo Vanhecke, de voormalige directeur 
van de voetbalcel. Het zet in op wat Jo Vanhecke zo 
belangrijk vond in het voetbal: de verbetering van 
security, safety en service. Naast een Belgisch komt 
er ook een Europees luik. Dat zal beheerd worden  
door de UEFA en de Raad van Europa.

Jo Vanhecke zocht in zijn beleid altijd naar het 
evenwicht tussen de belangen van alle partners. 
Ook die van supporters die zich verenigden in o.a. 
een Belgische supportersfederatie. De veiligheid 
van de supporters stond altijd centraal. Jo Vanhecke 
liet de controles uitvoeren in de stadions van 

eerste- en tweedeklasseclubs. Zo wees hij de 
organisatoren op hun verantwoordelijkheid voor 
de veiligheid van de toeschouwers. Een van zijn 
aandachtpunten was trouwens de toegankelijkheid 
voor mensen met een beperking. 

Preventie kreeg daarbij altijd een belangrijke 
plaats. Jo Vanhecke werkte samen met clubs in 
hun campagnes tegen o.a. spreekkoren en racisme. 
Hij begreep de meerwaarde van de sociale rol die 
voetbal in de buurt kon leveren. Onder zijn impuls 
ontstond het Fairplaykrediet, later overgenomen 
door de football+ foundation, een subsidie die 
clubs ondersteunde bij hun sociale inspanningen. 

Politiezone Montgomery 
(Etterbeek - Sint-Pieters-Woluwe 
- Sint-Lambrecht-Woluwe) zet 
sinds vorige zomer een mobiele 
360°-camera in bij evenementen. 
De camera is bedienbaar vanop 
afstand en is geïnstalleerd op 
een uitschuifbare arm op een 
aanhangwagen. Hij kan binnen 
enkele minuten opgesteld 
worden. 

De aanhangwagen is eigenlijk met 
twee camera’s uitgerust. De eerste is 
gemonteerd op een uitschuifbare arm en 
kan vanop 6 meter hoogte de openbare 
ruimte rondom in beeld brengen, met 
een blikveld van 360°. De beeldkwaliteit 
is identiek aan die van een vaste camera. 
Er moet dan wel een 3G- of 4G‐netwerk 
aanwezig zijn. 
De tweede camera filmt het onderstel 
van de aanhangwagen om eventuele 
pogingen tot beschadiging te 

ontmoedigen. De aanhangwagen 
beschikt over een accu die de camera 
een autonomie van 48 uur geeft. De 
camera-installatie kostte 95.000 euro.
De zone wil de mobiele camera vooral 
inzetten tijdens evenementen met hoge 
mensenconcentraties die gepaard gaan 
met een verhoogd risico op misdrijven 
als grijpdiefstallen en vandalisme. Hij 
kan ook tijdelijk in bepaalde wijken 
opgesteld worden om straten en pleinen 
te observeren.

Openbare orde

PZ Montgomery gebruikt 360°-camera op mobiele mast

Voetbalveiligheid

Fonds Jo Vanhecke ondersteunt  
positieve acties
Organisaties die zich inzetten voor de veiligheid bij voetbalwedstrijden kunnen voor 
hun werking weldra een subsidie krijgen van het Fonds Jo Vanhecke. Het Fonds 
lanceert daarvoor een eerste oproep. Acties die zich richten op sensibilisering, 
het aanbrengen van sociale waarden, reponsabilisering, preventie, voorlichting of 
positieve sfeeracties komen daarvoor in aanmerking. 

U kunt het Fonds Jo Vanhecke 
ook steunen. Giften zijn fiscaal 
aftrekbaar en kunnen gestort 
worden op rekeningnummer  
IBAN: BE10 0000 0000 0404, 
BIC BPOTBEB1 van de Koning 
Boudewijnstichting met vermelding 
“151310 - Fonds Jo Vanhecke” 
of de gestructureerde code 
***015/1310/00088*** 

Voor meer info kunt u  
terecht bij Heidi Deridder,  
Heidi.deridder@ibz.fgov.be of 
02/557.34.03
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