
Debat  

 

Samenstelling:  

- Luc Claeys, Preventieambtenaar, Stad Menen 

- Eddy De Raedt, Directeur DGJ/DJB, Federale Politie 

- Christian De Valkeneer, Procureur-generaal, Luik 

- John Radmer, Senior Consultant, Danish National Police, National Centre For Crime 

Prevention 

- Stéphane Vanhaeren, Korpschef PZ Eigenbrakel, vertegenwoordiger van de VCLP 

Moderator: Martine Maelschalck, hoofdeditorialist van l’Echo 

 

Dit verslag omvat een samenvatting van de standpunten die werden ingenomen door de 

verschillende panelleden.  

 

Stellingen:  

1. Iedereen heeft het over samenwerking, maar toch blijft men werken aan eigen 

projecten waarbij soms andere partners worden betrokken. Wat is de sleutel om alle 

partners daadwerkelijk bij dezelfde strijd te betrekken?   

De Raedt: er zijn een zeer groot aantal partners actief rond woninginbraken. De 

samenwerking tussen deze partners verloopt steeds positief. Dit is belangrijk, want indien 

iedereen op zijn eiland werk, gaan we nooit tot een ketengerichte aanpak komen.  Het 

is wel belangrijk dat we als politiediensten de specifieke verwachtingen van die partners 

kunnen inschatten, en daar ook met rekening houden.  Dit betekent ook dat we goede 

communicatieve vaardigheden dienen te hebben.   

De Valkeneer: de eerste partner is de bevolking. Aangezien de burger het slachtoffer is, 

moet men hem betrekken in het proces van preventie.  

Claeys: De stad Menen verwezenlijkt mooie initiatieven met de lokale politie. Het betreft 

een essentieel partnerschap om samen de strijd aan te gaan. Het project “Speed DPA” 

(Speed Diefstalpreventieadviseur) maakt samenwerking mogelijk tussen de wijkagent en 

de DPA die van deur tot deur gaan in de risicowijken om de burgers te waarschuwen 

voor de risico’s en preventieadvies te geven.  

2. De burgers zijn verantwoordelijk voor hun eigen veiligheid. Is dat echt de oplossing?  

Vanhaeren: de overheid is verantwoordelijk voor de veiligheid. De BIN’s 

(Buurtinformatienetwerken) kunnen ook hun bijdrage leveren. Het is belangrijk om de 

burgers te responsabiliseren in het kader van de cohesie en de sociale waakzaamheid. 

Het BIN van Eigenbrakel heeft dankzij de waakzaamheid van een burger twee vrouwen 

kunnen aanhouden die zich verdacht gedroegen. 

Claeys: veiligheid is een gedeelde verantwoordelijkheid: de burgers moeten niet bij 

zichzelf denken dat ze niets moeten doen. Het is een samenwerking tussen de burgers en 

de overheid. 

De Raedt: De burger speelt een sleutelfunctie in de aanpak van woninginbraken. Zijn 

individueel gedrag zal het risico voor woninginbraak sterk doen dalen. Daarnaast is de 



sociale waakzaamheid in de buurt een zeer belangrijk gegeven. Vandaag stellen we 

vast dat dagelijks daders (en bendes) worden aangehouden 

Radmer: De burger en de overheid dienen veiligheid samen op poten te zetten. De 

burger mag ook niet aarzelen om het heft in handen te nemen door de politie te 

contacteren wanneer hij of zij verdachte handelingen observeert.  

 

3. Welke schakel van de veiligheidsketen moet een rol spelen en is preventie de 

belangrijkste? Hoe preventie nog versterken? 

De Valkeneer: men dient een integrale aanpak na te streven met de samenwerking van 

alle partners. De zonale veiligheidsplannen zijn goede middelen om een integraal beleid 

uit te werken, maar zijn nog niet voldoende.. Er zijn meer vergaderingen nodig waarbij 

alle partners worden samengebracht. 

Wat repressie betreft, is de ophelderingsgraad redelijk laag. Er zijn geen contacten met 

de slachtoffers en dus zeer weinig elementen om de daders terug te vinden. Er moet een 

denkoefening worden gehouden met betrekking tot digitale vingerafdrukken en DNA-

analyse: het labo zou vaker een onderzoek moeten instellen: het betreft een werk van 

basispolitiezorg. Het zou kunnen gaan om een taak van de lokale politie. Het verdrag 

van Prüm regelt de uitwisseling van informatie uit de databanken van vingerafdrukken 

en DNA met Nederland en Frankrijk. Hierdoor konden al 1000 positieve vergelijkingen 

worden gemaakt. Koppelingen met andere landen die het verdrag ondertekend 

hebben,  zullen plaats vinden in de komende maanden. In alle gevallen moeten 

inbraken worden vervolgd.   

Vanhaeren: Er is sprake van taakverdeling. De lokale politie moet de basismateries ten 

laste nemen. De gespecialiseerde materies zijn voorbehouden voor de federale politie. 

Als er een overdracht van bevoegdheden plaatsvindt, dan is er ook een overdracht van 

middelen nodig. Het is belangrijk dat de interventieploegen een opleiding volgen om te 

zien wanneer het nodig is een beroep te doen op een labo. Justitie heeft niet voldoende 

financiële middelen om de sporen te analyseren, dus waarom zou men die systematisch 

opnemen? 

De Valkeneer: Alle sporen worden geanalyseerd. Moet men in dit aspect investeren? 

Repressie heeft een preventieve dimensie. Het is een weg die samen bewandeld moet 

worden met preventie, beide aspecten mogen niet los van elkaar staan.  

Claeys: Het is een werk van lange adem. Vanuit de preventiedienst van Menen worden 

jaarlijks 300 preventie-adviezen gegeven. Naar de effecten toe hiervan is het moeilijk 

meten. Vaak blijkt de burger de gegeven adviezen niet uit te voeren op korte termijn of 

lange termijn. Toch heeft de burger een notie opgenomen omtrent de basis van 

inbraakpreventie. We werken ook rond de preventie van onveiligheidsgevoelens. Vaak is 

er meer sprake van onveiligheidsgevoelens dan er effectief criminaliteit heerst. In de 

grensstreek met Frankrijk wordt men ook vaak geconfronteerd met home invasions.  

4. Justitie: Justitie wordt vaak afgeremd door het aanzienlijke aantal te behandelen 

dossiers. Welke pistes kunnen worden bewandeld om de daders te ontmoedigen?   

De Valkeneer: Opheldering is belangrijk. «What works»: een denkoefening in dit verband 

is essentieel. De ophelderingsgraad bedraagt ongeveer 10 tot 12 %. Het exemplarisch 

karakter van de sanctie is dus belangrijk, vooral voor de rondtrekkende dadergroepen. 

Justitie werkt vooral met inbeslagnemingen en geldelijke sancties. Het is ook van belang 

de organisatie zelf aan te pakken en niet de kleine uitlopers.  

De Raedt: Naast de ophelderingsgraad is het ook belangrijk dat we dit soort van 

dadergroepen kunnen destabiliseren. Dit houdt in dat we de illegale winsten uit hun 



activiteiten kunnen recupereren. Momenteel worden er op dit vlak door heel wat 

parketten, met ondersteuning van het federaal parket, woningen in beslag genomen in 

het buitenland die gebouwd zijn met illegale winsten. Dit is de weg die we moeten 

inslaan.  

 

Vanhaeren: het is belangrijk dat de federale politie een cartografische analyse uitvoert 

van wat er op het terrein gebeurt. Hierdoor konden 55 personen op heterdaad worden 

betrapt. Die cartografie maakt het mogelijk om het werk van de politie beter te 

oriënteren. 

 

5. Europa: Schiet de wetgeving op Europees vlak te kort? Is het dan ook aan de EU om hier 

een krachtige preventiewerking voorop te stellen? 

Het openstellen van de grenzen binnen de EU heeft ervoor gezorgd dat rondtrekkende 

dadergroepen vrij kunnen opereren. Welke maatregelen op vlak van wetgeving kunnen 

hiertoe genomen worden?   

 

De Raedt: We moeten inderdaad een wetgeving hebben die ons toelaat samen te 

werken over de grenzen.  Maar politiesamenwerking is veel meer. Het is vooral een 

kwestie om te willen samenwerken tussen de verschillende lidstaten. Dat is een kwestie 

dus van mentaliteit.  

 

De Valkeneer: er moet vooruitgang worden geboekt in het kader van de Europese 

gerechtelijke samenwerking. De tool Eurojust vergemakkelijkt het onderzoek wanneer 

meerdere landen betrokken zijn. Maar de motivatie van de Staten verschilt van land tot 

land. Het gaat vooral over een wil om samen te werken.  

 

Radmer: We dienen in te zetten op vroege waarschuwingssystemen. Op deze manier 

kan het proces nog omgekeerd worden en zetten we dus meer in op preventie.  

 

6. Is het belangrijker om projecten/preventiecampagnes te voeren op nationaal 

(eenvormig) of lokaal (dichtbij de burger) niveau?    

Claeys: lokale acties zijn gemakkelijker, want de prioriteiten zijn niet overal dezelfde. De 

BIN’s doen een beroep op vrijwilligers in het kader van preventie. Nationale campagnes 

daarentegen openen de ogen voor het fenomeen. 

De Valkeneer: de lokale benadering is belangrijker. Het BIN is een interessante tool. Er 

moeten eveneens nieuwe technologieën worden ingezet: verhoging van de sociale 

cohesie, dat zorgt ervoor dat het onveiligheidsgevoel afneemt. Het is belangrijk om op 

een zeer lokaal niveau te werken, bijvoorbeeld op het niveau van een wijk. 

Vanhaeren: Er zijn drie beleidsniveaus: de burgemeester, de gouverneur en de minister 

van Binnenlandse Zaken. Wanneer verschillende steden in aanraking komen met een 

fenomeen, dan zijn nationale campagnes interessant.   

Radmer: In Denemarken wordt er niet geïnvesteerd in nationale campagnes. De politie 

zet specifiek in op het lokale niveau. 

 

Conclusie 

Bij wijze van conclusie:  

- Verdeling van de taken 



- Communicatie tussen overheden en bevolking 


