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‘1 dag niet’ zit op kruissnelheid

Hoe schatten jullie zelf de 
impact in van ‘1 dag niet’ in?
Cathy Grimmeau: ‘We merken 
dat het grote publiek de actie 
‘1 dag niet’ beter en beter kent. 
We telden ook dit jaar een 
zeshonderdtal initiatieven, we 
zitten dus op hetzelfde niveau 
als in 2016. Daarnaast zien we 
ook dat het aantal inbraken al 
enkele jaren op een rij daalt. 

‘1 dag niet’ is daarvoor zeker niet de enige reden, 
maar we zien wel dat de sensibilisering over inbraak 
werkt.
We krijgen ook veel positieve reacties van de lokale 
besturen. De campagne rond ‘1 dag niet’ zet hun 
acties immers extra in de kijker.’

Welke vragen krijgt de AD Veiligheid en Preventie 
zoal van de lokale besturen en de lokale 
politiezones? 
Cathy Grimmeau: ‘We merken dat de deelnemers aan 
de actie vooral sensibiliseringsmateriaal aanvragen. 
Daarom hebben we sinds 2 jaar een starters kit. 
Daarin zitten affiches, folders, postkaarten, gadgets, 
roll ups, …
Dit jaar boden we ook berichten, filmpjes, foto’s en 
cartoons aan om te delen op Facebook. De sociale 
media – vooral Facebook – spelen immers een es-
sentiële rol in de campagne. Ook Twitter speelt een 
aanzienlijke rol, al merken we wel dat dat medium in 
Vlaanderen populairder is dan in Wallonië.’

De populairste acties bij ‘1 dag niet’ zijn 
informatiestands en promotiecampagnes.  
Welke acties springen er nog in het oog?
Cathy Grimmeau: ‘De ‘Operaties Rozet’ winnen aan 
succes. Medewerkers van de politie of de preven-
tiediensten doorkruisen dan een bepaalde wijk om 
de sloten te controleren. Ze kijken of het slot niet 
verder dan 3 mm uitsteekt, of er een (veiligheids)
cilinder inzit en of er niet te veel ruimte is tussen de 
deur en het kozijn. Ze laten ook een flyer achter met 
advies. Daarnaast merken we ook dat heel wat lokale 
besturen extra aandacht besteden aan senioren en 
nieuwe inwoners.’

Behalve lokale besturen en politiezones komen ook 
meer en meer privépartners met eigen initiatieven.
Cathy Grimmeau: ‘Ook in privé-bedrijven groeit de 
belangstelling. We merken dat meer en meer onder-
nemingen zich engageren voor ‘1 dag niet’. Daarom 
hebben we voor hen een aantal tips op de website 
van ‘1 dag niet’ (www.1dagniet.be) gezet: vooreerst 
kunnen ze aandacht besteden aan de inbraakpreven-
tie van hun eigen bedrijf, door bijvoorbeeld extra te 
controleren of alles goed gesloten is of de diefstalpre-
ventie-adviseur uit te nodigen, maar ze kunnen ook 
verder gaan, door bvb. een sensibiliseringscampagne 
te voeren bij de werknemers. Dat kan door de ban-
ners op hun site te zetten, de actie te delen op hun 
Facebookpagina, Bedrijven die in de sector zitten, 
zoals slotenmakers, kunnen ook overwegen om 
tijdens de actieweek een korting aan te bieden aan 
hun klanten.’ 

Na amper 4 jaar is de actie ‘1 dag niet’ goed ingeburgerd. Het aantal 
initiatieven ligt in de lijn van vorig jaar en bij de burgers neemt het 
enthousiasme toe. Cathy Grimmeau, lokaal adviseur bij de directie 
Lokale Integrale Veiligheid bij de Algemene Directie Veiligheid en 
Preventie, maakt een eerste balans op van de actie van dit jaar.

 LOKALE INTEGRALE 
VEILIGHEID

2 Soepelere voorwaarden voor 
bijzondere veldwachters

 BRANDPREVENTIE
3 Samenwerking Limburgse 

hulpverleningszones valt in de 
prijzen

 LOKALE POLITIE
8 Vernieuwde Vaste Commissie 

Lokale Politie van start

 VOETBAL
8 Fonds Jo Van Hecke helpt  

dak- en thuislozen

De lokale overheid en de lokale 
politie spelen een belangrijke rol in 
de preventie van inbraken en diefstal. 
Maar ze doen daarvoor ook een 
beroep op burgerparticipatie. 

4 BIN: ondersteuningsplatform 
O365 bundelt alle informatie en 
tools

5 BE-Alert-module voor BIN’s

 Wijkpost Kasterlee organiseert 
info-avond met beperkte 
middelen

 Burgerparticipatie als motor van 
vernieuwing

 Aantal BIN’s blijft stijgen

7 Diefstal met list: sensibilisering 
werpt vruchten af

Cathy Grimmeau 
(AD Veiligheid en 
Preventie): “Meer en 
meer privépartners 
engageren zich voor 
‘1 dag niet’. Daarom 
hebben we voor hen 
een aantal tips op de 
website gezet.”
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Soepelere voorwaarden voor 
bijzondere veldwachters

De bijzondere veldwachters krijgen een 
nieuw uniform met een reflecterend  

embleem en een moderne legitimatiekaart.  
Daarnaast versoepelt de federale regering 
ook de erkenningsvoorwaarden en stelt ze  

de regels omtrent de opleiding en  
de bevoegdheden scherp.

Koninklijk besluit van 10 september 
2017 tot regeling van het statuut 
van de bijzondere veldwachters,  
BS 10 oktober 2017. 

Meer info

Volgens de federale wetgeving 
mogen bijzondere veldwach-
ters een wapen dragen en 

mogen zij een pv opstellen. Kandida-
ten voor de job moeten bovendien 
erkend worden door de provinciegou-
verneur. 

Erkenning
Wie een erkenning wil, moet onder-
daan zijn van een lidstaat van de 
Europese Unie en ten minste 18 jaar 
oud zijn op de dag van de erkenning. 
De kandidaat mag geen politiek 
mandaat uitoefenen en geen activi-
teiten uitoefenen bij een wapen- of 

munitiefabrikant. Bijzondere veld-
wachters mogen ook niet veroordeeld 
zijn tot een correctionele of criminele 
straf. Zelfs niet met uitstel.
“Behoudens veroordelingen wegens 
inbreuken op de wetgeving betref-
fende de politie over het wegverkeer”, 
staat er in het nieuwe KB. Een bijzon-
dere veldwachter die strafrechtelijk 
veroordeeld werd tot een correcti-
onele straf wegens een inbreuk op 
de verkeersregels, kan vanaf nu dus 
aanblijven als veldwachter. 
De erkenning voor een bijzonder 
veldwachter geldt voor een hernieuw-
bare termijn van 5 jaar. Het nieuwe KB 
somt de documenten op die daarvoor 
nodig zijn. 

Gewezen politiemensen
De beperking dat kandidaten voor de 
functie van bijzondere veldwachter 
de voorbije 5 jaar geen lid mochten 
zijn van een politiedienst of van een 
openbare inlichtingendienst, wordt 
geschrapt. Politieagenten mogen 
vanaf nu dus rechtstreeks overstap-
pen van de ene job naar de andere. 
De beperking dat ze geen privé-
detective of bewakingsagent mogen 
zijn of een functie uitoefenen als 
‘wachter bij de administratie bos- en 
natuurbeheer’, blijft wel behouden.

Basisopleiding en 
bijscholing
Kandidaat-veldwachters moeten 
slagen voor de bekwaamheidsproef 
van de basisopleiding. Wie zijn erken-
ning als veldwachter wil vernieuwen, 
moet aantonen dat hij of zij geslaagd 
is voor het bijscholingsexamen. 

Nieuw is dat een kandidaat vanaf 
nu mag deelnemen aan de basis-
opleiding, nog vooraleer hij over een 
aanstellingsakte beschikt. De provin-
ciegouverneur moet daarvoor wel zijn 
toestemming verlenen. De regering 
wil zo vermijden dat de opvolging 
van een bijzondere veldwachter 
vertraging zou oplopen omdat zijn 
opvolger nog een opleiding moet 
volgen. 

Badge en uniform
De bijzondere veldwachters krijgen 
een nieuwe legitimatiekaart. Het 
oude papieren model wordt vervan-
gen door een plastic badge, volgens 
het model van de huidige identi-
teitskaarten. Met de legitimatiekaart 
maakt de bijzondere veldwachter zich 
bekend bij de burger. 
Ook het uniform helpt daarbij een 
handje. Dat uniform bestaat uit een 
pet, een parka, een (katoenen, wollen 
of fleece-) trui met schouderstukken, 
een hemd met schouderstukken, 
een polo, een broek én een das. 
Alles in donkergroen. Om mogelijke 
verschillen tussen de provincies weg 
te werken, bepaalt het KB nu expliciet 
welk soort groen er gebruikt moet 
worden voor het uniform.

Wat is een bijzondere veldwachter?
Volgens het federale Veldwetboek kunnen 
‘bijzondere personen en openbare instellingen’ een 
bijzondere veldwachter aanstellen. In de praktijk 
worden die veldwachters meestal aangesteld 
door wildbeheereenheden en particulieren om 
hun jachtterreinen en visvijvers te bewaken. De 
aanstelling en de erkenning van een bijzondere 

veldwachter werden tot nu geregeld door het 
federale Veldwetboek, een koninklijk besluit van 
8 januari 2006 en een ministerieel besluit. Dat 
koninklijk besluit wordt nu integraal vervangen. 
De bevoegdheden van de bijzondere veldwachters 
worden hoofdzakelijk op gewestelijk vlak geregeld, 
onder meer in het jacht- en bosdecreet.

De veldwachters 
krijgen een nieuw 
embleem en uniform 
dat hen duidelijk 
herkenbaar moet 
maken.
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Drie Limburgse hulp verlenings
zones – de zones Noord, Oost en 
ZuidWest – wonnen een van de 
prijzen van de ‘14daagse voor 
de veiligheid’ 2017. Daarmee 
wonnen ze 500 rookmelders, die 
ze uitdeelden aan de senioren.

De drie Limburgse hulpverleningszones 
werkten – in samenwerking met 
de provincie Limburg – het project 

‘Een geschenk voor een langer leven’ uit. 
Dat project startte al in 2016 met een 
sensibiliseringscampagne rond het thema 
‘veiligheid en senioren’ en werd dit jaar verder 
uitgediept. De jury omschreef het project als 
‘een creatief en innovatief project gericht naar 
het verbeteren van de zelfredzaamheid van 
ouderen in geval van brand’.

De 500 rookmelders worden nu uitgedeeld 
aan personen die tot de doelgroep van de 
campagne behoren, de senioren. In de eerste 
plaats waren dat de 65-plussers die een van 
de vele provinciale infosessies over integrale 
veiligheid bijwoonden in het Provinciehuis in 
Hasselt, in de PLOT-brandweerschool in Genk 

of in een brandweerkazerne in de buurt. De 
andere rookmelders werden verdeeld onder 
de senioren die andere 65-plussers warm 
maakten om de bovengenoemde informatie-
sessie te volgen. 

Tijdens die infosessie leert een brandpreven-
tieadviseur van een Limburgse brandweerpost 
de senioren welke de beste plaatsen zijn voor 
de rookmelder en hoe eenvoudig het is om 
hem op te hangen.

Behalve een rookmelder ontvingen de 
deelnemers ook nog de 44 pagina’s tellende 
brochure Preventietips voor Limburgse senioren. 
Handleiding om je veiliger te voelen in het dage-
lijkse leven en de brochure Brandveiligheid voor 
ouderen. Nooit te laat om er aan te beginnen 
van de FOD Binnenlandse Zaken.

Samenwerking Limburgse 
hulpverleningszones valt in de prijzen

De Limburgse brandweerzones deelden 500 gratis 
rookmelders uit.

Brochure Brandveiligheid 
voor ouderen

Bij de dodelijke slachtoffers van brand zijn er in 
België 2 op de 5 ouder dan 65, terwijl slechts 1 op 
de 5 van de bevolking ouder is dan 65. Ouderen 
zijn dus duidelijk oververtegenwoordigd in de 
brandstatistieken en dat was meteen de aanlei-
ding om de Veertiendaagse van de Veiligheid op 
te zetten rond dat thema. De Algemene Directie 
Veiligheid en Preventie werkte daarom een aparte 

brochure uit die de 
voornaamste tips 
rond brandveilig-
heid voor ouderen 
groepeert. De 
brochure vindt u 
terug op de website 
van De Algemene 
Directie Veiligheid 
en Preventie.

De winnaars
Naast het initiatief van de Limburgse brandweerzones vielen nog drie andere projecten in de 
prijzen. 
• ‘Nergens beter dan thuis’ van de hulpverleningszone Vlaams-Brabant Oost, waarbij bij elke 

inwoner van Aarschot die 80 wordt een rookmelder wordt geïnstalleerd.
• ‘Rookmelders dicht bij de mens’ van de hulpverleningszone Westhoek, waarbij rookmelders 

te koop worden aangeboden in de gemeentehuizen.
• Een televisiespot rond sensibilisering van ouderen en brandveiligheid van de 

hulpverleningszone Wallonie Picarde.

Brandveiligheid  
voor ouderen
Nooit te laat om er aan te beginnen

Preventiecampagnes
Uit de Brandpreventiemonitor 2016 
bleek dat de preventieve campagnes 
rond rookmelders en CO-intoxicatie het 
meest bleven hangen. 40% van de inwo-
ners herinnerde zich de campagne over 
de rookmelders. Voor de campagne rond 
CO-intoxicatie was dat 38%. De cam-
pagne had het meeste indruk gemaakt 
in Wallonië (43%), bij bewoners van een 
oudere woning die zonder vergunning 

was gerenoveerd (43%) en bij personen 
uit de bovengemiddelde inkomens-
groep. De laagste sociale klassen worden 
minder bereikt met de campagne. De 
belangrijkste kanalen blijken de televisie, 
brochures, de radio en het gemeentelijk 
informatieblad te zijn.
61% heeft het afgelopen jaar een of 
meerdere preventieve boodschappen 
gelezen of gehoord.

Welke boodschappen bleven het beste hangen?
Rookmelders 40%

CO-intoxicatie 38%

Vuurwerk en gebruik van kerstverlichting en bomen 25%

Veilig barbecueën 25%

Schoorsteenbranden 12%

Keukenbranden 9%

Brandpreventieadviseur 7%

Vluchtplan / evacuatie 3%

Andere boodschappen 2%

Geen van deze 39%
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BIN Kenniscentrum

Ondersteuningsplatform O365 
bundelt alle informatie en tools

Alle actoren die betrokken zijn bij een BIN kunnen hun informatie weldra bundelen in 
het nieuwe ondersteuningsplatform O365. Het BIN Kenniscentrum wil de bestaande 
BIN’s daarmee nog beter ondersteunen. Het platform wordt vanaf eind dit jaar uitgetest 
tot maart 2018. Vanaf april volgend jaar moet alles vlekkeloos verlopen.

O365 moet de centrale plek worden 
voor alle BIN’s. Het digitale platform 
zal ondersteuning bieden ‘aan alle 
BIN’s en aan alle initiatieven die 
gerelateerd zijn aan veiligheid en 
preventie in de eigen woon- en werk-
omgeving’. Voor alle duide lijkheid, het 
platform zal een aanvulling zijn op 
de reeds bestaande platformen voor 
dringende (de zgn. warme) bericht-
geving.

De focus zal bij O365 liggen op 
samenwerking, communicatie en 
informatiedeling, enerzijds tussen als 
binnen de bestaande initiatieven, en 
anderzijds tussen en met de (lokale) 
politie en overheid. 

Die communicatie zal verlopen via 
een beveiligde webomgeving – een 
vorm van intranet –, met mobiele 
ondersteuning. Niet alleen de BIN-
actoren – de coördinatoren en de 
medewerkers –, ook de gemandateer-
den van de politiediensten, de com-
municatie- en informatiecentra (CIC), 
de brandweer, de hulpdiensten en 
lokale en federale overheden zullen er 
gebruik van kunnen maken.

Zij zullen op dat platform nieuws 
vinden, maar zullen er ook hun eigen 
bestanden, formulieren, contacten 
en ledenlijsten kunnen bijhouden. 
Ze zullen er ook berichten kunnen 
verspreiden via push- of chatfuncties. 

Door het nieuwe platform kunnen 
alle actoren perfect op de hoogte 
blijven van wat er leeft bij de BIN’s en 
hun leden. Ze kunnen het platform 
gebruiken om de BIN’s in te lichten 
via teamsites of via een geselecteerde 
groep. Het wordt een open systeem 
met een vaste structuur voor de 
hoogste niveaus. Per niveau zullen er 
specifieke toegangsrechten worden 
bepaald. Sommige leden zullen alleen 
leesrechten hebben, terwijl andere 
ook schrijfrechten krijgen.

Herwerking van de 
omzendbrief 
Op 18 januari 2016 besliste het begeleidings-
comité dat de ministeriële omzendbrief 
over de BIN’s moest worden aangepast. 
De huidige omzendbrief dateert immers 
al van 2010 en is dus niet aangepast aan 
de huidige tijdsgeest en de gewijzigde 
communicatiemiddelen, zoals het inzetten 
van sociale media. Een werkgroep met 
vertegenwoordigers van de coördinatoren, 
de gemandateerden, de preventiediensten, 
de FOD Binnenlandse Zaken en het BIN 
Kenniscentrum werkte daarom een nieuw 
voorstel uit. De eerste versie daarvan 
werd voor advies voorgelegd aan de 
Vaste Commissie van de Lokale Politie 
(VCLP). Op basis van dat advies maakte 
de werkgroep een tweede versie. In dat 
voorstel wordt dieper ingegaan op de rol 
van de verschillende actoren, op de huidige 
communicatiemiddelen en wordt er een 
kader geschetst over hoe BIN’s moeten 
omgaan met sociale media.

Wat doet het BIN Kenniscentrum?
Het BIN Kenniscentrum verzamelt, 
verwerkt en verspreidt alle relevante 
informatie die over en voor BIN’s be-
schikbaar is. Het verleent hulp aan wie 
een nieuw BIN wil opstarten en biedt 
ondersteuning aan de Algemene 
Directie Veiligheid en Preventie van 
de FOD Binnenlandse Zaken. 
Daarnaast zet het Kenniscentrum ook 
in op communicatie en op de ontwik-
keling van de nodige tools. 
Wie met een BIN wil starten vindt 
daarvoor bij het BIN Kenniscentrum 
een startpakket. In die leidraad zit 

een stappenplan, een modelbrief, 
een modelflyer, een model van het 
inschrijvingsformulier en een model 
van het huishoudelijk reglement. Het 
bevat verder nog een modelpresen-
tatie, een aftoetslijst die kan worden 
gebruikt bij de opstelling het charter, 
een evaluatietool en informatie over 
de aansprakelijkheidsverzekering.

Het starterspakket vindt u terug op de 
website van het Kenniscentrum en op 
Besafe.be. 
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BE-Alert-module  
ondersteunt BIN’s

‘Burgerparticipatie als  
motor van vernieuwing’

Zowel de nationale actiedag ‘1 dag niet’ als de BIN’s zijn gebaseerd 
op burgerparticipatie. Dat is dan ook een belangrijk streefpunt in het 
werk van de Algemene Directie Veiligheid en Preventie.

V.U.: Jaak Raes - Algemene Directie Crisiscentrum - Hertogsstraat 53 - 1000 Brussel

www.be-alert.be

Nieuw alarmerings-
systeem

In heel wat noodsituaties 
is een snelle verwittiging 
van de  
bevolking cruciaal. 

BE-Alert is een nieuwe  
alarmeringstool die de 
bevolking die rechtstreeks 
betrokken is bij een nood-
situatie, sneller en 
duidelijker wil verwittigen 
en zo goed mogelijk wil 
informeren. 

Hoe word ik verwittigd?

Wanneer de overheid het nodig acht, 
kan zij beslissen om u, naargelang de 
nood- 
situatie, een alarmeringsboodschap te  
sturen. Om die verwittiging te  
ontvangen, moet u zich op voorhand 
inschrijven. 

U kunt kiezen om gealarmeerd te 
worden via:

• ingesproken boodschap op uw vaste   
of mobiele telefoon  
• SMS op uw mobiele telefoon
• e-mail of fax
• boodschappen via sociale   
netwerken
 

Om een bericht te kunnen ontvangen 
bij een noodsituatie, is het nodig dat u 
zich inschrijft. U geeft dan ook aan op 
welke manier u wil verwittigd worden. 

Hoe inschrijven?

Om u in te schrijven, gaat u naar de 
webpagina www.be-alert.be.  
U vult uw gegevens in en kiest hoe u 
verwittigd wil worden. 

Uw gegevens zullen enkel aangewend 
worden voor verwittiging 
bij noodsituaties.

Wees actor van je veiligheid: schrijf je in!

Buurtinformatienetwerken 
kunnen in hun communicatie 
ook gebruikmaken van BEAlert. 
Daarvoor werd in BEAlert een 
aparte module toegevoegd. 
Gemeenten of politiezones 
kunnen de module dan gebruiken 
om alle onderliggende BIN’s 
aan te sturen en om alle 
geregistreerde leden preventieve 
berichten te sturen. 

De BIN-coördinatoren van de aangesloten 
gemeenten of politiezones kunnen de module 
ook gebruiken om de gegevens van hun eigen 
BIN te raadplegen of te bewerken. Politiezones 
of gemeenten die de BIN-module willen 
gebruiken, moeten dat wel apart bestellen. In 
een antwoord op een parlementaire vraag liet 
minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken 
Jan Jambon op 2 juni van dit jaar weten dat 
16 politiezones dat al hadden gedaan. ‘Deze 
gebruiken de module op dagelijkse basis en 
leverden waardevolle gebruikersfeedback, 

die permanent wordt verwerkt in mogelijke 
verbeterpunten. Op die manier werden de 
eerste pijnpunten (bijvoorbeeld: verzending 
vanuit een buitenlands nummer, moeilijk 
beluisterbare berichten, enz.) omgezet in een 
actieplan en waar mogelijk reeds weggewerkt’, 
aldus de minister in zijn antwoord.

is de stimulering van overlegplatformen 
tussen de politie en private partners, zoals 
de overlegplatforms voor o.a. zelfstandige 
ondernemers. Ook de BIN’s vallen daaronder. 
Daarnaast willen we ook een wettelijk kader 
voorzien voor de informatie-uitwisseling 
tussen de beroepsverenigingen en innovatief 
onderzoek – zoals naar het gebruik van sociale 
media – ondersteunen.

Ook door de beleidsnota van de minister van 
de minister van Veiligheid en Binnenlandse 
Zaken loopt burgerparticipatie als een rode 
draad. Vorig jaar vermeldde de beleidsnota 
al dat het de taak van de Algemene 
Directie Veiligheid en Preventie is om 

ervoor te zorgen dat burgerparticipatie 
en de samenwerking van de (beroeps-)
verenigingen een impulsmotor en motor 
van vernieuwing moest zijn in elk van de 
verschillende beleidslijnen. Zo leggen we met 
de Algemene Directie Veiligheid en Preventie 
het accent op de bewustwording (awareness) 
en de weerbaarheid ten aanzien van de 
criminaliteitsfenomenen. Ook in de recente 
beleidsnota die in de Kamer werd neergelegd 
op 18 oktober van dit jaar komt de minister 
daarop terug. Het is nu aan de ADVP om te 
zorgen voor de verdere digitalisering van de 
processen, producten en diensten.’

Pierre Thomas, directeur Lokale Integrale 
Veiligheid bij de Algemene Directie 
Veiligheid en Preventie: ‘Dat is zo ook 
expliciet opgenomen in de Kadernota 
Integrale Veiligheid 2016-2019 van de 
ministers van Veiligheid en Binnenlandse 
Zaken Jan Jambon en van Justitie Koen 
Geens. Het hoofdstuk over de strijd tegen de 
georganiseerde eigendomscriminaliteit somt 
vier manieren op om die burgerparticipatie en 
de samenwerking met beroepsverenigingen 
aan te moedigen. De organisatie van 
activiteiten om de betrokkenheid van burgers 
bij preventie aan te moedigen is daarvan de 
eerste. Daaronder valt dus zeker de nationale 
actie ‘1 dag niet’. Het tweede actiepunt 

De minister liet in zijn antwoord nog verstaan 
dat de communicatie- en informatiecentra 
(CIC’s) bij het gebruik van die module een 
belangrijke rol ondersteunde rol hebben. 
‘Om deze rol op uniforme wijze te kunnen 
vervullen, heeft ieder CIC idealiter toegang tot 
de BIN-module in BE-Alert.’
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Aantal BIN’s blijft stijgen
Eind oktober 2017 waren 
er in ons land 1070 BIN’s. 

Het overgrote deel daarvan 
bevindt zich in het Vlaams 
Gewest, bijna de helft van 
de BIN’s situeren zich in de 

provincie Antwerpen. Maar 
Wallonië is wel aan bezig aan 

een sterke inhaalbeweging.

Vlaams Gewest 2015 2016 2017
Antwerpen 417 439 483

Limburg 8 10 15

Oost-Vlaanderen 224 236 243

Vlaams-Brabant 28 49 62

West-Vlaanderen 69 70 80

Totaal Vlaams Gewest 746 804 883

Waals Gewest 2015 2016 2017
Waals Brabant 33 37 43

Henegouwen 28 40 50

Luik 25 36 40

Luxemburg 14 16 16

Namen 16 19 27

Totaal Waals Gewest 116 148 181

Brussel 2015 2016 2017
Brussel 2 5 6

Commissaris 
Jan Theys: ‘Op 
onze infoavond 
kwamen dit jaar 
34 bewoners af. 
Dat was minder 
dan vorig jaar, 
maar toen was het 
thema – senioren 
– wel ruimer. Dit 
jaar werkten we 
rond het thema 
nieuwbouw. 
Bouwers zijn 
meestal jongere 
inwoners met 

een druk leven en minder vrije tijd 
dan senioren. Die kunnen zich soms 
moeilijker vrij maken om af te zakken 
naar een info-avond. Drie bezoekers 
vroegen expliciet om een DPA-advies 
en dat is zeker een bevredigend 
resultaat.’

Wordt de actie gecoördineerd door 
de politiezone Turnhout waaronder 
jullie vallen?
Jan Theys: ‘Kasterlee was uiteraard 
niet de enige wijkpost die deelnam 
aan de actie. Ook in de andere 
gemeenten die onder de politiezone 
vallen, zoals Lille, Beerse en Vosselaar 
waren er infosessies. Onze korpschef 
dringt er bij de verschillende 
wijkposten op aan om zeker aan de 
actie deel te nemen. Daarvoor krijgen 
we dan ook ondersteuning vanuit de 
politiezone Turnhout.
We konden ook een beroep doen 
op gastspreker Bart Geuens, die 
als politie-inspecteur van de Regio 
Turnhout wordt ingezet bij de 
preventiedienst van de stad. Die 
legde uit wat de drieminutenregel 
precies is, hoe inbrekers hun slag 
slaan, hoe zij hun doelwit selecteren 
en welke buit zij vooral interessant 
vinden. Daarnaast gaf hij heel wat 

tips om dieven te ontmoedigen door 
goeie gewoontes aan te nemen en 
over hoe de woning beter beveiligd 
kan worden door middel van goede 
sloten.’

Welke communicatiekanalen 
gebruiken jullie om de bewoners te 
bereiken?
Jan Theys: ‘We hadden de actie 
aangekondigd via onze gebruikelijke 
kanalen en via BE-Alert. Voor het 
inhoudelijke luik gebruikten we het 
materiaal van 1 dag niet. Die folders 
hebben we niet alleen uitgedeeld 
tijdens de info-avond, maar ook 
tijdens de Pompoenmarkt, een 
toeristische markt die elk jaar meer 
dan tienduizend bezoekers trekt. 
Daarnaast plaatsen we ook geregeld 
een berichtje in De Postiljon, een 
plaatselijk weekblad dat verdeeld 
wordt in 28.000 brievenbussen uit de 
streek.’

Wijkpost Kasterlee organiseert  
info-avond met beperkte middelen

Deelnemen aan ‘1 dag niet’ kan ook met kleine budgetten. De wijkpost Kasterlee, 
een van de zeven gemeenten die onder de politiezone Turnhout vallen, is daarvan 
een mooi voorbeeld. 

BESAFEDossier inbraak en diefstal
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Diefstal met list

Sensibilisering werpt vruchten af
Het aantal diefstallen met list is in ons land vorig jaar gedaald. 
Sensibiliseringscampagnes werpen dus wel degelijk hun vruchten af, 
maar ze blijven wel nodig. 

Diefstal met list is een relatief recent 
fenomeen. Uit de statistieken van de federale 
politie blijkt dat het aantal diefstallen met 
list tussen 2005 en 2012 steeg van 8.000 
naar 11.000. Maar de jongste jaren stellen we 
een kentering vast. Vorig jaar was het aantal 
alweer gedaald tot 6.485, een daling van 
1.517 vastgestelde feiten tegenover het jaar 
voordien.

Valse identiteit
Bij een diefstal met list doet een persoon 
zich aan de deur voor als iemand anders 
of gebruikt hij of zij een list om de woning 
binnen te dringen. Daar probeert de dief de 
bewoner geld te ontfutselen of te stelen. De 
dieven doen zich voor als valse openbaar 
ambtenaar (politieagent, gemeentepersoneel, 
OCMW-ambtenaar), als valse bediende 
(medewerker van elektriciteits-, gas- of 
watermaatschappij, postbode), als valse 
arbeider (tuinier, dakwerker, glazenwasser), 
met een valse titel of beroep (inzamelaar voor 
liefdadigheidswerk, huis-aan-huisverkoper). 
Of ze gebruiken een smoes of een vals 
voorwendsel om binnen te raken: ze vragen 
om te drinken, te telefoneren, naar het toilet 
te gaan, in de tuin naar een ‘verloren’ bal te 
mogen gaan zoeken, …

Trucs en tips
Hoewel de dieven heel uiteenlopende trucs 
gebruiken, zijn er toch heel wat terugkomende 
elementen. De Algemene Directie Veiligheid 
en Preventie bundelde ze en stelde op basis 
daarvan een aantal preventietips op die 
de gemeentelijke preventiediensten en de 
diefstalpreventieadviseurs kunnen opnemen 
in hun communicatie naar de inwoners: 

• Vermeld niet op de deurbel dat u alleen 
woont (bijvoorbeeld “weduwe X”).

• Het is aanbevolen om een ketting op de 
deur te laten plaatsen, een zogenaamde 
kierstandhouder. 

• Pas op voor huis-aan-huisverkopers die u 
hun koopwaar laten zien bij de voordeur.

• Hoed u voor onbekende personen die bij u 
aanbellen en vragen om iets te eten of te 
drinken of naar het toilet te gaan. 

• Vraag de dienstkaart van de politieagent, 
iemand van een gas-, elektriciteits- of 
andere maatschappij die aanbelt.

• Bewaar het telefoonnummer van de lokale 
politie vlakbij uw telefoon. 

• Bel in geen geval naar het telefoonnummer 
dat de aanbeller u geeft. Het kan het 
nummer van een kompaan zijn.

Brochure
De Algemene Directie Veiligheid en Preventie 
werkte enkele jaren geleden een brochure 
uit met tips om dieven die aanbellen met een 
valse identiteit te kunnen onderscheiden van 
echte agenten of meterstandopmeters. Die 
tips zijn ook vandaag nog relevant. U vindt de 
uitgebreide versie van de tips en de brochure 
terug op de website van Besafe.

 www.besafe.be

DIEFSTAL MET LIST

Laat u niet in de luren leggen!

Sensibilisering 
maakt bewoners 
alerter

Het aantal diefstallen met list zit niet 
alleen in een dalende lijn, 10% van 
de pogingen mislukt ook. Bewoners 
worden dus alerter en dat is voor een 
deel toe te schrijven aan de sensibilise-
ringscampagnes.
Het overgrote deel van de slachtof-
fers (90%) is ouder dan 70 jaar. Fysiek 
zijn die personen meestal zwakker en 
vaak ook goedgelovig. Ze regelen hun 
financiële zaken dikwijls nog aan de 
deur en hebben soms grote sommen 
geld in huis.

Hasselt mikt op 80-plussers 
Om de Hasseltse senioren te sensibiliseren 
rond het thema diefstal met list bood de 
preventiedienst enkele jaren geleden alle 
80-plussers die nog zelfstandig wonen 
een gratis deurkierstandhouder aan. 
Een kwart van de 3400 aangeschreven 
personen ging op dat aanbod in. 
Daardoor konden 750 80-plussers zo’n 
beveiliging aan hun deur installeren. Naar 
de senioren die de deurkierstandhouder 
zelf niet konden installeren stuurde 
de preventiedienst een installateur. 
Daarnaast kregen de senioren nog een 
brief met uitleg en tips om diefstal met 
list te voorkomen.
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BX Brussels helpt dak- en  
thuislozen via voetbal

Het Jo Vanheckefonds lanceerde een 
eerste filmpje om het doel van het 

fonds duidelijk in de kijker te plaatsen: 
de ondersteuning van projecten met 

aandacht voor preventie en het  
sociaalmaatschappelijke luik  

van het voetbal. 

De Vaste Commissie van de 
Lokale Politie is weer aan de 
slag. De 18 leden zijn benoemd, 
de eerste samenkomsten zijn 
ondertussen achter de rug.

 
De korpschef van de politiezone Westkust 
Nicholas Paelinck, 
(De Panne, Koksijde, 
Nieuwpoort), zal de 
Vaste Commissie 
van de Lokale Politie 
(VCLP) de komende 
twee jaar voorzitten. 
De drie vice-voorzit-
ters zijn de korpschef 
van Antwerpen, de 
heer Serge Muyters, 
de korpschef van Brussel –Hoofdstad Elsene, 
de heer Michel Goovaerts en de korpschef van 
Namen, de heer Olivier Libois.

De Vaste Commissie van de Lokale Politie 
fungeert in eerste instantie als overlegplat-
form voor de lokale zones. Ze behandelt een 
verscheidenheid aan materies die de lokale 
politie aanbelangen, zowel op eigen initiatief 
als op verzoek. Voornamelijk met de bedoe-
ling om advies te geven. 

De VCLP bestaat al 10 jaar, 
maar onderging dit jaar een 
grondige metamorfose. Ze 
kreeg niet alleen een an-
dere samenstelling, ook haar 
werkingsprincipes werden 
op verschillende punten 
bijgestuurd. De aanpassin-
gen waren nodig omdat een 
aantal bevoegdheden op het 
vlak van veiligheid en pre-

ventie naar de gewesten zijn overgedragen. 
Daarom kreeg de VCLP ‘een ruimere structuur 
met een bredere vertegenwoordiging én een 

moderne werking met online procedures. Ook 
de versterking van de beleidsstructuur van de 
geïntegreerde politie ligt aan de basis van de 
hervorming.

Het aantal stemgerechtigde leden steeg in 
deze nieuwe vorm van 16 naar 18. Voortaan 
zetelen er dus 18 korpschefs van de lokale 
politie. Zij krijgen elk een mandaat van 4 
jaar. Het mandaat van de voorzitter en de 
vice-voorzitters is beperkt tot 2 jaar. Nadien 
volgt een nieuwe verkiezing waarbij ze zich 
opnieuw kandidaat kunnen stellen. De duur 
van een mandaat is dus niet langer gekoppeld 
aan de duur van het mandaat als korpschef. 
Het is immers de bedoeling om de algemene 
vergadering van de commissie sneller te kun-
nen vernieuwen voor meer dynamiek.

Met het filmpje zet het Fonds meteen 
een best practice in de verf: de 
werking van BX Brussels. BX Brussels 
is een project dat voetbal met het 
sociale leven verbindt. Zo organiseert 
BX stages voor spelers die deelnemen 
aan de BXLR Cup (de Brusseleir Cup), 
een voetbalcompetitie voor Brus-
selse dak- en thuislozen. De club stelt 
daarvoor haar accommodatie ter be-
schikking, organiseert professionele 
trainingen en biedt na de trainingen 
een maaltijd aan. 

Een belangrijk onderdeel van het pro-
ject is het sociale aspect: het plezier 
en het samenzijn op de training. De 
spelers die de hele stage aanwezig 
zijn, ontvangen na de laatste training 
een certificaat uit handen van de pe-
ter van het project, Pierre Kompany.
Sommige van die oud-spelers konden 
doorgroeien tot assistent-coach bij de 

jeugdploegen van BX of zusterclub 
Black Star.

Het filmpje is een samenwerking tus-
sen de Voetbalcel van de Algemene 
Directie Veiligheid en Preventie, de 
Centrale Cel voor Informatie en Com-
municatie van de FOD Binnenlandse 
Zaken en BX Brussels. 

De Vaste Commissie 

behandelt een 

verscheidenheid aan 

materies die de lokale 

politie aanbelangen.

Vernieuwde Vaste Commissie  
Lokale Politie van start
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BX Brussels biedt de deelnemers aan de stages na de trainingen een maatlijd aan.


