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Presentatie 1: Beeldvorming (Europol) 

Christian Thiele werkt binnen het operationeel departement van de “Serious and Organised 

Crime Business Area” van Europol. Hij ziet voor Europol een belangrijke rol weggelegd op vlak 

van de bestrijding van georganiseerde eigendomsdelicten. De invulling van deze rol gebeurt 

op drie manieren: 

- Ondersteuning bieden aan law enforcement agencies 

- Informatie-uitwisseling bij grensoverschrijdende criminaliteit 

- Aanbieden van expertise omtrent rechtshandhaving. 

In het kader van haar ondersteunende rol focust Europol zich bij de verschillende types 

eigendomsdelicten op de identificatie van de rondtrekkende dadergroepen (Mobile 

Organised Crime Groups (MOCG)) via het samenleggen van allerlei informatie uit de 

verschillende lidstaten van de Europese Unie.  

Daarnaast staat zij eveneens in voor het opzoeken van informatie in de databank van 

Europol alsook het opmaken van ‘analysis reports’ en ‘strategic reports’. Ook de 

ondersteuning bij het recupereren van goederen behoort tot het takenpakket net als Joint 

Investigation Teams (JIT) en forensische analyse. 

Europol biedt niet alleen  een snelle en veilige manier aan voor de informatie-uitwisseling. 

Men centraliseert ook heel wat informatie en kan zo ook extra gewicht leveren in kleine 

rechtszaken. Daarnaast werkt zij tevens aan het verhogen van het bewustzijn.  

Indien Europol meer informatie kan vergaren, verhoogt dit de mogelijkheid om 

dadergroepen met mogelijks een achterliggende organisatie op te sporen.  

 

Diefstal in woningen maakt geregeld deel uit van de activiteiten van de georganiseerde 

criminaliteit gepleegd door rondtrekkende dadergroepen. Kenmerkend is dat de daders 

veelal uit Zuidoost-Europa afkomstig zijn en geen daden in eigen land plegen. Daarbij 

houden ze maar een klein deel van de buit voor zichzelf en combineren ze vaak meerdere 

criminaliteitsfenomenen die geen ingewikkelde modi operandi of expertise vereisen.  

Europol beschikt zelf over cijfers omtrent het aantal inbraken in de verschillende lidstaten. De 

cijfers variëren soms in vergelijking met de nationale cijfers omwille van de gehanteerde 

definiëring. Wel kunnen deze cijfers gebruikt worden om trends vast te stellen. 

 

Momenteel lopen er verschillende projecten met de focus op woninginbraken: 



Er loopt een ISEC-project waarbij op zoek gegaan wordt naar goede praktijken inzake de 

aanpak van grensoverschrijdende zaken van woninginbraken tussen Nederland, België en 

de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. Het grote gebrek tijdens hun handelingen  blijft het 

gebrek aan informatie. De spreker blijft benadrukken dat uitwisseling van informatie tussen de 

lidstaten van essentieel belang is. 

Daarnaast werd voor 2015 bepaald dat woninginbraak als Empact priority beschouwd 

wordt.  Men richt zich daarvoor specifiek op Roemenië, omdat men daar over een goede 

kennis van de daders van deze feiten beschikt. 

Verder werd ook ingegaan op de Danube Strategy die gehanteerd wordt door de 

politiediensten die actief zijn binnen de regio van de Danuberivier.  Daar wil men dubbel 

werk vermijden door rechthandhavingsacties op elkaar af te stemmen en te focussen op 

daders uit voormalig Joegoslavië. 

Tot slot is er ook de Operatie Archimedes. In dit kader werden reeds meer dan 1000 personen 

gearresteerd. Zo worden onder meer gegevens van nummerplaten uitgewisseld binnen 

Europa in het kader van de detectie van voertuigen waarmee gekende daders rijden. 

 

Presentatie 2: Monitor Diefstal in Woningen 

Er worden op verschillende niveaus en door verschillende instanties al heel wat gegevens 

verzameld omtrent diefstal in woningen. Er is echter nood aan een bundeling van al die 

gegevens om zo tot een accuraat en multidisciplinair beeld van het fenomeen te komen. Dit 

wordt beoogd met de nieuwe ‘Monitor Diefstal in Woningen’ die door de Algemene Directie 

Veiligheid en Preventie ontwikkeld wordt. Daarnaast biedt het de terreinwerkers en andere 

geïnteresseerden de mogelijkheid om gegevens hieromtrent op één centrale plaats te 

raadplegen. De centralisatie van de verschillende gegevens maakt het op termijn mogelijk 

om allerhande verbanden te construeren en te analyseren. Een ander doel van de monitor is 

om in de toekomst aan de hand van de gemaakte analyses een gerichtere sensibilisatie te 

kunnen nastreven. 

 

Momenteel zijn volgende gegevens opgenomen: het aantal woninginbraken, het aantal 

alarmsystemen, de aanwezigheid van een zonaal veiligheidsplan (met diefstallen in 

woningen als fenomeen opgenomen), de aanwezigheid van een strategische veiligheids- en 

preventieplan (met opname van het fenomeen), het aantal diefstalpreventieadviseurs, het 

aantal BIN-netwerken, …. Deze gegevens zijn op verschillende niveaus raadpleegbaar: van 

nationaal tot gemeentelijk niveau.  

  

Toekomst  

In de toekomst is een verdere uitbreiding van de monitor voorzien. De AD Veiligheid en 

Preventie heeft de ambitie om de monitor aan te vullen met gegevens vanuit onder meer 

verzekeringsmaatschappijen en andere partijen die een zekere inbreng hebben in het kader 

van het beleid rond diefstal in woningen. Op die manier zal de monitor een effectieve 

bundeling zijn van alle gegevens betreffende het fenomeen. Doorheen de jaren kan er door 

gebruik te maken van de monitor Diefstal in Woningen een coherent en multidisciplinair 

beeld van de diefstallen in woningen afgetekend worden. 



 

De monitor is te raadplegen via de website www.besafe.be . 

 

Presentatie 3: Analyse Strategische Veiligheids- en Preventieplannen en Zonale 

Veiligheidsplannen op vlak van aanpak woninginbraak 

Het fenomeen diefstal in woningen komt zowel voor in de Strategische Veiligheids- en 

Preventieplannen als in de Zonale Veiligheidsplannen.  

 

De Strategische Veiligheids- en Preventieplannen 

In België hebben momenteel 109 gemeenten en steden een overeenkomst afgesloten met 

de FOD Binnenlandse Zaken. Deze plannen vertegenwoordigen een budget van 35 miljoen 

euro en stellen zowat 1900 personen tewerk. 

Voor de uitwerking van de plannen wordt een Lokale Veiligheidsdiagnostiek opgesteld door 

iedere gemeente en stad in het kader van de vaststelling van hun prioriteiten op vlak van 

veiligheid. Daarbij hebben ze de keuze uit een aantal fenomenen waaronder 

woninginbraak. Deze prioriteiten worden vervolgens in strategische en operationele 

objectieven geformuleerd en geëvalueerd via meetbare indicatoren. 

 

Woninginbraak wordt door 72 gemeenten als prioriteit naar voor geschoven en neemt zo de 

tweede plaats in op de prioriteitenlijst van de Strategische Veiligheids- en Preventieplannen 

op nationaal niveau. Wanneer de verdeling per gewest bekeken wordt, blijkt men dit 

fenomeen in Vlaanderen vaker op de prioriteitenlijst te plaatsen. Daarnaast springen vooral 

de provincies Henegouwen en West-Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het 

oog. 

Om de strijd aan te binden met woninginbraken spitst men zich voornamelijk toe op 3 

strategieën: 

- Het verminderen van risicogedrag: bv. sensibiliseringscampagnes, benadrukken van 

de rol van de diefstalpreventieadviseur, veiligheidsaudit bij gevoelige gebouwen, …; 

- Het bevorderen van een integrale en geïntegreerde aanpak: bv. samenwerking 

tussen de politie en de gemeente; 

- Het inwerken op de criminogene omstandigheden en omgeving; bv. via het 

stimuleren van investeringen in beveiliging aan de hand van een gemeentelijke 

beveiligingspremie, de installatie van bewakingscamera’s, sociale controle door 

gemeenschapswachten, ... 

 

De Zonale Veiligheidsplannen 

Bij de Zonale Veiligheidsplannen staat inbraak op de eerste plaats in de prioriteitenlijst. Zo 

hebben 175 van de 193 zones dit als prioriteit. In verhouding tot de vorige cycli van deze 

plannen zijn er zelfs meer politiezones die hierop inzetten. 

 

http://www.besafe.be/


Uit de analyse van de plannen van de gemeenten en politiezones blijkt de prominente rol die 

de aanpak van het fenomeen woninginbraken inneemt in de dagelijkse werking van de 

lokale politiezones en steden en gemeenten in België. 


