
Inspiratie voor uw lokaal 
veiligheids – en preventiebeleid

 Preventielessen trekken  
uit brandoorzaken

Wat doet een brandonderzoeker precies?
Joost Ebus: “In 2006 startten wij in de Veiligheidsregio 
Noord- en Oost-Gelderland met brandonderzoek. Al 
gauw bleek dat er een groeiende behoefte aan die taak 
was. Vandaag beschikt elke van de 25 regio’s (hulpverle-
ningszones in België) in Nederland over een of meerdere 
brandonderzoekers. De meeste brandweermannen keren 
terug naar hun brandweerkazerne als de brand geblust is, 
maar wij beginnen pas met ons werk als alles is afgekoeld. 
We zoeken dan naar de oorzaak van de brand, om daaruit 
lessen te trekken om soortgelijke branden te voorkomen.”

Wat zijn dan de meest voor
komende oorzaken?
Joost Ebus: “Ruwweg delen we 
de brandoorzaken in in vier 
categorieën: technische defecten, 
menselijk handelen, broei en 
natuur. Roken blijft afgescheiden 
bovenaan staan. Daarna volgen ko-
ken, kortsluitingen bij apparaten, 
onvoorzichtig omgaan met kaar-
sen, onvoorzichtigheid met ap-
paraten, vuurwerk en explosies. In 
onze nationale databank zitten 700 
concrete oorzaken, alle korpsen 
hebben toegang tot die databank 
en kunnen ze dus gebruiken.”

Wat doen jullie met de eigen 
onderzoeksresultaten?
Joost Ebus: “In onze publicatie 
Casuïstiek uit brandonderzoek 

voor Brandveilig Leven hebben we 28 verhalen in beeld 
gebracht. Het zijn allemaal gevallen met een willekeurige 
oorzaak, die we geïllustreerd hebben met foto’s van de 
branden en de gevolgen. Bij elke casus beschrijven we de 
oorzaak en vermelden we welke preventieve maatregelen 
kunnen worden genomen. Zo zagen we enkele ongevallen 
met bedlampjes, waarbij de warmte van de lampjes speel-
goed, kussens of beddengoed in vlam zette. Onze raad 
daar is om led-lampjes te gebruiken en ervoor te zorgen 
dat het bedlampje gefixeerd wordt, vast zit en stabiel staat. 
Bij wasdrogers raden we dan weer aan om ze alleen te 
gebruiken als er iemand in de buurt is.”

Bij alle gevallen is er één advies dat altijd terug
komt: de rookmelders.
Joost Ebus: “Inderdaad, we kunnen er niet genoeg op ha-
meren. Het komt er niet alleen op aan om ze op te hangen, 
maar ze te installeren in zo veel mogelijk ruimtes: plaats 
ze niet alleen in de slaapkamers en de leefruimtes, maar 
ook op de vluchtroutes en in de ruimte waar de wasdroger 
staat. En vooral, kies voor batterijen die tien jaar meegaan 
en controleer ze regelmatig. Aansluitend bij onze publi-
catie hebben we ook affiches gemaakt met beelden van 
rookmelders die hun dienst bewezen hebben en levens 
hebben gered, met daaronder de boodschap ‘Zorg dat je 
op tijd wordt gewaarschuwd’.”

Branden onderzoeken om de oorzaken in kaart te brengen en de resultaten van het 
onderzoek te gebruiken bij preventie. In Nederland groeide dat uit tot een nationale 
databank. Joost Ebus, specialist brandveiligheidszorg en brandonderzoeker bij de 
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden, speelde een voortrekkersrol. 

2 VOETBAL
 Elf voetbalclubs kregen steun 

voor projecten die het sociale 
weefsel in de buurt versterken.

3 RADICALISERING
 Identiteitskaart en 

reisdocumenten potentiële 
extremisten kunnen voortaan 
worden ingetrokken

8 Vijftien risicogemeenten 
krijgen eenmalige toelage voor 
antiradicaliseringprojecten

8 BRANDVEILIGHEID
 Minister spoort zones aan 

informatiecomité op te richten

Ruim 400 deelnemers schreven 
zich in voor een of twee van de 
workshops op de Dag van de 
Veiligheid op 10 december van vorig 
jaar. Wij kozen er drie workshops 
uit: brandpreventie, criminele 
motorbendes en vrijwilligers bij de 
politie.

4 Fotoverslag Dag van de Veiligheid

5 Belgische Prijs voor Veiligheid en 
Preventie

6 Turnhout pakt criminele 
motorbendes aan

7 Politie wil meer vrijwilligers 
inzetten
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Team Brandonderzoek
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Casuïstiek 
uit brandonderzoek

voor Brandveilig Leven

De Casuïstiek 
beschrijft telkens de 
oorzaak en vermeldt 
welke preventieve 
maatregelen er 
kunnen worden 
genomen. “De rode 
draad is toch weer 
telkens het belang 
van de rookmelders”, 
zegt Joost Ebus.

© FOTO CHRISTIAN-MICHEL JOIRIS/ADVP

Op www.besafe.be vindt u een handig overzicht 
van de brandoorzaken en de bijbehorende preven
tieadviezen. Daar vindt u ook de presentatie die 
Joost Ebus gaf op de Dag van de Veiligheid.

meer weten
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Intrekken, ongeldig verklaren 
of weigeren
De minister van Binnenlandse Zaken kan 
voortaan de identiteitskaart van geradicali-
seerde Belgen waarvan vermoed wordt dat ze 
willen afreizen naar een gebied waar terroris-
tische groepen actief zijn, tijdelijk intrekken. 
Initieel is dat voor maximaal 25 dagen, maar 
deze termijn kan oplopen tot 3 maanden of 
zelfs 6 maanden in uitzonderlijke gevallen. 
In het verlengde daarvan kan de minister er 
ook voor kiezen om de identiteitskaart tijdelijk 
ongeldig te verklaren of weigeren om ze af te 
leveren. 
De maatregelen moeten vermijden dat de 
betrokkenen afreizen naar gebieden zoals 
Syrië. Geradicaliseerde Belgen waarvan de 
identiteitskaart wordt ingetrokken, geweigerd 
of ongeldig verklaard, krijgen immers een 
vervangingsattest waarmee ze zich alleen in 
ons land geldig kunnen verplaatsen. 

Procedure
De hele procedure start bij het OCAD, het 
coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse. 
De minister kan de maatregelen alleen toepas-
sen op gemotiveerd advies van het OCAD. Dat 
moet steeds schriftelijk worden doorgegeven, 
iedere keer wanneer het OCAD het nodig 
vindt dat wordt overgegaan tot intrekking, 
ongeldigverklaring of weigering van een 
identiteitskaart. 
Het OCAD moet de situatie eerst overleg-
gen met het federaal parket of de bevoegde 
Procureur des Konings. Daarbij moet worden 
nagegaan of de toepassing van de maatrege-
len de uitoefening van de strafvordering in het 
gedrang kan brengen.

Cruciale rol voor lokale 
politiediensten
Wanneer de minister beslist om één van de 
maatregelen toe te passen, dan brengt hij 
de burgemeester van de gemeente waar de 

betrokkene verblijft, daarvan schriftelijk op de 
hoogte. 
Gaat het om een beslissing tot intrekking van 
een identiteitskaart, dan contacteert de bur-
gemeester op zijn beurt de lokale politiezone 
met de vraag om persoonlijk over te gaan 
tot intrekking van de identiteitskaart op de 
hoofdverblijfplaats van de betrokkene. 
Is de betrokkene niet aanwezig, dan laat de 
politie een bericht van kennisgeving achter 
waarmee de betrokkene wordt verzocht om 
zich naar de lokale politie te begeven om zijn 
identiteitskaart in te leveren. 
Kan de kaart wel ter plekke worden ingetrok-
ken, dan reikt de politie een vervangingsattest 
uit. Dat is hetzelfde document als datgene dat 
wordt uitgereikt bij aangifte van verlies, diefstal 
of vernietiging van een identiteitskaart. Al werd 
dit attest wel aangepast. Het nieuwe model zit 
als bijlage bij het KB van 26 december 2015. 
Wanneer de minister van Binnenlandse Zaken 
weigert om een identiteitskaart af te leveren, 
dan moet het vervangingsattest worden afge-
leverd door het gemeentebestuur. 
De ongeldigverklaring van een identiteitskaart 
gebeurt via tussenkomst van de Diensten van 
het Rijksregister die meteen zullen overgaan 
tot de intrekking van de elektronische functie 
van de identiteitskaart. 

Paspoort en reisdocumenten
Wanneer de minister van Binnenlandse Zaken 
beslist om een identiteitskaart in te trekken, 
dan is de minister van Buitenlandse Zaken 
automatisch verplicht om ook het paspoort 
en de reisdocumenten van de betrokkene in 
te trekken. Beide procedures zijn met elkaar 
verbonden. De wetgever zorgt er daarom via 
een tweede uitvoeringsbesluit, het KB van 
16 december 2015, voor dat ook de procedure 
tot intrekking van het paspoort en de reisdo-
cumenten in werking treedt. Concreet gaat 
het om artikel 5 van de wet van 10 augustus 
2015 tot wijziging van het Consulair Wetboek. 

Procedure tot intrekking identiteitskaart  
en reisdocumenten potentiële extremisten  
in werking

Sinds 5 januari 2016 kan de minister van Binnenlandse Zaken 
effectief overgaan tot de intrekking van de identiteitskaart van 
potentiële extremisten. De uitvoeringsbepalingen die nog nodig 
waren voor de inwerkingtreding van de wet van 10 augustus 
2015 zijn die dag in het Staatsblad verschenen. Burgemeesters en 
politiediensten krijgen voortaan een cruciale rol.

Wetgeving

• Koninklijk besluit van 16 december 
2015 tot vaststelling van de datum van 
inwerkingtreding van artikel 5 van de 
wet van 10 augustus 2015 tot wijziging 
van het Consulair Wetboek, BS 5 
januari 2016. 

• Koninklijk besluit van 26 december 
2015 tot wijziging van het koninklijk 
besluit van 25 maart 2003 betreffende 
de identiteitskaarten teneinde artikel 
6, § 10, van de wet van 19 juli 1991 
betreffende de bevolkingsregisters, de 
identiteitskaarten, de vreemdelingen-
kaarten en de verblijfsdocumenten en 
tot wijziging van de wet van 8 augus-
tus 1983 tot regeling van een Rijksre-
gister van de natuurlijke personen, uit 
te voeren, BS 5 januari 2016.

Zie ook 
• Wet van 10 augustus 2015 houdende 

wijziging van de wet van 19 juli 1991 
betreffende de bevolkingsregisters, 
de identiteitskaarten, de vreemdelin-
genkaarten en de verblijfsdocumenten 
en tot wijziging van de wet van 8 
augustus 1983 tot regeling van een 
Rijksregister van de natuurlijke perso-
nen, BS 31 augustus 2015. 

• Wet van 10 augustus 2015 tot wijzi-
ging van het Consulair Wetboek, BS 24 
augustus 2015.

Lokale politie en burgemeesters spelen 
een belangrijke rol bij de intrekking van 
identiteitskaarten, paspoorten en reisdocumenten
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BESAFEVoetbal

F+F en Voetbalcel versterken 
sociaal weefsel

FC Molenbeek Girls
De meisjes van FC Molenbeek Girls doorbre-
ken al enkele jaren de vastgeroeste culturele 
patronen in Molenbeek. Ze gebruiken voet-

bal als hefboom tot 
emancipatie en par-
ticipatie. Die aanpak 
werkt, want in twee 
jaar tijd groeide het le-
denbestand uit tot 100 
leden. Een groot deel 
van die leden komt 

uit een cultureel diverse achtergrond, waar 
armoede vaak dagelijkse realiteit is. Voor 
veel van hen ligt het lidgeld van 225 euro 
per jaar voor de jeugd en 240 euro voor de 
dames dan ook te hoog. In vergelijking met 
andere clubs is dat nochtans weinig en het 
bedrag nog verlagen is riskant. De club kan 
dan verlies maken en ontbonden worden. 
Dus ging ze op zoek naar alternatieven 
om de kostprijs te drukken. Ze werkte een 
bruikleensysteem voor sportuitrusting uit. 
Daardoor kunnen 10 meisjes gebruik maken 
van de sportuitrusting die de club zelf 
aankoopt. De meisjes die van het systeem 
gebruik maken betalen 90 euro inschrij-
vingsgeld en delen hun uitrusting dus met 
andere speelsters. 
Daarnaast wil het project van de Molen-
beekse voetbalclub de vrijwilligers ook een 
EHBO-cursus aanbieden en hun verplaat-
singskosten vergoeden. De waardering 
die de vrijwilligers zo krijgen, moet ertoe 
bijdragen dat ze zich ook meer als club-
ambassadeurs gaan opstellen.

De Voetbalcel van de Algemene Directie Veiligheid en Preventie 
ondersteunt samen met de Football+ Foundation een aantal 
voetbalclubs die met hun projecten het sociale weefsel in de buurt 
versterken. Elf clubs dienden een project in, ze kregen allemaal een 
subsidie. Drie projecten springen eruit.

BX Brussels - FC Blackstar
Het project van BX Brussels - FC 
Blackstar uit Ganshoren ontwikkelt 
gedragscodes voor de verschillende 
rollen: spelers, ouders, trainers, 
délégués en scheidstrechters. 
Het moedigt de verschillende 
doelgroepen ook aan om de sociale 
waarden en normen van het project 
te onderschrijven en uit te dragen. 
Daarnaast wil het ook de taalbarrière 
doorbreken door de clubwaarden 
in sprekende beelden te gieten, 
en de sociale cohesie tussen de 
verschillende betrokken actoren 
versterken. De communicatie- en 
sensiblisatiecampagne verloopt via 
banners, postkaarten, e-mail, Facebook, 
Twitter en de website. Alle spelers en 
ouders krijgen een fysieke drager met 
de geïndividualiseerde gedragscode. Er 
worden ook vier newsletters gedrukt en 
verspreid. 

Kraainem Football Academy
De Kraainem Football Academy startte in september 2015 een project met jonge vluchtelin-
gen die in België asiel zoeken. De Academy stelt haar middelen en haar ervaring ter beschik-
king om kinderen van 14 tot 18 jaar te verwelkomen. Ze ontvangt een twintigtal kinderen per 
week, in groepen van vijf kinderen per dag. Zij krijgen elke dag een uur Franse of Nederlandse 
les en nemen deel aan voetbaltrainingen van de jeugdploegen. Daarna krijgen zij ook een 
maaltijd in de kantine, aangeboden door de club. De Football Academy werkt hiervoor samen 

met het Fedasilcentrum 
van Sint-Pieters-Woluwe, 
dat de jonge vluchtelingen 
begeleidt tot aan de club. 
Het project loopt over een 
periode van zeven maanden 
en rekent op een 100-tal 
deelnemers tegen het einde 
van het seizoen.

Een code of conduct roept zowel de spelers als de ouders op 
om zich te houden aan de sociale waarden en normen van de 
verschillende groepen.
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BESAFEDag van de Veiligheid

Massale belangstelling voor 
Dag van de Veiligheid Ruim 400 deelnemers schreven zich in 

voor één of twee van de tien workshops 
rond heel uiteenlopende onderwerpen. 
Een fotoverslag. 

p Tony Sgro, CEO van Edventure Partners, stelde het project ‘Peer 2 Peer Challenging Extremism’ 
voor. Voor dat programma worden wereldwijd universiteiten ingeschakeld om mee te werken 
aan een programma rond strategische communicatie als tegengewicht voor propaganda van 
extremistische en terroristische organisaties.

p Sociale media worden meer en meer ingeschakeld bij 
inbraakpreventie. Pascal Renes (Adjunct-secretaris van de 
Vaste Commissie van de Lokale Politie), André Van Roomen 
(Nationale Politie Nederland), commissaris Patrick Desmedt 
(politiezone GRENS), commissaris Vanlerberghe (politiezone 
Het Houtsche) en Jos Delarbre (preventiedienst politiezone 
Geel Laakdal Meerhout) deelden hun ervaringen met de 
deelnemers aan deze workshop.

q In de workshop rond woninginbraken werd niet alleen 
een balans opgemaakt van de ondernomen acties en de 
ontwikkeling van het fenomeen in 2015, maar werden ook 
een aantal innovatie technieken en methoden toegelicht.

t O.a. Frederic Verspeelt, 
gerechtelijk directeur van de 
federale politie, arrondissement 
Halle-Vilvoorde en Stijn De 
Meulenaer, fraude-advocaat 
van het kantoor Everest Law 
deden de pijnpunten van de 
strijd tegen horizontale fraude 
uit de doeken.

t Bij het beheer van events 
en noodsituaties hebben alle 
betrokken partijen hun eigen 
technologie en cultuur. De 
workshop rond dit onderwerp 
ging dieper in op de problemen 
die daarmee gepaard gaan 
en hoe die kunnen worden 
beheerst.

u Voetbalstadions worden 
almaar meer multifunctionele 
ruimtes. Dat heeft ook gevolgen 
voor de brandveiligheid. Bart 
Van Weyenberge van Fire 
Engineerde Solutions Gent 
(FESG) demonstreerde in de 
workshop rond dit thema het 
simulatieprogramma dat hij 
ontwikkelde.

p Het Centre d’Etudes sur la Police deed de preventieve 
aanpak tegen kinderlokken via internet (grooming) en de 
strafrechtelijke aanpak ervan uit de doeken. Child Focus stelde 
op dezelfde workshop haar i-Coach voor.

© ALLE FOTO’S OP DEZE PAGINA: CHRISTIAN-MICHEL JOIRIS/ADVP
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BESAFEDag van de Veiligheid

Belgische Prijs voor de 
Veiligheid en Preventie 

Tool ‘GPS-U’ brengt veiligheids problemen  
in Péruwelz in kaart

De preventiecel van Péruwelz heeft met haar 
project GPS-U de Belgische Prijs voor de 
Veiligheid en Preventie gewonnen. De tool 
brengt via statistische gegevens, grafieken en 
geografische kaarten de veiligheidsproblemen 
en de overlast in kaart. De actoren op het 
terrein en de dossierbeheerders krijgen 
een overzicht van alle stappen die al 
ondernomen zijn om het probleem op te 
lossen. GPS-U maakt het mogelijk om klachten 
van de burgers nagenoeg in real time te 
behandelen. De software kan ook zwarte 
zones afbakenen waarvoor de politiediensten 
en de gemeenschapswachten hun toezicht 
en controle kunnen opdrijven. Een aantal 
overtredingen, waaronder enkele gevallen van 
sluikstorten, werd hierdoor al opgelost. 

GPS-U is een samenwerking tussen de 
gemeentelijke preventiecel, het kabinet 
van de burgemeester, de dienst Buurtwerk, 
de dienst Leefmilieu, de buurtdienst van 
Péruwelz, de korpschef en de commissaris 
die onder andere belast is met de 
milieuproblematiek.

Ambassadeurs van de 
Bib in Genk

Het Genkse Veiligheidshuis, de politie, de 
dienst Jeugd, GIGOS Jeugdwelzijnswerk en 
het Straathoekwerk - Afdeling Sociale Zaken 
stelden een groep ‘bibliotheekambassadeurs’ 
aan. Die divers samengestelde groep spreekt 
alle bezoekers van de bibliotheek aan om 
ze welkom te heten en vraagt ze de regels 
op te volgen en de rust te respecteren. Op 
die manier bestrijdt de groep de overlast in 
de bibliotheek. De ambassadeurs kregen 
hiervoor een specifieke vorming, ondersteu-
ning (supervisie, intervisie, ...) en waardering. 
Het resultaat is o.a. dat de sfeer nu rustiger is, 
dat het wederzijds begrip en het toenemend 
respect tussen bibliotheekpersoneel, ambas-
sadeurs, bezoekers en jongeren hersteld is, dat 
er minder vuil rondslingert en dat er minder 
vernielingen zijn. 

Evacuatiespel voor 
jeugdbewegingen in 
Beringen

De dienst Jeugd & Sport van de stad Beringen 
ontwikkelde samen met de lokale jeugdver-
enigingen, het Hulpcentrum 112 Hasselt, 
de Stichting Brandwonden, Pinocchio vzw 
en de Jeugdraad een evacuatiespel dat de 
leiding en kinderen van jeugdverenigingen 
op een ludieke manier leert hun jeugdhuis te 
evacueren. Het is een interactief spel waarbij 
verschillende groepen van een jeugdbewe-
ging in hun eigen gebouw met hun eigen 
brandbeveiligingsuitrusting tegen elkaar en 
tegen de tijd spelen. De spelers moeten op zo 
kort mogelijke tijd alle kinderen verzamelen 
op een veilige plaats en op de verzamelplaats 
controleren of niemand is achtergebleven. 
Het spel voorziet ook straftijden voor wie de 
procedure niet correct volgt. Een zestiental 
posten hebben het idee van het evacuatiespel 
ondertussen al opgepikt.

Alerte burgers  
zijn broodnodig!  
van PZ Arro Ieper

De politiezone Arro Ieper riep via een bood-
schap op broodzakken de burger op om ver-
dacht gedrag onmiddellijk te melden. Behalve 
de slogan ‘Alerte burgers zijn broodnodig!’ ston-
den er op de broodzak ook een muis-mascotte 
en tips in de vorm van 
een cartoon. De 40.000 
broodzakken werden 
verdeeld via 8 bakkers. 

Jongerenontmoetings-
huis Jakkedoe in 
Menen

In het jongerenontmoetingshuis Jakkedoe 
kunnen jongeren van 12 tot 25 jaar op een 
speelse en vrije manier contacten kunnen 
leggen met andere jongeren en begeleiders. 
Jongeren en begeleiders kunnen er over 
diverse thema’s openlijk communiceren. Deze 
communicatie gebeurt op een onvoorwaar-
delijke en respectvolle manier. Het project 
is een samenwerking tussen JAC (CAW Zuid-
West-Vlaanderen), de stedelijke Jeugddienst, 
de vzw Uit De Marge, de vzw VOS (Vlaams 
Overleg Straathoekwerk) en de stedelijke 
Preventiedienst.

Scripties in de prijzen
Dit jaar waren er voor het eerst ook prijzen 
voor de beste masterproef en doctoraal-
scriptie. Louis Favril won de prijs voor de 
beste Nederlandstalige masterproef. Hij 
bracht de noden en de prioriteiten op 
het vlak van harm reduction-strategieën 
binnen het lokaal integraal drugsbeleid in 
kaart. Hij nam daarvoor Gent als case. 

De prijs voor de beste Franstalige mas-
terproef ging naar Lisiane Pittemans. Zij 
onderzocht hoe criminaliteit zich kan 
verplaatsen als reactie op bepaalde poli-
tiestrategieën. 

Tom Bauwens won de prijs voor de beste 
doctoraalscriptie. Die kreeg als titel ‘De 
burgemeester als regisseur van het 
lokale veiligheidsbeleid? Criminologisch 
onderzoek naar de betekenisgeving 
van het thema veiligheid door Vlaamse 
burgemeesters’.
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Gerechtelijke aanpak
• De gemeenschappelijke omzendbrief van 16 mei 2002 van de minister van Justitie en het 

College van procureurs-generaal betreffende het federaal parket bepaalt dat de federale 
procureur een coördinerende rol vervult bij de bestrijding van het fenomeen van de 
criminele motorbendes, wanneer het verschillende arrondissementen betreft. Hij staat 
eveneens in voor de internationale gerechtelijke samenwerking in dit domein.

• Het parket van Limburg herstructureerde zijn aanpak en heeft nu een aparte sectie die 
zich toelegt op de georganiseerde misdaad. Op die manier wordt niet alleen de informa-
tie gecentraliseerd, maar wordt er ook voldaan aan de opdracht dat alle parketten het 
probleem op dezelfde manier aanpakken.

• Het Bureau voor Euregionale Samenwerking (BES) is samengesteld uit vertegenwoordi-
gers van de procureurs van Nederland, België en Noordrijn-Westfalen. Vier werkgroepen 
houden zich daar bezig met rondtrekkende georganiseerde misdaadgroepen en car-/
homejackings, druggerelateerde criminaliteit, mensenhandel en criminele motorben-
des. Het BES wisselt niet alleen ervaringen uit met de aangesloten leden, maar geeft 
ook informatie door over verdachte personen die van het ene naar het andere land zich 
verplaatsen.

Politionele aanpak
• Ook de politie in de Euregio Maas-Rijn heeft met NeBeDeAgPol een eigen samenwer-

kingsverband. De samenwerking heeft geen officieel karakter, de resultaten van de werk-
zaamheden zijn dus niet dwingend. De vijf werkgroepen komen wel maandelijks samen.

De strijd tegen criminele motorbendes vraagt 
een grensoverschrijdende aanpak, maar 
steden en gemeenten kunnen ook zelf actie 
ondernemen. De gemeenten van de Politiezone 
Regio Turnhout namen een aantal maatregelen 
op in hun politiereglementen. “We voeren een 
ontradingsbeleid”, zegt korpschef Roger Leys.

Turnhout pakt criminele 
motorbendes aan

om een vergunning te krijgen: er is niet alleen 
een brandveiligheidsonderzoek nodig, maar 
ook een stedenbouwkundig onderzoek, een 
onderzoek naar de milieuwetgeving, een 
onderzoek naar de vestigingsmodaliteiten, 
een moraliteitsonderzoek en een financieel 
onderzoek. Dat moet er niet alleen voor 
zorgen dat we de aanvraag bemoeilijken via 
een barrièremodel, het zorgt er ook voor dat 
we meerdere mogelijkheden hebben om de 
vergunning te weigeren. Zo kunnen we het 
kaf van het koren scheiden. Als er dan toch 
een vergunning wordt afgeleverd, kunnen we 
de clubhuizen ook verplichten om camerabe-
waking te installeren. Ook daarover hebben 
we in het UGP een clausule opgenomen die 
bepaalt welke beelden er verplicht moeten 
worden geregistreerd.”

N
ederland en Duitsland hebben hun 
strijd tegen de criminele motorben-
des de jongste jaren sterk opge-
voerd. Het gevolg is dat de bendes 

hun actieterrein verschuiven en zich ook in 
ons land vestigen. Meestal doen ze dat net 
over de grens. 

Vergunning voor clubhuis
Ook in de omgeving van Turnhout doken 
recent criminele motorbendes op. “We staan 
daar niet helemaal machteloos tegenover”, 
zegt korpschef Leys. “In onze Uniform Ge-
meentelijke Politieverordening (UGP) hebben 
we duidelijke clausules opgenomen over 
clubhuizen. Daarin staat niet alleen omschre-
ven wat we onder een clubhuis verstaan, maar 
ook welke voorwaarden vervuld moeten zijn 

Redenen voor sluiting
“We hebben ook clausules ingebouwd om 
clubhuizen van criminele motorbendes te 
kunnen sluiten. Dat kan niet alleen gebeuren 
als de exploitant zich niet aan de voorwaar-
den houdt, het kan ook wanneer hij of zij 
veroordeeld wordt of wanneer de organen van 
de rechtspersoon worden gewijzigd. Om de 
voorwaarden te omzeilen laten criminele mo-
torbendes soms een clubhuis oprichten door 
een stroman die geen gerechtelijk verleden 
heeft en voldoet aan alle andere voorwaarden. 
Door de clausule over de statutenwijziging op 
te nemen in de UGP hebben we ook daar een 
stok achter de deur. In onze UGP staan dan 
ook de bijbehorende administratieve maatre-
gelen en sancties die we kunnen opleggen. ”

Andere inrichtingen
“Daarnaast hebben we in onze UGP ook clau-
sules opgenomen voor de vergunningsaan-
vragen van nachtwinkels, wedkantoren, seks-
shops, videotheken en automatenshops. Ook 
deze kunnen wel eens voor overlast zorgen of 
zijn gegeerd door criminele organisaties. Ook 
voor horecazaken hebben we voorwaarden 
gesteld. Om te vermijden dat criminele mo-
torbendes bestaande horecazaken inpalmen 
en gebruiken als clubhuis, hebben we de 
horecazaken een verbodsbepaling opgelegd. 
In de politieverordening staat nu duidelijk 
dat ‘het faciliteren van bijeenkomsten van 
een criminele motorbende in een horecazaak 
verboden is’. Horecazaken die zich niet aan die 
regel houden krijgen eerst een GAS-boete, bij 
herhaling kunnen ze hun exploitatievergun-
ning verliezen. Ook exploitanten van feest-
zalen kregen een meldingsplicht opgelegd. 
En ten slotte moeten ook bijeenkomsten in 
openlucht worden gemeld.”

De tekst van de Uniform Gemeentelijke  
Politieverordening vindt u terug op 
www.politieregioturnhout.be (politie
reglementen)

meer weten

Korpschef Roger Leys: 
“We maken het de 
criminele motorbendes 
zo moeilijk mogelijk om 
een vergunning voor 
een clubhuis aan te 
vragen.”

BESAFEDag van de Veiligheid
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Politie wil meer 
vrijwilligers inzetten

Bijna de helft van onze politiezones maakt gebruik 
van vrijwilligers. De meeste korpsen willen graag meer 
vrijwilligers inschakelen, maar dat is niet zo evident. 
“De wet op de vrijwilligers is niet gemaakt op maat 
van de politie.”

P
olitiekorpsen die vrijwilligers inzetten, 
zitten geprangd tussen twee beper-
kingen: enerzijds zijn ze gebonden 
aan de bepalingen van de Vrijwil-

ligerswet van 3 juli 2005, anderzijds krijgen 
ze ook te maken met de beperkingen die 
gepaard gaan met het beroep. 

Hindernissen
De Vrijwilligerswet bepaalt dat vrijwilligers-
werk onbezoldigd en onverplicht is. “Daar zit 
al een eerste hindernis”, zegt Philip Pirard, 
korpschef van PZ HAZODI. “We kunnen de vrij-
willigers dus geen taken opleggen. We mogen 
ze ook niet inzetten als goedkoop alternatief 
voor betaald werk, ook niet voor taken die 
behoren tot de opdracht van de politie. Dat 
wil dus zeggen dat we vrijwilligers niet kun-
nen gebruiken voor opdrachten die al op een 
andere manier zijn geregeld, zoals politieta-
ken, taken voor de private veiligheid en taken 
voor gemeenschapswachten. We mogen ze 

ook geen politionele bevoegdheden geven.”
“Vrijwilligers kregen ook niet de juiste op-
leiding en zijn gebonden door het beroeps-
geheim. Daarom kunnen ze wel worden 
ingeschakeld als gemachtigde opzichters en 
BIN-coördinatoren of voor klusjes zoals het 
onderhoud van de voertuigen en het ronddra-
gen van de post. Maar we kunnen ze dan weer 
niet inschakelen om de post in te schrijven of 
om pv’s te versturen. Ze mogen immers geen 
toegang hebben tot de databanken die alleen 
voor politiemensen bestemd zijn. Bij buren-
bemiddeling ligt het delicaat. Om de privacy 
van de betrokken personen te beschermen, 
moeten we eerst de toestemming vragen 
van de personen bij wie de vrijwilliger gaat 
bemiddelen.”

Politie in bijberoep
Daarnaast legt de Vrijwilligerswet ook nog 
beperkingen op aan de werkgever: hij moet 
de vrijwilliger informeren over de sociale 

doelstelling van het werk, de afgesloten verze-
kering, de aansprakelijkheid, de risicodekking, 
de (kosten)vergoeding en de geheimhou-
dingsplicht. “Het is duidelijk dat de Vrijwilli-
gerswet gericht is op de sport-, de cultuur- en 
de sociale sector en niet op de organen die 
zich bezighouden met veiligheidsaspecten. 
Misschien zou het daarom wel beter zijn als 
we een apart statuut in het leven zouden roe-
pen van politie in bijberoep, dat te vergelijken 
is met dat van de vrijwillige brandweer.”

Politievrijwilligers in Nederland

In Nederland bestaat er al sinds 
1948 een apart statuut voor 
politievrijwilligers. Artikel 2 van de 
politiewet van 2012 omschrijft die 
als ‘vrijwillige ambtenaren die zijn 
aangesteld voor de uitvoering van 
de politietaak, onderscheidenlijk 
voor de uitvoering van technische, 
administratieve en andere taken 
ten dienste van de politie’.

De vrijwilligers worden er opgedeeld in twee 
categorieën: executieven en administratief-
technisch personeel. De executieven krijgen 
een opleiding in minimaal 3 modules, 
verspreid over 57 weken, en jaarlijks een bij-
scholing van 4 uren per maand. Ze kunnen 
worden ingezet voor taken op het publieke 
domein, bij evenementen zonder dreigende 
escalatie (dus niet bij voetbalwedstrijden 
maar wel bij loopwedstrijden) en bij een-
voudige verkeers- en alcoholcontroles. Ze 
dragen dezelfde uitrusting als de beroeps-
politie: hetzelfde uniform, handboeien, een 
wapenstok, pepperspray en eventueel een 
vuurwapen. Ze kunnen jaarlijks 240 uren 
worden ingezet, maar zijn wel gebonden 

door de arbeidstijdenwet. Ze mogen dus per 
dag niet langer werken dan 12 uren. Wie al 
een voltijdse baan van 8 of 9 uren per dag 
heeft, moet daar dus rekening mee houden. 
De executieve vrijwilligers krijgen een ver-
goeding van 7,14 euro per uur

De administratief-technisch vrijwilligers 
dragen geen uniform maar wel herkenbare 
kledij. Ze hebben een ambtenarenstatuut, 
wat dus wil zeggen dat ze dezelfde rechten 
en plichten als andere ambtenaren hebben, 
maar ook onderhevig zijn aan dezelfde 
sancties en maatregelen. Ze krijgen een 
vergoeding per dagdeel.

Korpschef Philip Pirard 
van PZ HAZODI: “De 
Vrijwilligerswet is 
helaas niet aangepast 
aan de organen die 
zich bezighouden met 
veiligheidsaspecten.”

BESAFEDag van de Veiligheid

De politie kan vrijwilligers inschakelen als 
gemachtigd opzichter of BIN-coördinator, maar niet 
om de post in te schrijven of pv’s te versturen.
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Radicalisering

Brandveiligheid

De federale overheid heeft 1,425 miljoen euro vrijgemaakt voor eenmalige 
steun in de strijd tegen radicalisering. Dat bedrag wordt verdeeld onder 
vijftien steden en gemeenten. De steun maakt deel uit van een reeks 
maatregelen die de federale overheid heeft goedgekeurd.

Minister van Binnenlandse 
Zaken Jan Jambon vraagt de 
hulp verleningszones om een in-
formatiecomité op te richten waar 
personeelsleden en leidinggeven-
den elkaar kunnen ontmoeten en 
informatie uitwisselen over beslis-
singen die genomen werden door de 
zoneraad of het zonecollege, over 
aankopen van nieuw materiaal, over 
de planning van opleidingen, enz. 

Vijftien risicogemeenten krijgen eenmalige 
toelage voor antiradicaliseringprojecten

Zonaal informatiecomité brengt personeel 
en leiding hulpverleningszone samen

Elke stad of gemeente die in aanmerking komt 
voor de steun, moet een protocolakkoord 
afsluiten over de toekenning van de toelage 
en de besteding ervan. Daarin beschrijft de 
stad of gemeente:
• welke expertise in de materie ze heeft; 
• de bovenlokale samenwerking die ze heeft 

en nog zal opzetten of uitwerken. 
• de mate waarin relevante projecten pro-

actief worden uitgedragen naar andere 
steden en gemeenten, ongeacht of deze 
steden en gemeenten met de problematiek 
geconfronteerd worden of waar ze 
geografisch gesitueerd zijn;

• het geraamde budget voor de uitbouw van 
relevante projecten voor het komende jaar; 
en 

• de oprichting van een Lokale Integrale 
Veiligheidscel (LIVC), waar informatie-
uitwisseling tussen de sociale en preventie-
diensten, de lokale taskforce en de 
bestuurlijke autoriteiten plaatsvindt. 

De steden en gemeenten komen elke vier 
maanden samen om te overleggen en erva-
ringen uit te wisselen. De FOD Binnenlandse 
Zaken zal die vergaderingen mee faciliteren, 
maar de inhoud wordt bepaald door de 
betrokken steden en gemeenten. De verga-
deringen dienen ook als evaluatiemoment. 
De steden en gemeenten stellen hiervoor een 
evaluatierapport op bij wijze van ‘voortgangs-
rapportage’. 

Informatie-uitwisseling
In de federale regering benadrukt de nood 
aan informatie-uitwisseling. De 15 betrokken 
risicogemeenten worden opgeroepen om 
hun kennis en expertise te blijven delen met 
andere steden en gemeenten. 
In eerste fase werden de steden Anderlecht, 
Antwerpen, Brussel, Luik, Maaseik, Mechelen, 
Schaarbeek, Sint-Jans-Molenbeek, Verviers en 
Vilvoorde geselecteerd. In een tweede ronde 
werden ook Genk, Kortrijk, Charleroi, Sint-Gillis 

en Menen aan de lijst toegevoegd.  
Het bedrag wordt onder de risicosteden 
verdeeld op basis van een aantal parameters, 
onder meer het aantal teruggekeerde foreign 
terrorist fighters, de bestaande expertise en 
goede praktijken en de grootstedelijke en 
geografische context. 

Sint-Gillis is een van de vijf gemeenten die in de 
tweede ronde werden toegevoegd aan de lijst van 
gemeenten die een subsidie krijgen.

De volledige tekst vindt u terug in de 
Omzendbrief ‘Oprichting van een zonaal infor
matiecomité voor het brandweerpersoneel’, 
BS 22 december 2015.

meer weten

Eén comité per zone
Minister Jambon wil graag één comité per 
hulpverleningszone. De minister wil dat 
daarbij zowel administratief als operationeel 
personeel worden betrokken, maar laat de 
concrete invulling van het comité (taken, 
samenstelling, werking, …) over aan de 
zoneraad.
In zijn omzendbrief geeft Jambon wel een 
aantal aanbevelingen. Idealiter worden 
volgens hem de operationele personeelsleden 
(zowel beroeps- als vrijwillige brandweerman-
nen en ambulanciers die geen brandweerman 
zijn) evenredig verdeeld over de verschillende 
kaders, neemt de zonecommandant (of een 
door hem aangeduide officier) het voorzit-
terschap van het comité op zich en wordt 

een secretaris gekozen uit de leden van het 
comité. Jambon geeft ook advies over de 
verkiezing van de leden.
Om in bepaalde situaties kort op de bal te 
kunnen spelen, is het volgens de minister 
aangewezen om het comité tweemaandelijks 
te laten samenkomen. Bedoeling is dat de 
leden van het comité de besproken informatie 
doorspelen aan de personeelsleden die ze 
vertegenwoordigen zodat iedereen zicht krijgt 
op het beleid van de zone. 

Deze zonale informatiecomités moeten ervoor 
zorgen dat personeelsleden worden betrok-
ken bij de werking van de zone. Ze fungeren 
als forum waar het personeel vragen kan stel-
len en zijn noden kan kenbaar maken.
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