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Spot op
mensenhandel

Waarom besliste je om je te 
engageren voor de strijd tegen 
mensenhandel? 

“Het raakt me. Net als veel mensen 
kan ik me nauwelijks voorstellen 
wat het betekent slachtoffer te zijn 
van mensenhandel. Er zijn veel ver-
schillende vormen, maar een aantal 
elementen komen altijd terug: 
mensen verliezen de controle over 

hun eigen leven, ze belanden 
in een situatie waar ze niet voor 
gekozen hebben. Ze leven in con-
stante angst en vaak in onmenselijke 
omstandigheden. Voor veel slachtof-
fers is het onduidelijk hoe ze in die 
situatie terechtgekomen zijn. Zelf een 
uitweg vinden, is quasi onmogelijk 
en dus aanvaarden ze een realiteit 
die absoluut onaanvaardbaar is.” 

Zanger. Muzikant. Platenproducer. 
Optredens op blote voeten. De Vlaamse 
Bowie. Pionier in immersive sound. Er valt 
veel te vertellen over Piet Goddaer, aka 
Ozark Henry. Wat je misschien nog 
niet wist, is dat deze sympathieke 
West-Vlaming al jaren de Goodwill 
Ambassadeur tegen mensenhandel is. 

Verschijnt 
4 keer per jaar
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V O O R W O O R D

Een zomer in 
alle veiligheid
De strijd tegen mensenhandel. 
De toepassing van de GAS-wet. 
Inbraakpreventie. De Staten-Ge-
neraal van de politie. De toename 
van huiselijk geweld … De coron-
acrisis mag dan nog steeds de 
actualiteit domineren, achter de 
schermen vragen heel wat andere 
zaken ook onze volle aandacht. 
Stuk voor stuk belangrijke thema’s 
die ons allemaal aangaan en die 
we binnen de FOD Binnenlandse 
Zaken – Algemene Directie Vei-
ligheid en Preventie hoog op de 
agenda plaatsen. Graag zetten we 
in dit nieuwe BeSafe-magazine 
enkele van die soms onderbelichte 
onderwerpen in de schijnwerpers. 
Lees de inspirerende verhalen 
van Ozark Henry, ‘fietsflik’ David 
of bewakingsagent Anthony. Met 
overtuiging het verschil maken. Is 
dat in deze vreemde tijden niet iets 
voor ons allen om na te streven? Een 
mooie en veilige zomer gewenst!  
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Geldt dat ook niet voor de 
buitenwereld: je ziet het 
probleem niet, maar het 
is er wel? 

“Precies. Vandaag worden er nog 
steeds mensen uitgebuit, geslagen, 
misbruikt en wordt hen verteld dat 
ze waardeloos zijn. Ook in ons land. 
Dit is niet iets dat alleen in donkere 
steegjes voorkomt, het gebeurt elke 
dag over de hele wereld. Kinderen die 
verplicht worden op straat te bedelen. 
Meisjes die in gedwongen huwelijken 
of in de prostitutie belanden. Kwets-
bare jongeren die verplicht worden 
tot illegaal werk in sweatshops of 
jonge gasten die, met het mes op de 
keel, gedwongen worden misdaden 
te plegen. Eén op drie slachtoffers 
van mensenhandel is een kind.” 

Wat is de impact van de 
coronacrisis op mensenhandel? 

“De coronacrisis verdiept de onge-
lijkheden in de samenleving en de 
economische ellende, waardoor de 
situatie alleen maar nijpender wordt. 
Volgens het jongste VN-rapport lopen 
miljoenen mensen het risico slacht-
offer te worden van mensenhandel. 
Mensenhandelaars pasten ook hun 
tactiek aan en zijn meer online actief. 
Ze zetten internet en sociale media 
in om mensen in de val te lokken.  
De technologie zorgde voor meer 
slachtoffers en een grotere versprei-
ding van het misbruik via webcams 
en onlineplatforms.” 

“Ik probeer me soms voor te 
stellen hoe het voelt constant in 
angst te leven en geen kanten 
uit te kunnen. Wat doet dat 
met een kind?”

België trekt de kar
Belgie was één van de eerste landen 
in de wereld dat een wet stemde 
tegen mensenhandel.  Bovendien 
lag onze wetgeving aan de basis 
voor de belangrijkste Europese 
richtlijnen hierover. Sinds de goed-
keuring van die wet in 1995 is België 
een pionier in de strijd tegen men-
senhandel. Van in het begin werd 

gekozen voor een multidisciplinaire 
aanpak met focus op vier domeinen: 
preventie, bescherming, vervol-
ging en samenwerking. Volgens het 
Belgisch federaal regeerakkoord van 
30 september 2020 zal de strijd tegen 
mensenhandel worden opgevoerd en 
is dit een absolute beleidsprioriteit.

Is er volgens jou genoeg 
aandacht voor mensenhandel? 

“Er kan niet genoeg aandacht voor 
zijn. Heel vaak wordt mensen-
handel niet gerapporteerd of zelfs 
maar herkend en dus is een grotere 
bewustwording essentieel.  België 
heeft zich in 2019 aangesloten bij 
de ‘Blue Heart’-campagne van de 
Verenigde Naties om daar iets aan te 
doen. Het blauwe hart is het interna-
tionale symbool van de strijd tegen 
de mensenhandel.”

30 juli is de Werelddag tegen 
mensenhandel. Wat staat er die 
dag op je Blue Heart- agenda? 

“Die dag staan we wereldwijd stil bij 
de slachtoffers. In samenwerking met 
o.a. gespecialiseerde centra zoals 
Pag-asa, Payoke, Sürya en Stichting 
Samilia, werden de voorbije jaren 
verschillende acties georganiseerd 
in Brussel en Brugge. Alle bekende 
monumenten en gebouwen werden in 
het blauw verlicht. Sinds 2020 kleurt 
ook Manneken Pis blauw op 30 juli. 
Ik nodig iedereen uit om samen met 
mij z’n blauwe hart te tonen die dag.”

Wat kunnen lokale 
besturen doen?

“Zij spelen een heel belangrijke rol 
bij het weerbaar maken van mensen 
en ze kunnen steun en bijstand ver-
lenen aan slachtoffers. Ze kunnen 
ook bijdragen aan het opsporen van 

slachtoffers, bijvoorbeeld via sen-
sibilisatie van eerstelijnsdiensten 
zoals OCMW’s en huisartsen. En 
uiteraard hoop ik dat elk gemeente-
huis op 30 juli in blauw licht baadt 
en zo de spot op mensenhandel zet.”

Wat heeft je, in het kader van 
je ambassadeurschap, het 
meest geraakt? 

“Ik woon aan de kust waar ik de voor-
bije jaren geconfronteerd werd met 
de beelden van duizenden migranten 
in Calais. Wat mij diep schokte, was 
de kwetsbaarheid van vluchtelingen. 
Vooral vrouwen en niet-begeleide min-
derjarigen zijn het slachtoffer van 
mensenhandel. Twee jaar geleden had 
ik ook de kans om meisjes uit Kamathi-
pura, de achterbuurt van Mumbai, te 
ontmoeten. Deze meisjes waren dochters 
van sekswerkers of overlevenden van 
mensenhandel. Ze gebruikten theater 
als middel om hun verhalen te delen en 
zo verandering op gang te trekken. De 
veerkracht van de meisjes was overwel-
digend en heel inspirerend.”

Is er een rol weggelegd 
voor muziek in dit alles? 

“Waar woorden tekortschieten, is er 
muziek. Dat verbindt ons allemaal.” 



- Ozark Henry 



Het inbraakseizoen 
loert om de hoek...

De zomer lonkt, maar naar jaarlijkse gewoonte vieren ook inbraken 
en diverse diefstallen hoogtij onder de zon. We vroegen Yves Civilia, 
verantwoordelijke van de cel Woninginbraken bij de Federale Politie 
(DJSOC), wat de meest voorkomende zomermisdrijven zijn en – 
vooral – hoe we ze kunnen voorkomen.

Heeft de COVID-19-epidemie 
invloed gehad op het aantal 
inbraakmisdrijven? 

Jazeker. Inbrekersbendes lieten zich 
van hun creatiefste kant zien met 
'listige diefstallen', waarbij twee valse 
zorgverleners aanbellen bij ouderen 
voor een zogenaamde coronatest. 
Laten de bewoners hen binnen, dan 
worden ze overvallen. Sinds een jaar 
is ook het aantal homejackings de 
hoogte in geschoten. Inbraken maken 
overigens deel uit van het natio-
nale veiligheidsplan, dat eind 2021 
afloopt. Laten we hopen dat het plan 
wordt voortgezet in 2022, want wonin-
ginbraken staan in de top-5 van meest 
gevreesde gebeurtenissen bij burgers. 

Net zoals de zogenaamde 'first 
floor' inbraken...

Inderdaad. Aangezien de beneden-
verdieping vaak beveiligd is, dringen 
inbrekers via een regenpijp, een muurtje 
van de buren of een open raam (zelfs in 
kiepstand) de woning binnen langs de 
eerste verdieping. Daar komt nog bij dat 
alarmsystemen vaak alleen maar voor 
de benedenverdieping werken. 

Wat kun je daartegen doen?

Als je dan toch investeert in een anti-in-
braaksysteem, is het nuttig om de 
beveiliging meteen ook uit te breiden 
naar de eerste verdieping. Maar zelfs 
met individuele sloten op de ramen kom 
je al een heel eind, want die kunnen het 
inbrekers knap lastig maken. 

Hoe kunnen we over het 
algemeen de risico's beperken? 

Elke politiezone heeft een diefstal-
preventieadviseur. Geïnteresseerden 
kunnen een afspraak maken voor een 

huisbezoek. De adviseur komt dan langs 
om het risico te evalueren en geeft de 
bewoners tips om hun woning te bevei-
ligen. Die dienst is helemaal gratis:
www.diefstalpreventieadviseur.
be. Voor wie erover beschikt, zijn ook 
geconnecteerde systemen (domotica, 
bewakingscamera's met smartpho-
nebediening, slimme deurbellen...) 
een handige manier om de risico's te 
beperken. 

Hoe kunnen de lokale overheden 
bijdragen aan de strijd tegen 
inbraken? 

Ik raad de gemeenten aan om er regel-
matig op te wijzen dat er een gratis 
preventiedienst bestaat. Daarnaast 
kunnen ze ook campagnes orga-
niseren, bijvoorbeeld wanneer de 
dagen na de zomer weer wat korten, 
want ook dan komen inbrekers vaak 
in actie. Daarnaast doet het Buurtin-
formatienetwerk (BIN) uitstekend zijn 
werk, met bijna een miljoen aange-
sloten burgers. Maar uiteindelijk gaat 
niets boven een goede communicatie. 
Het is bijvoorbeeld belangrijk om 
mensen te informeren op markten en 
regelmatig brochures te verspreiden.

Er is heel wat nuttige informatie 
en preventiemateriaal te vinden 
op www.1dagniet.be, een initiatief 
van de FOD Binnenlandse Zaken. 

Tot slot doet de Centrale Directie 
van de bestrijding van de zware en 
georganiseerde criminaliteit (dienst 
georganiseerde diefstallen) al het 
mogelijke om – in samenwerking met 
haar gewestelijke en buitenlandse 
tegenhangers – een register op te 
stellen van rondreizende bendes, om 
hun activiteiten te volgen en ze tijdig 
een halt toe te roepen.

Belangrijke 
preventietips 
voor gemeenten 
op weg naar 'nul 
inbraken'

1 Sluit alle deuren en ramen 
als je buitengaat (zelfs al is het 
maar voor even).

2 Bewaar geen grote 
sommen geld in huis. Laat ver-
pakkingen van dure spullen niet 
rondslingeren bij de vuilnis-
ronde!

3 Zorg voor voldoende 
verlichting aan de voor- en ach-
terkant van je woning.

4 Creëer een bewoonde 
indruk bij langdurige afwezig-
heid (tijdschakelaars, een buur 
die het gras maait en de brie-
venbus leegmaakt...).

5 Help de politie bij het 
terugvinden van buit door je 
bezittingen te markeren en te 
registreren. 
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D e  f e i t e n  e n  d e  c i j f e r s  o v e r

Toepassing 
van de 
GAS-wet
Om de vijf jaar wordt een 
stand van zaken opgemaakt 
over de toepassing van de 
GAS-wet. Meer dan 350 
gemeenten namen deel aan 
een recente bevraging. Wat 
leren de cijfers?

95,5%
van de respondenten geven aan 
dat zij als gemeente GAS-boetes 
voorzien voor inbreuken op hun 
reglementen en verordeningen.

78,7%
van de Belgische steden en 

gemeenten behouden de leeftijds-
grens van 16 jaar binnen hun 

reglement voor minderjarigen aan 
wie een GAS-boete kan worden 

opgelegd. Iets meer dan 20% 
opteert de wettelijke minimale 

leeftijdsgrens van 14 jaar.
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€ 150
De meeste bedragen van de 
opgelegde geldboetes schommelen 
tussen 1 en 150 euro. Boetes hoger 
dan 150 euro komen zelden voor. 

X 13
Er was een dertienvoudige stijging 
van de sanctionering op de in breuken 
‘stilstaan en parkeren’ ten opzichte 
van het vorige verslag in 2015. De 
cijfers toen gingen wel over een 
periode van iets minder dan twee 
jaar in de plaats van vier. 

8766
corona-GAS-boetes
Van 6 april tot 30 juni 2020 
werden 8766 corona-GAS-
boetes opgelegd. 60 van de 581 
gemeenten in België hebben 
de mogelijkheid opgenomen 
in hun gemeentereglement om 
corona-GAS-boetes op te leggen, 
doch slechts 52 gemeenten 
hebben effectief corona-
GAS-boetes opgelegd. 

Top 5
overlastinbreuken

1
Afvalgerelateerde inbreuken

2
Lawaaihinder

3
Diergerelateerde inbreuken

4
Inbreuken op netheid

5
Beschadiging van roerende en 

onroerende goederen

Top 3
corona-GAS-boetes

1 
Samenscholingen

2 
Niet-toegelaten verplaatsingen

3 
Niet respecteren van de regels 

inzake social distancing. 

I n s i d e  i n f o r m a t i o n

0 4
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I n  d e  k i j k e r

“Zonder carrosserie rond je, 
voel je echt wat er leeft”

S P O T  O P  D E  F I E T S B R I G A D E

Sinds 2005 maakt de fietsbrigade 
onze hoofdstad verkeersveiliger 

en leefbaarder. Het blijkt een 
succesformule: de ‘fietsflikken’ 

zijn populair terwijl ze toch de 
meeste boetes uitschrijven. 

David Stevens, hoofd van de 
fietsbrigade in de politiezone 

Brussel hoofdstad-Elsene, legt uit 
hoe ze daarin slagen.

Wat doet een ‘fietsflik’ allemaal?

“Eigenlijk komen alle facetten van de 
politiejob in ons werk aan bod, maar 
de verkeersleefbaarheid verhogen is 
wel onze kerntaak. Verkeer is geen fait 
divers, want mensen liggen wakker 
van foutparkeerders en overdreven 
snelheid in hun straat. Handhaven 
we dat niet, dan duikt er ook sneller 
kleine criminaliteit op zoals sluik-
storten of graffiti. Verder helpen we 
om de daklozen in kaart te brengen, 
werken we hard aan goede contacten 
met jongeren, controleren we op 
overlast in autoluwe zones, doen we 
aan fietsdiefstalpreventie... ”

Jullie zijn populair zonder soft te 
zijn. Hoe slagen jullie daarin? 

“Als bikers zijn we heel zichtbaar 
met ons blits uniform. En we zijn 
aanspreekbaar. We hebben geen car-
rosserie rond ons die ons afsluit van 
de bevolking. We voelen, zien, horen 
dus effectief wat er in de wijken 
speelt. Dat we 24/7, in alle weersom-
standigheden opduiken, maakt dat 
we respect van de mensen krijgen 
en geloofwaardig zijn. We bouwden 
vertrouwen op door veel contacten 
te leggen, in de straat én via sociale 

media. Tegelijk geven we overtre-
ders meteen een boete. De tijd van 
verwittigen is voorbij. Twee minuten 
luiheid en/of gemakzucht van de ene, 
mag iemand anders niet in gevaar 
brengen. Die aanpak werkt: langzaam 
keren verkeerde gewoontes en ver-
groot de leefbaarheid van onze stad.”

Een groot succes dus. Zien 
we dan binnenkort overal 
fietsbrigades opduiken?

“We krijgen bijna dagelijks vragen van 
andere korpsen die er ook mee willen 
starten. Het is dan ook een milieu-
vriendelijke, goedkope en gezonde 
manier van aanwezig zijn. De parkeer-
problemen oplossen en de aanleg van 
alsmaar meer busbanen en autoluwe 
zones stuwen de fiets en  de leefbaar-
heid alleen maar vooruit.”

Je liet het daarnet al vallen:  
jullie zijn ook heel actief op 
sociale media. Waarom?

“Omdat we ook zo een band met 
de burgers smeden, een band die 
tegenwoordig onder druk staat. Via 
TikTok bereiken we de jeugd beter 
dan met patrouilles. We tonen er de 
mens achter de agent en bieden op 

die manier een tegenwicht voor de 
negatieve filmpjes die opduiken. 
Via Facebook of Instagram kaarten 
burgers ook gemakkelijk problemen 
aan. We bieden dan een luisterend 
oor en vergaren een schat aan infor-
matie. Het is dus belangrijk voor onze 
PR, maar ook om onze patrouilles 
goed aan te sturen.”

Je werd verkozen tot 
Mobiliteitspersoonlijkheid 
van het Jaar. Een mooie pluim 
op je hoed!

“Het is heel motiverend dat ik dag 
in dag uit aan dit succesverhaal mag 
meewerken. Maar dit is geen indivi-
duele sport. Iedereen moet helpen 
om een betere buurt te maken, ook 
de zwakke en actieve weggebruikers. 
Aan dat draagvlak is nog wel wat 
werk. Ons succes in Brussel hangt 
ook samen met een visie, een actie-
plan, een team. Met politieke steun, 
een korpschef die erin investeert en 
vele mensen achter de schermen. 
Alleen zo kunnen onze 60 bikers 
zichtbaar op de weg ten dienste staan. 
#tousensemble dus, zoals ik het aan 
mijn 4500 Twittervolgers toon.” 

David Stevens (37)

  Hoofdinspecteur en hoofd van de 
fietsbrigade Brussel Hoofdstad-Elsene

  Gentenaar die verliefd werd op Brussel

  Noemt zijn job de mooiste van de 
wereld

  Werkt aan een opleiding voor 
fietsbrigades

 Fervent marathonloper

  Te volgen via 
Twitter.com/davidsteven83 

“ Via TikTok 
bereiken we de 
jeugd beter dan 
met patrouilles.”
- David Stevens 
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Wat is een BIN juist, Benno?

“Een BIN of Buurtinformatienetwerk 
is een preventie-instrument dat de 
veiligheid en het veiligheidsgevoel 
binnen de eigen woon- en werkom-
geving verbetert. Gewone burgers 
en handelaars, de lokale politie en 
lokale besturen werken er gestructu-
reerd voor samen.”

“Elke BIN heeft een coördinator. Dat 
is een burger die actuele, niet-drin-
gende preventietips aan een netwerk 
van leden uit de buurt doorgeeft. 
Dringende communicatie wordt 
door de politie uitgestuurd, bijvoor-
beeld bij een woninginbraak. De 
BIN-leden houden dan ogen en oren 
open. Zien ze iets verdachts, dan 
geven ze dat via 112 direct door aan 
de politie. Zelf optreden doen ze dus 
niet, maar bijvoorbeeld door gewoon 
het buitenlicht aan te doen, kan een 
BIN-lid wel een inbrakenserie in zijn 
buurt voorkomen.” 

Werken BIN’s even goed in 
een stedelijk gebied als op 
het platteland?

“Ze werken op dezelfde manier en ze 
zijn even effectief: we zien op beide 
plaatsen dat een BIN de drempel om 
zaken te melden aan de politie ver-
laagt, het veiligheidsgevoel ver hoogt 
en de sociale samenhang binnen 
buurten kan verbeteren. 

Hoe begin je aan een BIN of hou 
je het levendig? Heb je tips? 

“Bij de oprichting van een buurtin-
formatienetwerk hoort een officieel 
charter dat de burgemeester, korps chef

en BIN-coördinator ondertekenen. 
Zonder de lokale politie en de steun 
van de bestuurlijke overheid lukt het 
dus niet. Die laatste kan een BIN bij-
voorbeeld faciliteren door de kosten 
van communicatieplatformen als 
BE-Alert op zich te nemen. Verder is 
een goed netwerk van vrijwilligers 
nodig. Zorg daarom voor voldoende 
draagvlak en draagkracht binnen 
een wijk en voor een vertegenwoordi-
ging van elke straat. Het is ook best 
een uitdaging om een BIN te onder-
houden en de leden gemotiveerd te 
houden. Dat lukt beter als een BIN 
kadert in een bredere wijkwerking. 
Goede communicatie is ook cruciaal. 
Met alleen digitale boodschappen 
kom je er niet.”

Je bent de voorzitter van
het BIN-kenniscentrum?
Wat doen jullie?

“We verzamelen, evalueren en ver-
spreiden goede praktijken. We 
zijn aanwezig op verschillende 
fora, vormen de link tussen BIN’s 
en de overheid, en verlenen bij-
stand bij de opstart van nieuwe 
BIN’s. We geven ook preventietips 
over cybercriminaliteit, woningin-
braken, brandwonden voorkoming 
of verdwijn ingen aan de coördina-
toren. Momenteel denken we na over 
de oprichting van een Digitaal Huis 
van Preventie. Op die plek kunnen 
we alles rond preventie verzamelen 
en van daaruit weer verspreiden.” 
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I n  d e  v e i l i g h e i d s s c h o e n e n  v a n

De bewakingsagent: 
niet altijd een kleerkast 

Bewakingsagenten werken voor 
heel verschillende klanten. Daar 
is Anthony’s eigen professionele 
pad een mooi voorbeeld van. Voor 
hij operationeel manager bij een 
bewakingsfirma werd, voerde hij 
opdrachten uit op de luchthaven van 
Zaventem, de Amerikaanse ambas-
sade, het NAVO-hoofdkwartier en een 
internationale school. 

Anthony: “Het takenpakket en 
profiel van elke bewakingsagent 
is anders. Een winkelinspecteur in 
burger heeft een heel andere job 
dan de collega die aan de ingang de 
naleving van coronamaatregelen con-
troleert. Andere bewakingsagenten 
werken bij rederijen, in hotellobby’s, 
op snelwegparkings, voor bedrijven 
of discotheken... Soms is het eenzaam 
werk, soms echt een teamgebeuren.”

Waar ze ook postvatten, een bewa-
kingsagent zal een probleem heel 
vaak als eerste opmerken. Hij pro-
beert het op te lossen en signaleert 
het aan de klant of de politie. Taken 
die voor de politie tijdintensief en 
niet vaak alarmerend zijn, nemen 
ze op zich. Anthony: “Zo krijgt onze 
mobiele centrale meerdere alarmen 
per nacht, maar daar filteren we een 
heel deel valse voor hen uit.”

Mensen lezen

Het stereotiepe beeld van de bewa-
kingsagent als heuse kleerkast klopt 
niet meer. Steeds meer vrouwen 
vinden hun weg naar het beroep. 
Mensenkennis is dan ook belang-
rijker dan het fysieke aspect. 
Anthony: “Je moet een situatie goed 
kunnen inschatten, respectvol en 
beleefd blijven, maar niet te goedge-
lovig zijn. Niemand loopt ’s nachts op 
een bedrijventerrein rond omdat hij 
graag vrachtwagens fotografeert. Je 
moet dan kritisch blijven, de juiste 
vragen stellen om te achterhalen hoe 

de vork aan de steel zit. We komen 
ook vaak met gevoelige informatie in 
contact. Dan zijn discretie en integri-
teit belangrijk.”

We zijn er om te helpen

Sinds corona merkt de sector een 
stevige toename aan verbale en 
fysieke agressie. De bewakings-
agent is dan ook vaak de persoon die 
mensen keer op keer op de handha-
ving van de maatregelen wijst. Wat 
doen ze als iemand pertinent weigert 
om een mondmasker te dragen 
of begint te trekken en te duwen? 
Anthony: “Tactvol en doortastend 
optreden. We zijn beperkt in wat we 
kunnen doen en hebben niet dezelfde 
bevoegdheden als een politieagent. 
Onze rol is sterk gereglementeerd. 
Wat wel en niet kan, krijgen we door 
opleiding onder de knie. Zo mogen we 
na een winkeldiefstal een persoon na 
de kassa staande houden volgens de 
wettelijke bepalingen totdat de politie 
ter plaatse is die dan een verdere con-
trole en fouille kan uitvoeren, maar 
mogen we deze persoon niet als het 
ware met geweld arresteren. Tevens 
mogen we wel iemand vragen om 
zich te identificeren wanneer deze 
een niet publiek toegankelijke plaats 
wenst te betreden maar mogen we 
bijvoorbeeld geen identiteitsdocu-
menten kopiëren of in beslag nemen. 
We zullen dus steeds de bevoegde 
instanties dienen te contacteren.”

Ondanks de stevige werkdruk geeft 
de job van bewakingsagent veel vol-
doening. “Als bewakingsagent neem 
je het onveiligheidsgevoel bij de 
mensen weg en dat is een mooie zaak. 
Het is ook een sociaal beroep. We zijn 
er om te helpen. En we werken nauw 
samen met andere beroepen, zoals de 
lokale politie. Met velen trekken we 
aan de kar en dat werkt.”

De job van bewakingsagent laat zich niet in één profiel vatten. Toch 
komt zijn taak grofweg op deze twee woorden neer: observeren en 
rapporteren. Anthony Minnart (33) is stevig geworteld in het wereldje 
en gunt ons een inkijk in deze sterk groeiende sector.

B U U R T I N F O R M A T I E N E T W E R K E N  ( B I N )

Een pak extra 
ogen en oren 
voor de politie

B e  S a f e  S t o r i e s

Wat is een BIN? Hoe werkt het? Hoe start je ermee of hou je het 
levendig? Benno Gekiere stond aan de wieg van de BIN-werking in 
zijn politiezone en richtte het BIN-kenniscentrum op. Dé man dus 
voor een rondje ‘alles wat je altijd al wilde weten over BIN’s’. Shoot!
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Wist je dat

  er ongeveer 20 000 
bewakingsagenten in 
België werken?

  er om en bij de 190 actieve 
bewakingsfirma’s zijn?

  elke bewakingsagent een 
bewijs van goed gedrag 
en zeden moet kunnen 
voorleggen? 

  ze ook als anonieme 
bodyguard ingezet worden?

  hun uniform zich moet 
beperken tot de kleuren van 
de Belgische vlag, plus wit, en 
alle kleuren die je daarvan kan 
maken? Een roos uniform is in 
theorie dus mogelijk. Blauw en 
groen zijn uitgesloten.

Registreer jouw BIN 
op de website van het 
BIN-kenniscentrum:
www.bin-plp.be 

Scan de QR code 
voor meer info!

BIN in cijfers

  1994: de eerste BIN’s zien het 
daglicht in de Westhoek na 
een inbrakenplaag van Franse 
bendes

  1500: dat is momenteel het 
aantal BIN’s in België

  1000 daarvan bevinden zich 
in Vlaanderen 

  Met 600 BIN’s is de provincie 
Antwerpen het BIN-actiefst 

  Er zijn ook ongeveer 175 
Buurtinformatienetwerken 
voor zelfstandigen (BIN-Z)
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De politie is 
van ons allemaal

S T A R T E V E N T  S T A T E N - G E N E R A A L 
V A N  D E  P O L I T I E

Op 25 mei vond het startevent van de Staten-Generaal van de 
Politie (SEGPol) plaats. De SEGPol brengt sleutelpartners en 
belanghebbenden samen om de uitdagingen van de politie in kaart 
te brengen en het pad te effenen voor de politie van de toekomst.

Annelies Verlinden: “We moeten accep-
teren, anticiperen en aan de slag. Laten 
we daarom de mouwen opstropen, de 
handen ineenslaan en samen vooruit-
kijken naar een politie van de toekomst. 
De politie is tenslotte van ons allemaal.”

Op 25 mei vond het startevent van de 
Staten-Generaal van de Politie (SEGPol) 
plaats. De SEGPol brengt sleutelpart-
ners en belanghebbenden samen om 
de uitdagingen van de politie in kaart 
te brengen en het pad te effenen voor 
de politie van de toekomst. Meer dan 
360 belanghebbenden namen deel aan 
dit gelivestreamde event, een duide-
lijk teken dat velen klaarstaan om hun 
schouders onder dit project te zetten.

Nieuwe maatschappelijke en techno-
logische ontwikkelingen zetten het 
huidige politiemodel steeds meer onder 

Voetbal
moet een 

familiegebeuren
blijven

M I C H A Ë L  M A T H O T 
( S U P P O R T E R S  L I A I S O N  O F F I C E R 

S P O R T I N G  D E  C H A R L E R O I )  E N 
D I R K  P I E N S  ( V E I L I G H E I D S -

V E R A N T W O O R D E L I J K E  A A  G E N T ) 

Hoe omschrijft  u uw rol ?

Dirk Piens: “De voornaamste taak 
van een veiligheidsverantwoordelijke 
is het uittekenen van het veiligheids-
beleid van een club. Soms wordt 
daar nog te weinig over nagedacht, 
al is er toch een positieve evolutie. 
Vroeger was veiligheid louter een kost. 
Vandaag heerst het besef dat het een 
voorwaarde is om families naar het 
voetbal te krijgen. “Daarnaast is de vei-
ligheidsverantwoordelijke de bezieler 
van de lokale adviesraad, waarin met 
afgevaardigden van politie, brand-
weer en supportersfederaties wordt 
bekeken hoe we de wedstrijden in de 
beste omstandigheden kunnen laten 
ver lopen en welke initiatieven moge-
lijk zijn. Wij betrekken daar ook de 
lokale bedrijven bij.”

Michaël Mathot: “Als Supporters 
Liaison Officer (SLO) houden we toe-
zicht op de supporters in en rond 
het stadion. Daarbij proberen we 
problematische gedragingen en onge-
regeldheden te kanaliseren, in te 
dammen en te voorkomen.  Maar we 
helpen de supporters ook, onder meer 
door hen te informeren over wat kan en 
mag, onder meer qua animaties in het 
stadion. Bij verplaatsingen zorgen we 
ervoor dat ze goed ter plaatse raken.”

Ook in het voetbal is voorkomen 
beter dan moeten genezen. Hoe 
doet u dat ?

Dirk Piens: “Anticiperen is inder-
daad de grote kunst. We merken dat 
bij het ontruimen van de vakken na 
een wedstrijd. In vakken waar de 
verantwoordelijken van de suppor-
ters een kwartier voor het einde van 
de match alle richtlijnen even her-
halen, verloopt dat vlotter dan in de 

vakken waar dit niet gebeurt. “Het 
grote gevaar in onze taak is gewoon-
tevorming. Ik ben een voorstander 
van levenslang leren en out-the-box-
denken om toekomstige problemen 
tijdig te detecteren. “We hebben het 
voordeel dat we een aantal jaren 
Europees voetbal hebben gehad. De 
draaiboeken van Uefa zijn heel streng. 
Daaruit hebben we veel geleerd.”

Michaël Mathot: “We proberen voort-
durend de temperatuur onder onze 
achterban te meten, zodat we snel 
kunnen ingrijpen. Maar wij voeren 
ook acties op langere termijn, zoals 
de strijd tegen racisme en homofobie 
en voor gelijke rechten voor mannen 
en vrouwen. We hebben hier ook een 
ruimte voor op de website van de club.”

Jullie werken ook allebei met 
buscoaches bij uitwedstrijden. 

Dirk Piens: “Wij hebben ons project 
met buscoaches in 2010 opgestart om 
onze supporters bij uitwedstrijden 
te begeleiden. Daarvoor gaven we al 
200 mensen een opleiding van 4 uur. 
Dit alles maakt deel uit van het veilig-
heidsbeleid van de club.  Het kostte 
tijd en energie, maar nu plukken we 
er de vruchten van. Het is gemakkelijk 
om op de bus informatie te laten geven 
door iemand van hen zelf.”

Michaël Mathot: “Dankzij onze 
opleiding Bus-Coach beschikken 
onze busbegeleiders tijdens de 
verplaatsingen over bepaalde vaar-
digheden zoals conflictbeheersing, 
geweldloze communicatie, eerste 
hulp, enz. We willen op die manier 
een positief beeld over Sporting de 
Charleroi promoten.” 

Michaël Mathot
(47) werkt voor de 
stad Charleroi. Hij 
coördineert het 
Fancoaching-project 
van Binnenlandse 
Zaken en is nu ook 
Supporters Liaison 
Officer bij Sporting 
Charleroi. Hij legt 
al 17 jaar de brug 
tussen de supporters, 
de club en de stad.

Dirk Piens (61) 
is directeur 

Infrastructuur, 
Organisatie & Veiligheid 

bij AA Gent. Voor hij 
bij de club in dienst 

ging, was hij afdelings-
hoofd neurochirurgie 

in het AZ Sint-Lucas in 
Gent. In zijn vrije tijd 

was hij veiligheids-
verantwoordelijke bij 

Torhout-Werchter. Die 
ervaring nam hij mee 

naar het voetbal.

Op <link naar url https://
www.besafe.be/nl/
veilig heidsthemas/staten-
generaal-van-de-politie> 
ontdek je de presentaties, 
documentatie en opname 
van het startevent op 25 mei. 

Meer weten?

De sleutelpartners van SEGPol

  vzw Centrum voor Politiestudies (CPS)

  vzw Circle of Police Leadership (CPL)

  vzw Centre d’études de la police (CEP)

  Het coördinatiecomité van de 
geïntegreerde politie (CC GPI)

  De Algemene Directie Veiligheid & Preventie 
van de FOD Binnenlandse Zaken (ADVP).

Meer sleutelpartners kunnen aansluiten tijdens 
het verdere verloop van de Staten-Generaal.

druk. Daarom nam Annelies Verlinden, 
Minister van Binnenlandse Zaken, 
het initiatief om een Staten-Generaal 
van de Politie te organiseren. Dit over-
koepelend en verbindend project wil, 
samen met sleutelpartners en belang-
hebbenden, de politiewerking tegen het 
licht houden en beleidsaanbevelingen 
doen. Het einddoel is te komen tot een 
meer moderne en dynamische politie 
op basis van een vernieuwde, gedeelde 
visie en aanpak.

Het startevent op 25 mei was het 
startschot van een reeks rondetafel 
gesprekken, seminaries, studiedagen 
en workshops die zullen lopen tot 
eind 2022. De sleutelpartners leveren 
expertise aan en staan mee in voor de 
organisatie van boeiende, thematische 
activiteiten. Het slotevent vindt plaats 
eind volgend jaar of begin 2023. Hou 
dus zeker onze website in de gaten om 
op de hoogte te blijven!   



G r o o t s t e  d r e i g i n g

https://www.besafe.be/
nl/veiligheidsthemas/
geweld/partnergeweld

Elk huisje 
heeft zijn kruisje.
Maar sommige 
meer dan andere. 
O V E R  H U I S E L I J K  G E W E L D  I N  C O R O N A T I J D E N

De maatregelen naar aanleiding van de coronacrisis die 
gezinnen verplichten om samen thuis te blijven, leidde tot een 
toename van huiselijk geweld. Tegelijk maken deze maatregelen 
het moeilijker voor slachtoffers om hun huisarts te consulteren 
en dienen slachtoffers minder makkelijk klacht in bij de politie. 
Dat zegt Anneleen Van Cauwenberge, programmacoördinator 
intrafamiliaal geweld’, FOD Binnenlandse Zaken.

Het regionaal informatiecentrum 
van de Verenigde Naties spreekt van 
een golf van huiselijk geweld, vooral 
tegen vrouwen en kinderen, tijdens 
de coronapandemie en de lockdown. 
In vergelijking met 2019 was er in 
Europa een toename van 60% van het 
aantal noodoproepen van vrouwen 
die met geweld of dreiging tot geweld 
geconfronteerd werden.  

Ook ons land meldt een toename in 
huiselijk geweld. Volgens onderzoek 
van de Ugent werd in België één op 
vijf slachtoffer van geweld tijdens de 
eerste lockdown en was 15% getuige 
van huiselijk geweld. Psychisch 
geweld kwam het vaakst voor: bij 
21% van de vrouwelijke en 15% van 
de mannelijke deelnemers. Een ver-
hoogd stressniveau, ontevredenheid 
over de relatie met de partner, finan-
ciële moeilijkheden en samenleven 
met meerdere huisgenoten konden 
duidelijk gelinkt worden aan een 
grotere kans op huiselijk geweld. 

Alle info over partner- en 
intrafamiliaal geweld op

Abonnement en redactieadres FOD Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Veiligheid en Preventie, 
Waterloolaan 76, 1000 Brussel, 02 488 33 24 | Verantwoordelijke uitgever Philip Willekens, Directeur-generaal, 
Waterloolaan 76, 1000 Brussel | Teksten en realisatie Bridgeneers

Nuttige websites en 
telefoonnummers

  Tele-Onthaal 106

  Awel Jongerentelefoon 102

  Zelfmoordlijn 1813

  CAW 0800 13 500

  Chatlijn na seksueel geweld:
www.seksueelgeweld.be

  Kindermishandeling:
www.nupraatikerover.be 

  Hulplijn voor vragen over 
geweld 1712 en www.1712.be.

Alle hulpverlening verloopt 
anoniem en is gratis.

49% meer oproepen bij 1712

Volgens het onderzoek zocht slechts 
één op vijf hulp en bijna niemand 
meldde het geweld bij de politie. 
Nochtans blijven online hulpver-
leners zoals Tele-Onthaal, Awel, 
Nupraatikerover, de Ch@tlijn na sek -
sueel geweld en 1712 een toename van 
oproepen omtrent huiselijk geweld 
vaststellen. Anneleen Van Cauwen-
berge: “De hulplijn 1712 kreeg vorig 
jaar 49% meer oproepen binnen, 
waaruit blijkt dat de lockdown in de 
eerste helft van 2020 duidelijk een rol 
gespeeld heeft. De meeste oproepen 
gingen over kindermishandeling. Het 
ging om 6.407 (mogelijke) slachtoffers, 
een stijging van 45% ten opzichte van 
2019. Het aantal oproepen over part-
nergeweld nam het sterkst toe: 2011 
(mogelijke) slachtoffers, 85% meer 
dan twee jaar geleden. 16% van deze 
slachtoffers was man, 84% vrouw. Bij 
het noodnummer 1712 merken ze trou-
wens dat slachtoffers vaak pas hulp 
zoeken als het geweld al een tijdje aan 
de gang is. Maar hoe sneller er hulp 
gezocht wordt, hoe sneller er stappen 
gezet kunnen worden om het geweld 
te stoppen.”  

Als thuisblijven  
onveilig is.


