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ambitieus

U I T  D E 
S T A R T B L O K K E N

Nieuw jaar, 
nieuw  
magazine

Het voorbije jaar hadden we ons 
allemaal anders voorgesteld. 
Het coronavirus gooide heel wat 
dromen, plannen en verwacht-
ingen overhoop, maar creëerde 
net zo goed kansen. Ook in ons 
domein ‘Veiligheid & Preventie’ 
lieten heel wat mensen zich van 
hun beste kant zien. Als overheid 
heeft de FOD Binnenlandse zaken 
- Algemene Directie Veiligheid 
en Preventie veel antennes in de 
samenleving en we zien het als 
onze opdracht om flexibel in te 
spelen op een maatschappij die 
aan sneltreinvaart verandert. Zo 
zetten we dit jaar de schouders 
onder nieuwe initiatieven en 
nieuwe plannen. Het magazine 
dat je nu in handen hebt, is daar 
maar één voorbeeld van. Be Safe, 
meer dan ooit! 

Bij uw aantreden wilde u graag 
honderd dagen studeren om u 
in te werken. Maar de corona-
crisis gooide roet in het eten en u 
moest er meteen invliegen. 

Annelies Verlinden: “Het was 
inderdaad een bijzonder moment om 
minister van Binnenlandse Zaken te 

worden. We moesten onmiddellijk 
aan de slag. De mensen zijn bezorgd 
over hun gezondheid en veilig-
heid, en dat is terecht. Samen met 
de politie en de andere veiligheids- 
beroepen, en met de lokale besturen 
is het mijn opdracht die veilige  
omgeving te verzekeren.”

Voor de leeuwen geworpen worden. Als het voor 
iemand de voorbije maanden gold, dan wel 
voor minister van Binnenlandse Zaken, 
Annelies Verlinden. Niet alleen trad ze 
aan op een aartsmoeilijk moment, 
door de coronapandemie kreeg 
ze ook amper tijd om zich in te 
werken. Nochtans laat haar beleidsnota 
er geen twijfel over bestaan: op meer dan één 
terrein wil ze de bakens verzetten. 

Verschijnt  
4 keer per jaar
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O p i n i e

Annelies Verlinden (42)

  Studeerde rechten aan KU Leuven

  Werkte als advocate bij DLA Piper 
van 2002-2020

  Was gemeenteraadslid in Schoten 
van 2003-2012
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O p i n i e

Hoe wilt u dat voor  
elkaar krijgen? 

Annelies Verlinden: “100% veilig-
heid bestaat niet. Wat wel kan, is 
100% inzet om een maximale veilig-
heid te garanderen. Veiligheidszorg 
is een gedeelde verantwoordelijk-
heid van vele actoren in de maat-
schappij. De lokale besturen zijn 
voor mij prioritaire partners in het 
veiligheidsbeleid. Ik geloof sterk in 
een politie die dicht bij de mensen 
staat en een grotere betrokkenheid 
van de burger.” 

Waarom is burgerparticipatie  
zo belangrijk? 

Annelies Verlinden: “Ik ben 
ervan overtuigd dat de burger kan 
bijdragen aan een veiligere samen-
leving. Dat kan op verschillende 
manieren, onder meer via buurtin-
formatienetwerken en burenbemid-
deling om escalatie van conflicten te 
voorkomen. We zetten ook sterk in op 
sensibilisering om de bevolking meer 
weerbaar te maken tegen bijvoor-
beeld inbraak en diefstal met list. 
Met soms eenvoudige tips en maat- 
regelen kunnen we mensen helpen om 
dergelijke inbreuken te voorkomen.” 

U pleit voor een nauw partner-
schap met lokale besturen om 
het onveiligheidsgevoel weg te 
nemen en criminaliteit aan te 
pakken. Hoe ziet u dat concreet? 

A n n e l i e s  Ve r l i n d e n :  “ L o k a le 
besturen weten wat er speelt op het 
terrein en ik wil hen de tools geven om 
preventief en sanctionerend te kunnen 
optreden tegen illegale praktijken 
op hun grondgebied. De GAS-wet-
geving wordt versterkt. GAS-boetes 
zijn namelijk heel doeltreffend om 
overlast, geweld en diefstal aan te 
pakken. Binnenkort breng ik verslag 
uit in het Parlement over de toepas-
sing van de GAS-wet op basis van 
de resultaten van de GAS-enquête 
waaraan 353 steden en gemeenten 
deelnamen. Burgemeesters gaven ook 
heel wat verbetersuggesties en hier 
ga ik met plezier mee aan de slag. 
Verder mogen alle burgemeesters en 
politiezones binnenkort een omzend-
brief verwachten met maatregelen om 
overlast trefzeker aan te pakken in 

toeristische gebieden en recreatieve 
domeinen. Ook de regeling rond het 
plaatsverbod wordt verruimd. Verder 
willen we ook de bestuurlijke aanpak 
van georganiseerde criminaliteit 
structureel verankeren door een nieuw 
wetgevend initiatief.” 

Onlangs is beslist om de  
Strategische Veiligheids- en 
Preventieplannen te verlengen 
tot eind 2021. Nochtans dringt 
een grondige hervorming zich op.

Annelies Verlinden: “In de voor-
bije periode van lopende zaken kon 
men op dit vlak geen fundamentele 
beslissingen nemen. De verlenging 
tot eind dit jaar geeft ons de 
ruimte om de hervorming 
grondig voor te bereiden. 
Ondertussen blijft de werking 
op het terrein in de betrokken 
steden en gemeenten gega-
randeerd. Twee speerpunten 
van die hervorming zijn 
het bepalen van objectieve 
criteria voor de toewijzing en 
verdeling van de subsidies 
en, ook hier, het stimuleren 
van burgerparticipatie.”

Een ander focuspunt in uw 
beleid is het aantrekkelijk 
maken van veiligheids-
beroepen. Hoe wilt u dat 
aanpakken? 

Annelies Verlinden: 
“Door de job van politieman of 
-vrouw, gemeenschapswacht, 
bewakingsagent of steward in 
een voetbalstadion aantrekke-
lijker te maken, willen we het respect 
voor deze beroepen verhogen. Hierbij 
gaat een verdere professionalisering 
gepaard met een bijzondere aandacht 
voor de relatie met de burger. Alle 
veiligheidsberoepen zijn onmisbaar 
om de veiligheid in onze samenleving 
te garanderen. Binnenkort lanceren 
we een campagne om hun cruciale 
rol en meerwaarde voor de burger in 
de verf te zetten. Door de veiligheids-
beroepen op een positieve manier in 
de kijker te zetten, geloven wij ook 
gemakkelijker mensen te kunnen 
aantrekken.” 

De rol van de private veiligheid 
is de voorbije jaren sterk toege-
nomen. Is meer samenwerking 
ook hier het devies? 

Annelies Verlinden: “Absoluut. Denk 
maar aan de bewakingsagenten die 
op vraag van de lokale overheden 
samen met de politie de veiligheid in 
de winkelstraten verzekeren. Momen-
teel telt België 159 erkende bewakings-
firma’s en 19.684 bewakingsagenten. 
We werken ook aan een nieuwe wet op 
de private opsporing die beter aansluit 
op de huidige tijdsgeest en rekening 
houdt met de moderne technologische 
middelen en methodes.”

Ondertussen werkt u aan een 
pandemiewet. Hoeveel uren 
zitten er in uw dag? 

Annelies Verlinden: “Ik hou van een 
positieve uitdaging én de handen uit 
de mouwen steken. Deze crisis biedt 
ons de kans om na te denken hoe we 
de dingen in ons land beter kunnen 
aanpakken. Als mensen zich veilig 
voelen en de overheid ervaart dat dit 
land veiligheid ter harte neemt, dan 
pas voel ik mij geslaagd.” 

“ Als mensen zich 
veilig voelen 
en de overheid 
ervaart dat dit 
land veiligheid 
ter harte neemt, 
dan pas voel ik 
me geslaagd.”
- Annelies Verlinden 
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I n s i d e  i n f o r m a t i o n

Belgisch voetbal – Corona: 1-0

I N T E R V I E W  M E T  E D D Y  J A N S S I S ,  V O O R Z I T T E R 
V A N  D E  B E L G I S C H E  S U P P O R T E R S F E D E R A T I E

Supporters doen niet liever dan hun club aanmoedigen tijdens 
wedstrijden. De Voetbalcel van Binnenlandse Zaken waakt 
erover dat dit in alle veiligheid gebeurt. Het doel? Van voetbal 
een feest maken. Al is dat in coronatijden natuurlijk een 
ander verhaal. We praten erover met Eddy Janssis, voorzitter 
van Belgian Supporters, de overkoepelende federatie van 
supportersverenigingen. 

Wat is de impact van corona  
op het leven van de voetbal- 
supporter?

“Die is heel groot natuurlijk. Ploegen 
spelen nu voor lege stadions. Voor 
heel veel mensen is naar het voetbal 
gaan een uitlaatklep. Het neemt 
de stress van de week weg. Dit tast 
het hart van ons voetbal aan. Maar 
uiteraard gaat de gezondheid voor. 
Altijd.”

Een tijdje geleden was het nog 
mogelijk om te supporteren met 
een beperkt publiek, daarna zijn 
de maatregelen teruggeschroefd. 

“Jammer, want supporteren met een 
beperkt publiek, dat werkte goed en 
veilig. Het stadion binnenkomen, 
plaats nemen in de tribunes, het 
stadion weer verlaten … onze voet-
balclubs hadden dat vlekkeloos 
georganiseerd. Maar wat er buiten 
het stadion gebeurt, dat heb je niet 
onder controle. Dat we nu nog enkel 
van voetbal op tv kunnen genieten, 
is begrijpelijk. Want ook al is voetbal 
de belangrijkste bijzaak ter wereld, 
veiligheid en gezondheid komen op 
de eerste plaats.”

Jullie werken intensief  
samen met de Voetbalcel.  
Hoe verloopt dat? 

“We hebben nauw contact en de 
coördinator van de Voetbalcel neemt 
actief deel aan vergaderingen van 
supportersfederaties van onze voet-
balclubs. Daarnaast krijgen we regel-
matig updates vanuit de Voetbalcel. 

Nauw samenwerken is uiteraard 
belangrijk. Ook met de andere part-
ners trouwens, zoals de Pro League 
en de KBVB. Als Belgian Supporters 
houden wij de vinger aan de pols 
van alle supportersorganisa-
ties, van de hoogste klasse tot 
de vierde provinciale. Wij infor-
meren onze leden maar laten ook 
de stem van de supporter klinken 
bij de overheden in ons land. Goed 
overleg tussen de Voetbalcel en 
Belgian Supporters kan alleen maar 
leiden tot betere beslissingen.” 

Welke thema’s liggen nu op tafel?

"Uiteraard de opvolging van de coro-
namaatregelen, maar we werken ook 
volop mee aan de uitrol van elektro-
nische tickets, waarover een nieuw 
Koninklijk Besluit is goedgekeurd. 
Een ander voorbeeld is de Supporters 
Liaison Officer waar we intens rond 
samengewerkt hebben.” 

Waar kijkt u naar uit?

“Ik hoop dat we snel weer naar 
‘normaal’ evolueren. Supporteren 
vanuit je kot is niet hetzelfde. En 
een leeg stadion zonder gezang en 
aanmoedigingen, is ook voor de 
spelers niet tof. Daar is geen … euh, 
bal aan.” 

“ Ik hoop 
dat we snel 
weer naar 
‘normaal’ 
evolueren.”
- Eddy Janssis 



Hoeveel schade- 
gevallen zijn er 
per jaar? 
Gemiddeld behandelen we zo’n

175  
schade- 
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V e i l i g h e i d  i n  c i j f e r s

Schade door  
politieoptreden

Het valt gelukkig niet vaak voor, maar af en toe gebeurt het 
dat federale politieagenten in de uitoefening van hun functie 

schade veroorzaken. Slachtoffers hebben uiteraard recht op een 
schadevergoeding. Over welke schade gaat het precies? Hoe vaak 

valt dit voor en bij welke politieacties wordt de meeste schade 
veroorzaakt? We zetten een aantal feiten en cijfers op een rijtje.

Schade veroor-
zaakt door  
politieoptreden

in 90%

in 10%

van de gevallen gaat 
het om materiële 
schade, zoals schade 
aan voertuigen of aan 
eigendommen van derden. 

van de gevallen gaat het 
om lichamelijke schade. Bij welke  

politieacties  
wordt het  
vaakst schade 
veroorzaakt? 

90% 
van de schadedossiers 
ontstaat naar aanleiding 
van politieoptreden bij 
de afhandeling van 
verkeersongevallen.

Hoe vaak is  
er sprake van 
een minnelijke  
schikking?

98%
van de schadegevallen 
wordt door een minnelijke 
schikking beslecht. 
Hierdoor wordt een 
langdurige en kostelijke 
gerechtelijke procedure 
vermeden.

Hoeveel bedraagt  
de gemiddelde  
schadevergoeding?

€ 1.595

Ten opzichte van 
€1.710 in 2019 bedroeg 
de gemiddelde 
schadevergoeding in 2020

Hoe snel wordt 
de schade- 
vergoeding 
uitgekeerd? 

8 à 12
weken

De meeste schadedossiers 
bij materiële schade zijn 
afgehandeld binnen de
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I n  d e  k i j k e r

Voor het oog van 
de camera

S P O T  O P  D E  B E W A K I N G S C A M E R A

Burgers, bedrijven en 
overheden moeten 

aangifte doen van hun 
bewakingscamera's. Door 

je camera te registreren 
help je de politie om 

snel en vakkundig in te 
grijpen wanneer er iets 

gebeurt. Voldoen aan alle 
regels rond privacy en 

gegevensbescherming 
is tevens heel belangrijk. 

Onze camerawet zorgt 
ook daar voor. 

Waarom is aangifte doen nodig? 

Deze maatregel helpt om misdrijven 
tegen personen of goederen te voor-
komen, vast te stellen of op te sporen. 

Om welke camera's gaat het?

Bewakingscamera’s die instaan voor 
het toezicht en de bewaking van 
plaatsen. Voor gemeenten zijn dit de 
camera's rond openbare gebouwen of 
op het publieke domein om bijvoor-
beeld sluikstorters te betrappen. 
Particulieren geven de camera's aan 
die ze aan de ingang van hun huis of 
in de tuin plaatsen om hun eigendom 
te bewaken. Voor ondernemers 
gaat het om camera’s die ze instal-
leren om hun etalage, winkelrekken 
en gebouwen buiten te beschermen 
tegen diefstal en beschadiging. 
Wie binnen in zijn privéwoning 
een bewakingscamera plaatst voor 
persoonlijke doelen, hoeft die niet 
aan te geven.

Wanneer moet je aangifte doen 
van de camera's die je plaatst in 
jouw gemeente?

Hoe sneller hoe beter. In elk geval dien 
je ten laatste de dag voor de inwerking-
treding van de camera de aangifte 
in op w w w.aang if tecamera.be. 
Dan ben je juridisch in orde. Let 
op: aangiftes kunnen enkel online 

gebeuren, dus niet op papier noch op 
het politiecommissariaat. 

Als je door technische hinder de 
aangifte niet op tijd kan indienen, 
dan kan je je beroepen op een tijde-
l ijke verlenging van de termijn. 
Denk eraan je aang if te elk jaar  
te vernieuwen.

Wie geeft de bewakings- 
camera's aan?

De aangifte moet gebeuren door 
de verwerkingsverantwoordelijke. 
Dit is de persoon die beslist heeft 
om camera's te plaatsen en de doel-
einden ervan bepaalt.

Is camera's online aangeven  
wel veilig?

Absoluut. Wie zijn camera's aangeeft, 
doorloopt enkele veiligheidsstappen 
vergelijkbaar met tax-on-web. De 
aangifte van bewakingscamera's  
is gratis.

En wat met de privacy?

Wie bewakingscamera’s plaatst moet 
deze niet alleen aangeven, maar ook 
aanduiden met een duidelijk zicht-
baar pictogram, met vermeldingen 
die bescherming van de privésfeer 
verzekeren. 

Meer info: 

How to 

FAQ

www.besafe.be/nl/
veiligheidsthemas/
camera
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Bewakingscamera’s 
aan de buitenkant van 
je huis

Bewakingscamera’s 
aan en/of in je winkel 
of bedrijf

W E E T J E

Wacht-
woorden 
zijn niet 
meer van 
deze tijd

Foto's uitwisselen, bankzaken regelen, verzekeringen 
afsluiten … meer en meer zaken regelen we online. 
Maar hoe beveiligen we onze gegevens optimaal nu 
internetcriminelen steeds succesvoller worden in het 
ontfutselen van wachtwoorden? De beste manier om 
persoonlijke gegevens te beschermen en misbruik te 
voorkomen, is tweestapsverificatie. Om die manier 
van gegevensbeveiliging te promoten, lanceerde 
het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) in 
oktober 2020 een grootschalige campagne. Met de 
boodschap 'Wachtwoorden zijn niet meer van deze 
tijd' wees het CCB internetgebruikers op het gevaar 
van wachtwoorden en stimuleerde hen om over te 
overschakelen op tweestapsverificatie. De campagne 
bestond uit spraakmakende tv-spotjes en advertenties 
met Ben Segers als middeleeuwse ridder, en een 
bewustmaking op sociale media. Moraal van het 
verhaal: wachtwoorden gebruiken, is helemaal passé.

De campagne kaderde in de European Cyber 
Security Month. 

BEVEILIG JE ONLINE ACCOUNTS DUBBEL  

MET TWEESTAPSVERIFICATIE (2FA).  

DA’S MAKKELIJK ÉN VEILIGER. 

ALLE INFO OP SAFEONWEB.BE

 Bescherm je online accounts 

 met tweestapsverificatie. 

 Check safeonweb.be 

Wachtwoorden zijn  

niet meer van deze tijd.

V
U

: M
ig

ue
l D

e 
B

ru
yc

ke
r, 

W
et

st
ra

a
t 

18
, 1

0
0

0
 B

ru
ss

el
.

Scan deze 
QR-code en 
ontdek waarom 
wachtwoorden 
niet meer van 
deze tijd zijn.

In 1, 2, 3, 4 naar de tv-spot
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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

Privédetective:  
niet voor softies

Of hij een interview toestaat? “Ja, 
maar anoniem”, benadrukt Willem, 
privédetective uit Brussel. Willem is 
dan ook niet zijn echte naam. Elke 
dag werkt hij in de grootst moge-
lijke discretie. Wat we wel mogen 
verklappen: Willem heeft een lange 
staat van dienst als fraude-inspec-
teur in de verzekeringswereld. 

Willem: “In België hebben ongeveer 
800 mensen een vergunning van 
privédetective op zak. Daarvan zijn 
er een 600-tal actief in de verzeke-
ringswereld als inspecteur. Anderen 
werken in loondienst voor privébe-
drijven en daarnaast heb je nog de 
zelfstandige detectives. Binnen die 
groep van 600 inspecteurs legt zo’n 
10% zich toe op fraudeonderzoek.”

De waarheid blootleggen

Fraude-inspecteurs worden inge-
schakeld bij o.m. diefstal van auto’s, 
ongevallen, inbraak of brand waarbij 
een vermoeden van fraude is. “1 tot 
1,5% van de schadegevallen in België 
wordt verder onderzocht en in 50% 
van de onderzochte dossiers is er 
effectief sprake van fraude. Hiermee 
zitten we op het Europees gemid-
delde”, aldus Willem. 

“Als fraude-inspecteur stellen we 
onderzoeksdaden maar ons werk 
omvat ook een groot luik dossier-
behandeling. Een goede voorberei-
ding is cruciaal in elke zaak. Wat 
zijn de bevindingen van de expert? 
Wat zegt het contract? Wat kunnen 
motieven zijn voor brandstichting 
of autoschade? … De eerste onder-

zoeken doen we aan ons bureau. 
Pas daarna gaan we het terrein op. 
Bij een ongeval of brand onder-
zoeken we bijvoorbeeld ter plaatse 
de omstandigheden, ondervragen we 
getuigen, doen een buurtonderzoek 
of organiseren een wedersamen-
stelling. Mensen schaduwen, hoort  
er soms ook bij. Ons doel is de waar-
heid blootleggen. Eenmaal we de 
ware toedracht achterhaald en in 
een verslag hebben gegoten, zit ons  
werk erop.”

Dansen op een slappe koord

Het beroep van privédetective is 
wettelijk geregeld. Om de vergunning 
te krijgen, moet je o.m. een opleiding 
van twee jaar volgen en slagen voor 
een examen. Om de vijf jaar is er een 
verplichte bijscholing. 

Willem: “Ons werk is streng geregle- 
menteerd. Elke onderzoeksdaad 
moet binnen een strikt wettelijk 
kader gebeuren. In de praktijk is 
dit vaak een moeilijke evenwichts-
oefening want het respecteren van 
de privacy is fundamenteel. Recht-
banken aanvaarden ook enkel rechts-
geldig verkregen bewijsmateriaal. 
Zo is het bijvoorbeeld verboden om 
personen te fotograferen of te filmen 
op plaatsen die niet publiek toegan-
kelijk zijn. Op openbare plaatsen 
mag dat wel. We zijn ook wettelijk 
verplicht om het parket in te lichten 
als we kennis hebben van strafbare 
feiten. In die zin spelen we dus een 
belangrijke rol in de strijd tegen 
fraude en oplichting.”

Urenlang verkleumen

Dat de job niet voor iedereen is 
weggelegd, is een understatement. 

Willem: “Je moet inderdaad uit het 
juiste hout gesneden zijn. Het aller-
belangrijkste is altijd objectief te 
blijven. Je mag nooit een besluit 
trekken vooraleer je alle feiten hebt. 
Deze job heeft me geleerd open 
te staan voor de wereld. Zonder 
te veroordelen. Zoiets leer je door 
ervaring. Ik kan je garanderen: de 
vindingrijkheid van de mens grenst 
aan het onwaarschijnlijke. Boven-
dien leer je in deze job continu bij 
omdat je altijd in nieuwe situaties 
terechtkomt. Je moet ook bijblijven 
met de wet- en regelgeving en 
proberen om fraudeurs een stapje 
voor te blijven. Het nadeel van mijn 
werk? Het is soms een heel eenzame 
job. Urenlang verkleumen en 
wachten tot er iemand opduikt, dat is 
je beste dag niet.” 

“ Je moet inderdaad 
uit het juiste hout 
gesneden zijn. Het 
allerbelangrijkste 
is altijd objectief 
te blijven.”

Denk jij bij het woord ‘privédetective’ ook meteen aan dat mannetje met 
zwarte ‘moustache’, vlinderdasje en bolhoed? Hedendaagse detectives 
hebben nochtans weinig gemeen met de wereldberoemde Belgische 
speurneus uit de boeken van Agatha Christie. Tenzij hun genialiteit 
misschien in het oplossen van onderzoeken? We hadden een ontmoeting 
met een privédetective die ons een kijkje gunt in zijn wereld. 
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Kind vermist?  
Iedereen speurt mee

G R A T I S  A P P  H E L P T  V E R M I S T E  K I N D E R E N 
T E R U G  T E  V I N D E N

De nieuwe, gratis app ChildRescue helpt om snel vermiste 
kinderen terug te vinden. “Iedereen zou ChildRescue op z’n 
smartphone moeten installeren”, zegt Nel Broothaerts, Chief 
Prevention & Development Officer van Child Focus. “Want zo 
kunnen we in de eerste cruciale uren van een verdwijning echt 
gericht zoeken.”

Elk jaar opent Child Focus zo’n 2.000 
verdwijningsdossiers in België. Dat 
zijn 3 tot 5 vermiste kinderen per dag. 
In die zoektocht heeft Child Focus 
er nu een nieuwe tool bij: de app 
ChildRescue. Die is een belangrijke 
aanvulling op de al bestaande social- 
media- en affichecampagnes. Nel 
Broothaerts van Child Focus roept 
iedereen op om de app installeren. 

Waarom is dat belangrijk, Nel?

“Omdat we uit ervaring weten dat 
de eerste uren van een verdwijning 
cruciaal zijn om vermiste kinderen 
veilig terug te vinden. En net in die 
belangrijke momenten maakt een 
digitaal instrument als ChildRescue 
een groot verschil. Iedereen die de 
app installeerde, wordt immers een 
‘sensor’. Hoe meer sensoren, hoe 
grondiger we in een bepaalde regio 
kunnen zoeken. En hoe meer kans 
dat we een kind dus snel terug-
vinden.” 

Wat is het grote voordeel  
van de app?

“Met ChildRescue kunnen we sneller, 
gemakkelijker en gerichter infor-
matie verspreiden én ontvangen dan 
voorheen. Woon je bijvoorbeeld in 
de omgeving waar een vermist kind 
voor het laatst gezien werd, dan krijg 
je een melding met de vraag om ogen 

en oren open te houden. En als je 
informatie hebt, dan stuur je die via 
de app ook eenvoudig door. Child 
Focus bezorgt dan alle tips aan de 
betrokken politiemensen.” 

Kan je ook anoniem  
informatie doorgeven?

“Dat is mogelijk. De app maakt in de 
eerste plaats gebruik van de geolokal- 
isatie op je smartphone. Uiteraard 
verzamelen we de informatie die je 
zo deelt met respect voor de privacy. 
Bovendien bevat ze slimme tech-
nologie die alle data analyseert. Zo 
kunnen we op zoek gaan naar paral-
lellen tussen verdwijningsdossiers.”

Werkt de app ook in het 
buitenland? 

“Ja. We realiseren dit initiatief met de 
steun van de Europese Unie. Grieken- 
land was de eerste om de app te 
lanceren. België volgt als piloot- 
project en binnenkort zijn ook andere 
Europese landen aan de beurt. In de 
toekomst kan je dus ook op vakantie 
een melding van onze zusterorgani-
saties krijgen. In Europa verdwijnen 
jaarlijks 250.000 kinderen. Dat toren-
hoge cijfer benadrukt nog eens het 
belang van een snelle en efficiënte 
aanpak in die belangrijke eerste 
uren.” 

Download de app gratis

Gemeentes die de gratis 
app ChildRescue promoten 
en zelf installeren, dragen 
zorg voor de kinderen en 
jongeren in hun gemeente. 
Ze helpen proactief mee 
om vermiste kinderen snel 
terug te vinden. Door de 
solidariteit en burgerzin van 
haar inwoners te versterken, 
kunnen gemeentes heel snel 
reageren en kinderen op 
tijd opsporen. ChildRescue 
maakt solidariteit tastbaar 
en jouw gemeente veiliger.

MAAK JOUW GEMEENTE 
VEILIGER VOOR 
KINDEREN



B e S a f e    |    F E B R U A R I  2 0 2 1  # 5 4

T e r u g b l i k  -  V o o r u i t b l i k

1 0

Op pad met de  
gemeenschapswacht

H E L D E N  O P  H E T  T E R R E I N

Ze treden op tegen overlast en kleine veiligheidsproblemen. 
In weer en wind, en met hun paarse jas als uniform. 
Gemeenschapswachten zijn de voelsprieten in een wijk en 
vormen de brug tussen burgers, politie en hulpdiensten. De 
voorbije maanden stonden zij mee in de frontlinie in de strijd 
tegen het coronavirus. Een gesprek met gemeenschapswacht 
Anthony De Gryse.

De stad Antwerpen is Anthony’s 
werkterrein. Daar stapt of fietst hij 
rond in zijn typische paarse jas, 
met ‘gemeenschapswacht’ op de 
rug en ‘vaststeller’ op de mouw. Dat 
laatste betekent dat hij overtreding 
netjes mag neerschrijven. En die 
vaststellingen kunnen leiden tot de 
befaamde GAS-boetes. “De gemeen-
schapswacht ziet toe op de leefbaar-
heid, veiligheid en netheid van de 
buurt. Wij signaleren, sensibiliseren, 
bieden hulp en kunnen in sommige 
gevallen ook verbaliseren. Maar dat 
laatste zal nooit gebeuren zonder 
dat we eerst de mensen hebben  
geïnformeerd over waarom bepaalde 
daden wettelijk niet kunnen en we 
samen met hen naar een oplossing 
hebben gezocht.” 

Het leven zoals het is

Elke dag is anders. Dat maakt de job 
boeiend, vindt Anthony. “Wij treden 
bijvoorbeeld op bij sluikstorten en 
bij hondenpoep op de stoep, helpen 
minder mobiele mensen op de bus, 
bedaren de gemoederen bij onenig-
heid op straat, dienen eerste hulp 
toe … Onze focus ligt op het klei-
nere veiligheids- en overlastwerk, 
zeg maar. Zie ons gerust als de 
voelsprieten van een wijk. Elke dag 
proberen we bij te dragen aan een 
aangenamere leefomgeving. Zo kan 
de politie zich op de zwaardere crimi-
naliteit concentreren.” 

Geduld, tact en mensenkennis

Ook gemeenschapswachten stoten 
meer en meer op agressie. “Niet 
zelden worden we uitgescholden 
of bedreigd. Heel af en toe komt er 

fysiek geweld bij kijken. We hebben 
een opleiding gevolgd om zulke situa- 
ties te ontzenuwen. Zonder wapens, 
handboeien of pepperspray, want die 
hebben we niet. Wanneer een situatie 
escaleert of onveilig wordt, contac-
teren wij de politie voor ondersteu-
ning.”

In de coronafrontlinie

Tijdens de coronacrisis zetten de 
gemeenschapswachten zich extra in 
om mensen te ondersteunen en hun 
veiligheid te garanderen. “Ons hele 
voorjaar was op de naleving van 
de coronamaatregelen toegespitst. 
We hielden toezicht in de parken, 
in drukke winkelstraten, leidden 
de triageposten in goede banen en 
spraken mensen aan op het respec-
teren van de afstandsregels en mond-
maskerplicht. We hebben intensief 
samengewerkt met de politie om 
inbreuken vast te stellen. 

De voorbije periode was pittig, maar 
de burger zag dat we aan de slag 
bleven en waardeerde dat. Nu zijn 
we ook terug met ons reguliere werk 
bezig. Gelukkig, want de andere 
overlastproblemen bleven voort-
gaan, corona of niet. De stad staat 
nooit stil.” 

“ Bijdragen aan een 
veiligere wereld, 
een mooiere job 
kan ik mij niet 
indenken.”

Anthony De Gryse (30)

  gemeenschapswacht-vaststeller

  startte in Edegem, sinds 2015 aan 
de slag bij de stad Antwerpen

  droomt van een stad zonder 
zwerfvuil

  werd in augustus papa van een 
dochter

  vertegenwoordigde op 21 juli 
2020, de nationale feestdag, de 
gemeenschapswachten op het 
paleis. 
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T ê t e - à - t ê t e

Radicalisme  
vroegtijdig  

voorkomen met een  
Lokale Integrale  

Veiligheidscel (LIVC-R)

T W E E  L I V C - R  C O Ö R D I N A T O R E N 
V E R T E L L E N  O N S  M E E R :  C Y P R I E N 

P O N C I A U  ( S A M B R E V I L L E )  E N 
W E R N E R  V A N  H E R L E  ( M E C H E L E N ) .

Hoe helpt jullie LIVC-R om  
radicalisering op te sporen en  
te voorkomen?

Cyprien Ponciau: “Een LIVC-R coör-
dineert multidisciplinaire teams die 
bestaan uit gemeente- en politiedien-
sten, plus publieke en privépartners. 
Ons doel is om een accuraat beeld te 
vormen van de situatie in een wijk of 
groep. In een volgende stap komt dan 
de passende preventieve actie.”

Werner Van Herle: “Mensen die 
worden gevolgd, gedragen zich soms 
anders in bijvoorbeeld een school-
context dan in een sport-, gemeente- 
of gezinscontext. Dankzij de LIVC-R 
krijgen de politiediensten ook sneller 
informatie over radicalisering en 
is er een juridisch kader voor de 
aanpak ervan.” 

Wat is de oorzaak van die  
radicalisering?

Cyprien Ponciau: “Het gaat vaak om 
jongeren die door hun individuele of 
gezinssituatie kwetsbaar zijn, en die 
vatbaar zijn voor invloeden van isla-
mitisch radicalisme, maar evengoed 
van extreemrechts of extreemlinks.”

Werner Van Herle: “Radicalise-
ring komt voort uit een gevoel van 
vervreemding en frustratie over de 
samenleving. We moeten die jongeren 
opnieuw integreren door ze uitzicht 
te geven op een positieve toekomst in 
een democratisch kader.” 

Waren de recente aanvallen in 
Nice en Wenen een wake-upcall?

Cyprien Ponciau: “Doordat de 
zichtbare structuren van het islami-
tische terrorisme zijn ontmanteld, 
zien we nu meer individuele daders 
opduiken. Vandaar dat een effectief 
toezicht op lokaal niveau nog belang-
rijker is geworden.”

Werner Van Herle: “IS heeft de 
oorlog verloren, maar de ideologie 
leeft voort. Geïsoleerde individuen 
kunnen nog altijd zware feiten 
plegen in naam van IS. Een reden te 
meer om waakzaam te blijven.” 

Het Radix-team

Het Radix-team ondersteunt de gemeenten 
om hun LIVC-R te operationaliseren. 
Het team biedt de mensen op het terrein 
trainingen en tools die aangepast zijn aan de 
huidige uitdagingen inzake radicalisering. 
Om het Radix-team te contacteren mail je 
naar radixteam@ibz.fgov.be
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G r o o t s t e  d r e i g i n g

Beter een 
goede 
buur …

E E R S T E  H U L P  B I J  B U R E N R U Z I E S

Luide muziek tot 's avonds 
laat, overhangende takken 
van bomen, een hond die 
voortdurend blaft … kleine en 
grote feiten kunnen aanleiding 
geven tot conflicten tussen 
buren. Vaak ligt de oplossing 
in een goed gesprek. Maar wat 
als praten niet helpt? Hoe ga 
je daar als gemeente mee om?

Om jou hier in te ondersteunen, 
heeft de FOD Binnenlandse zaken 
- Algemene Directie Veiligheid en 
Preventie een stappenplan ontwik-
keld voor gemeenten die een bemid-
delingstraject willen opzetten. Op 
onderstaande link ontdek je alles 
wat je moet weten om te bemiddelen 
in burenconflicten en tot een goed 
resultaat te komen. Ook burgers die 
een beroep willen doen op een bemid-
delingsdienst vinden op BeSafe.be alle 
info. Want een goede buur is nog altijd 
beter dan een verre vriend. 

Alle info over 
bemiddeling bij 
burenconflicten op:

Stappenplan burenbemiddeling
1. Neem het initiatief 

2. Stel een lokale coördinator aan
3.  Bereid grondig voor en start op door:

A. Omkadering en ondersteuning van 

burenbemiddelingsdiensten

C. Startoverleg met de sleutelactoren zoals 

burgemeester, korpschef en parket

E. Aangename locatie voor de  
bemiddelingsgesprekken

B.  Samenwerking met betrokken  
diensten en indirecte partners

D.  Oprichting van een lokale stuurgroep

F.  Bekendmaking van het project  
door de coördinator
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