
Workshop EU-project “Domestic Burglary” 

Omdat deze 2e Staten-Generaal in het teken stond van de afsluiting van het Europees 

project ‘An integral methodology to develop an information-led and community-orientated 

policy to tackle domestic burglary (A methodology to tackle burglary)’ werd hier een 

specifieke workshop aan gewijd. 

Vooreerst werd er een samenvatting gegeven van het project: 

Het project ‘An integral methodology to develop an information-led and community-

orientated policy to tackle domestic burglary (A methodology to tackle burglary)’ focust 

specifiek op woninginbraken, waarbij er ook aandacht is voor rondtrekkende daderbendes. 

Met meer dan 8 geregistreerde inbraken per uur en jaarlijks meer dan 69.568 geregistreerde 

inbraken en pogingen tot inbraak, blijft dit fenomeen een van de grootste 

misdaadproblemen in België. Bovendien zijn de cijfers inzake diefstal en misdaden tegen 

personen met betrekking tot de huizen van de burgers in de hele Europese Unie 

problematisch. Wetende dat in 2004 ingebroken werd bij 1,7% van de EU-gezinnen en dat bij 

1,4% een mislukte poging tot inbraak ondernomen werd1, kan men stellen dat het aantal 

inbraken in de Europese Unie onrustwekkend hoog is. Niet alleen omwille van de omvang 

van deze vorm van criminaliteit, maar ook omwille van de financiële impact op onze 

samenleving en de psychologische impact op het slachtoffer, is dit een groot probleem.  

Ondanks verschillende beleidsplannen die woninginbraken als prioriteit bestempelen, blijft 

het criminaliteitscijfer onrustwekkend hoog. Dit project werd opgestart met subsidies van de 

Europese Commissie, wat aantoont dat de EU het groeiende probleem van de 

woninginbraken wil aanpakken. Welke aanpak de juiste is om dit probleem aan te pakken, 

dat is een uitdaging voor vele EU-beleidsmakers. Verder staat de aanpak van de 

rondtrekkende dadergroepen, wat een onderdeel is van dit probleem, ook op de EU-

agenda. Daarom is het belangrijk om de EU-lidstaten te ondersteunen bij deze 

woninginbraakproblemen.  

Daarom was ons doel om een methodologisch stappenplan uit te werken, aan te bieden en 

ruim te verspreiden om zo te komen tot een dynamisch beleidsplan inzake inbraak dat in de 

hele Europese Unie gebruikt kan worden. Dit stappenplan werd concreet door de organisatie 

van adviesraden, focusgroepen, terreinbezoeken en een wereldcafé. Met dit 

methodologisch stappenplan willen we andere lidstaten ondersteunen bij het uitwerken van 

verschillende methodes en bij het verbeteren van hun eigen nationaal beleid. Het actieplan 

dat tijdens dit project uitgewerkt werd, kan dienen als voorbeeld van een goede praktijk en 

dus beleidsmakers van de andere lidstaten inspireren.  

We hebben bovendien ook de hierna volgende doelstellingen nagestreefd. Eerst en vooral 

wilden we het bewustzijn en de kennis van de lidstaten, hun beleidsmakers en hun mensen 

op het terrein versterken op het vlak van het probleem van woninginbraken en 

rondtrekkende daderbendes. Dit werd bereikt via een uitgebreid communicatieplan dat een 

conferentie, perscommuniqués, communicatie via EUCPN en een website waarop alle 

documenten van het project staan (www.domesticburglary.eu) omvatte. Hiermee wilden we 

ook de uitwisseling van expertise en goede praktijken tussen de lidstaten versterken, wat 

bereikt werd door diverse terreinbezoeken te doen. Verder hebben we recente trends en 

ontwikkelingen in het domein van woninginbraken gemonitord en hebben we de 
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verschillende actoren in België en de EU in kaart gebracht. Bovendien willen we, zoals eerder 

gezegd, als inspiratiebron dienen voor de andere lidstaten, met onze structurele aanpak om 

inbraken te bestrijden en ook als een algemene methodologie voor de uitwerking van 

actieplannen voor andere criminaliteitsproblemen. We hebben dit bereikt via de organisatie 

van de verschillende methodologische activiteiten die hierna besproken worden. Daarom 

hebben we getracht om de coherentie te verhogen tussen de verschillende vormen van 

beleid en aanpak door de samenwerking te versterken. Tot slot willen we woninginbraken in 

de Europese Unie voorkomen en verminderen. 

Zoals hierboven al gezegd, werden er tijdens dit project diverse methodologische activiteiten 

georganiseerd. Om de inhoud van dit project goed te begrijpen, is het dus belangrijk om 

dieper in te gaan op de verschillende acties die ondernomen werden. Het project bestaat 

uit een kosten-batenanalyse, een adviesraad, focusgroepen, terreinbezoeken en een World 

Café. Alle bevindingen van deze activiteiten werden samengebracht in een actieplan. 

Eerst en vooral hebben we, om een globaal overzicht te geven van de huidige situatie, het 

fenomeen geanalyseerd op basis van objectieve en subjectieve gegevens en het huidige 

beleid geëvalueerd om te komen tot een kosten-batenanalyse. Het was echter niet mogelijk 

om een volledige wetenschappelijke kosten-batenanalyse te bieden. Daarom hebben we 

ervoor gekozen om een overzicht te maken van alle partners die betrokken zijn bij de 

preventie van woninginbraken. Niettemin hebben we geprobeerd om zo veel cijfergegevens 

op te nemen als we konden vinden. Bovendien was dit globaal overzicht van de huidige 

situatie vooral gericht op de Belgische partners en instellingen. Dit werd beslist omwille van de 

korte duur van het project en omwille van logistieke redenen. De Europese dimensie werd 

echter niet vergeten, aangezien er verwezen wordt naar de internationale actoren.  

Een van de meest recurrente activiteiten was het leiden van de adviesraad. De taken van 

de adviesraad waren het begeleiden van het proces en het geven van feedback aan de 

projectgroep op regelmatige basis. Tijdens het project kwamen ze 4 keer samen. De 

adviesraad bestond uit ongeveer 20 personen: vertegenwoordigers van de lokale en 

federale politie, de privésector, stadsdiensten, Justitie, academici, inbraakpreventieadviseurs 

en het gewestelijke beleidsniveau. Dit zorgde ervoor dat het project interdisciplinair was. De 

adviesraad bood ook een extra kwaliteitsgarantie aan het project via reflecties en supervisie.  

Verder werden er twee focusgroepen georganiseerd tijdens het project. In deze 

focusgroepen werden 4 specifieke onderwerpen grondig besproken. Er waren Belgische en 

Europese deelnemers tijdens beide focusgroepen. Daarom waren de discussiepunten en 

informatie die deze focusgroepen naar voren brachten meer op Europa gericht. Hierdoor 

konden we bepaalde verschillen tussen de Europese lidstaten in kaart brengen, wat ons een 

beter inzicht bood in de nodige Europese actiepunten.  

Na de voorstelling van de verschillende thema’s van de focusgroepen werd het woord 

gegeven aan dhr. John Radmer, senior analist bij de Deense nationale politie en 

gespecialiseerd in preventie. Hij gaf zijn reflecties over zijn deelname aan de focusgroepen 

en over het belang van een Europees project rond woninginbraken. De participatie aan de 

focusgroepen gaf hem de kans om veel bij te leren over de andere landen en hun goede 

praktijken. Hij vindt het namelijk heel belangrijk om verder in te zetten op het delen van 

informatie. Informatie wordt niet genoeg samengebracht, daarom is de creatie van een 

platform heel belangrijk. Verder gaf hij aan wat Denemarken momenteel doet in verband 

met de 4 besproken thema’s van de focusgroepen. Er wordt ingezet op de responsabilisering 

van de burger. Burgers hebben een sterke verantwoordelijkheid te dragen in hun eigen 



inbraakpreventief gedrag. Verder wordt er ook sterk ingezet op risk management. Er worden 

crime prevention visits gebracht aan personen die het slachtoffer werden van 

woninginbraken. De initiatieven beperken zich niet enkel tot het niveau van het individu, ook 

buurten worden geanalyseerd. Men gaat na welke omgevingsveranderingen er dienen te 

gebeuren om de veiligheidsgevoelens te verhogen in buurten. 

Er wordt verder ook ingezet op nieuwe technologieën, dit meer specifiek bij de politie. Er 

werden nieuwe politie-applicaties ontwikkeld die men hanteert bij patrouillewagens. Tips die 

binnenkomen, worden op deze manier veel vlugger verwerkt. Op deze manier werd er 

aangetoond dat er zeer veel verschillen bestaan tussen de landen in verband met hun 

aanpak van het fenomeen.  

Bovendien deed de projectgroep meer dan 20 terreinbezoeken om goede praktijken inzake 

woninginbraken te verzamelen. Deze terreinbezoeken werden gedaan op basis van een 

checklist om alle nodige informatie te verzamelen. Omwille van logistieke redenen bezocht 

de projectgroep enkel projecten in België. Er was niettemin aandacht voor de 

overdraagbaarheid, zodat ook de andere lidstaten baat kunnen hebben bij de verzameling 

van deze goede praktijken. De uitwisseling van goede praktijken is een bewezen methode 

om het aantal misdaden van een criminaliteitsprobleem te verminderen.  

Tot slot werd er een World Café georganiseerd om alle stakeholders te betrekken en om een 

brede ondersteuning voor het resultaat te krijgen. Dit werd bereikt omdat een World Café 

een interactieve methodologie is om een grote groep mensen te betrekken. De 

hoofddoelgroep bestond uit de mensen van het terrein: vertegenwoordigers van de lokale 

politie, stadsdiensten, privépartners, inbraakpreventieadviseurs, burgerwachten, provinciale 

preventiediensten en Justitie. Tijdens het World Café bespraken de deelnemers diverse 

stellingen in smalle groepjes. Het doel was om de mensen van het terrein hun visie te laten 

geven over wat er moest gebeuren op het vlak van de preventie van woninginbraken.  

Als middel om alle analyses van voornoemde methodologieën te verspreiden, werd een 

methodologisch stappenplan opgesteld. Dit methodologisch stappenplan bevat alle 

gedetailleerde informatie over alle acties die plaatsvonden. Dit houdt in dat de analyse 

vooral reflecties over de gebruikte methodologieën en over de gezette stappen bevat. Het 

actieplan combineert echter ook alle bevindingen die voortvloeien uit deze 

methodologieën. Door de verschillende methodologieën te analyseren, wilden we aantonen 

op welke manieren men een bepaald fenomeen gemakkelijk kan bestuderen. Daarnaast is 

het actieplan dus een beleidsdocument dat ontstaan is uit deze methodologieën. Het 

actieplan werd opgedeeld in actiepunten die op internationaal niveau ondernomen 

moeten worden en actiepunten die op nationaal niveau ondernomen moeten worden. 

Na de uitleg over het actieplan werden er enkele provocerende stellingen gegeven in 

verband met de verschillende actiepunten. Hierop volgden steeds korte discussies. Bij de 

stelling “de effectieve implementatie van CPTED is belangrijker dan het verhogen van de 

sociale controle” haalden meerdere deelnemers aan dat de effectieve implementatie van 

beide maatregelen heel belangrijk zijn en dat er dus niet zomaar een keuze gemaakt kan 

worden. Uiteindelijk werd er ook gevraagd of dit actieplan een goede basis vormt om verder 

te werken. Het antwoord was hier overwegend positief, er was slechts één kritische reflectie 

gemaakt over het gemis aan financiële en administratieve punten. Er werd echter uitgelegd 

dat het actieplan vooral werd opgesteld met de informatie die werd verkregen door de 

verschillende deelnemers van de methodologieën waardoor sommige aspecten misschien 



ietwat ondervertegenwoordigd zijn. Al zijn er wel degelijk enkele financiële en administratieve 

actiepunten opgenomen in het plan.  

Doorheen de bespreking van het project kon er niet altijd in detail ingegaan worden op de 

verschillende resultaten van de methodologieën en was het niet mogelijk om het volledige 

actieplan in detail te bespreken. Daarom werd er meermaals verwezen naar de guide en 

naar de website www.domesticburglary.eu waar alle informatie, resultaten en het actieplan 

gebundeld worden.  
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