
Inspiratie voor uw lokaal 
veiligheids – en preventiebeleid

P7
08

83
1 

| A
fg

ift
ek

an
to

or
 A

nt
w

er
pe

n 
X

Ve
rs

ch
ijn

t 5
x 

pe
r j

aa
r

SEPTEMBER 2018BESAFE 48

BESTUURLIJKE 
AANPAK

©
 F

O
TO

 S
H

U
TT

ER
ST

O
CK

‘1 dag niet’ zet dit jaar in  
op sociale media

Het aantal initiatieven 
stagneert wat. Is dat ook te 
merken aan de resultaten?
Cathy Grimmeau, lokaal adviseur 
bij de directie Lokale Integrale 
Veiligheid bij de AD Veiligheid en 
Preventie: ‘Integendeel. Het aan-
tal inbraken en diefstallen is sinds 
de start van de initiatieven rond ‘1 
dag niet’ sterk gedaald. Het is dus 

belangrijk dat politiezones en lokale besturen aandacht 
voor het probleem blijven hebben.’

Gaat de actie dit jaar verder op het elan van vorig 
jaar?
Cathy Grimmeau: ‘Dit jaar zetten we vooral in op 
gedragsverandering, met speciale aandacht voor de 
sociale media. Via de 1dagniet-app krijgt iedereen die 
dat wil tips om zijn of haar woning of appartement te 
beveiligen. De app zorgt ervoor dat je snel een analyse 
kunt maken van je eigen situatie. 
We sporen ook alle deelnemers aan om onze Twitter- en 
Facebookberichten te delen. We hebben daar ook een 
wedstrijd aan gekoppeld. Wie een selfie neemt waarbij 
een van de initiatieven getoond wordt en die plaatst op 
onze Facebookpagina, maakt kans om bezoek te krijgen 
van een foodtruck om zo de buren te trakteren. Het doel 

is duidelijk: de sociale cohesie verstevigen en de contac-
ten met de buren bevorderen.’

Welke materialen stelt ADVP ter beschikking van de 
deelnemers?
Cathy Grimmeau: ‘Dit jaar stellen we 250 kits ter 
beschikking. 150 daarvan zijn voor de gemeenten en 
de politiezones, 100 voor de preventiediensten. In die 
kits zitten telkens 100 affiches op A3- en A4-formaat, 
met twee verschillende ontwerpen, 500 leaflets met de 
voornaamste veiligheidsmaatregelen en 200 magneten 
met aandacht voor de invoering van het winteruur. Al 
het materiaal is ook beschikbaar via de website 1dagniet. 
Daar kunnen de deelnemers ook de banner downloaden 
die ze op hun website kunnen plaatsen of gebruiken in 
hun digitale communicatie.’

Hoe worden verenigingen, scholen en bedrijven bij de 
actie betrokken?
Cathy Grimmeau: ‘Ook bedrijven, scholen en verenigin-
gen kunnen hun steentje bijdragen. Bedrijven kunnen 
voorlichtingssessies organiseren of hun werknemers 
aansporen om zelf ook deel te nemen. Scholen kunnen 
een diefstalpreventieadviseur uitnodigen, hun leerlingen 
aansporen om affiches of filmpjes rond het thema te ma-
ken, of een spel te spelen rond het thema. Op de website 
1dagniet.be geven we voor hen telkens 10 tips.’

Op 26 oktober vindt de vijfde editie van ‘1 dag niet’ plaats. Het aantal 
lokale initiatieven is sinds de start verdubbeld en het initiatief is 
ondertussen ook goed ingeburgerd. 

EVENEENS IN DIT NUMMER 

2 Integrale veiligheid
 Steden en gemeenten 

appreciëren ondersteuning 
Mobile Team

6 Gewelddadige radicalisering
 Ondersteuningsprojecten voor 

families in kaart gebracht

7 Gemeenschapswachten: 
nieuwe bevoegdheden en 
voorwaarden

 App moet fraude met 
parkeerkaarten tegengaan

8 Bewakingscamera: drie 
verplichte acties

 FJC: ketenaanpak voor 
intrafamiliaal geweld

Meer en meer lokale overheden 
pakken de georganiseerde 
criminaliteit aan via de bestuurlijke 
weg. We belichten vier inspirerende 
voorbeelden.

3 Sint-Truiden: ‘Lokale 
handhavingscel is de spil’

 Seraing: ‘Partnership met 
handelaren in strijd tegen 
criminaliteit’

4 Raamprostitutie Schaarbeek: 
Politiereglement en 
stedenbouwkundig reglement 
zijn basis beleid

5 Spa, Theux, Jalhay: Een protocol 
in de strijd tegen huisjesmelkers
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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.”

Aantal inbraken en 
diefstallen blijft dalen
Uit de cijfers van de federale politie 
blijkt dat het aantal inbraken en 
diefstallen nog altijd afneemt.  
Het aantal woninginbraken daalde 
vorig jaar met 6,6% ten opzichte van 
2016, het aantal inbraken in of rond 
voertuigen met 12,1%.

2000 2010 2013 2014 2015 2016 2017
diefstal gewapenderhand 7.885 5.377 4.413 4.053 4.052 3.580 3.387

autodiefstal 40.801 12.998 10.889 10.610 10.148 8.945 8.513

diefstal uit of aan voertuig 96.581 76.987 65.140 63.430 55.548 54.314 47.747

woninginbraak 75.125 63.601 75.478 72.717 67.136 56.525 52.816

inbraak in bedrijf of handelszaak 27.204 21.100 18.921 17.568 16.006 13.905 13.685

inbraak in openbare gebouwen 8.351 6.952 5.713 6.349 5.716 5.545 5.253

Overzicht inbraken en diefstallen nationaal 
Bron: http://www.stat.policefederale.be
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Het Mobile Team verzorgt ook informatiedagen over 
radicalisering, met o.a. info over het radicaliseringsproces, het 
jihadisme en de aanpak van het probleem.

BESAFEIntegrale veiligheid

Steden en gemeenten 
appreciëren ondersteuning 
Mobile Team
Het Mobile Team dat steden en gemeenten ondersteunt bij de aanpak van 
radicalisering voerde sinds de start twee jaar geleden al 81 terreinbezoeken 
uit. De AD Veiligheid en Preventie verkent de mogelijkheden om dit succesvolle 
project verder te zetten.

Steden en gemeenten die de fenomenen van 
radicalisering op hun grondgebied willen 
aanpakken, kunnen daarvoor ondersteuning krijgen 

van het Mobile Team van de AD Veiligheid en Preventie. 
Dat Mobile Team heeft immers veel specifieke expertise 

opgebouwd die de 
lokale besturen niet 
zelf in huis hebben. 
Het verzamelt alle 
bestaande vragen 
en informatie over 
radicalisering, 
brengt de bestaande 
projecten en 
initiatieven in kaart 
en evalueert die 
en gebruikt die 
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LIVC-R’s in kaart gebracht

In zijn omzendbrief van 21 augustus 2015 spoorde minister van Veiligheid en 
Binnenlandse Zaken Jan Jambon de steden en gemeenten aan om een Lokale 
Integrale Veiligheidscel (LIVC) op te richten. Ook de nieuwe omzendbrief van 
22 mei 2018 die de vorige omzendbrief vervangt, blijft aansporen op het op-
richten van een LIVC inzake radicalisme, extremisme en terrorisme (LIVC-R). Op 
basis van een enquête van de AD Veiligheid en Preventie blijkt dat 228 steden 
en gemeenten ondertussen een eigen LIVC-R hebben. 337 steden en gemeen-
ten zijn op een of andere manier bij een LIVC-R betrokken. Op Besafe.be vindt 
u een kaart met alle betrokken steden en gemeenten. 

Aantal  
LIVC-R’s

Aantal 
gemeenten met 

LIVC-R

Aantal 
gemeenten 

zonder LIVC-R

België 228 337 148

Brussel 19 19 0

Vlaanderen 156 245 40

Wallonië 53 73 108

Duitstalige gemeenschap 2 9 0

Steden en gemeenten die betrokken zijn bij een LIVC, stand van zaken op 9 juli 2018

Lokale besturen die een beroep willen doen op het  
Mobile Team kunnen dat via een mail naar 
mob.team@ibz.fgov.be

Contact

informatie om de lokale besturen te ondersteunen. Het 
Mobile Team levert ondersteuning bij alle vormen van 
radicalisering, zowel extreem-linkse als extreem-rechtse en 
politico-religieuze radicalisering, ook bij unieke vormen of 
gevallen.

Heel wat steden en gemeenten maakten ondertussen 
van die ondersteuning gebruik. Daarom bekijkt de AD 
Veiligheid en Preventie de mogelijkheid om dit project 
verder te zetten.

Overzicht van de taken die het Mobile 
Team tot nu toe uitvoerde

Aantal terreinbezoeken 81

Aantal afgeleverde adviezen 57

Ondersteuning LIVC-R 31

Sensibilisering van het gemeentepersoneel over 
fenomenen van radicalisering 

13

Beantwoorden van vragen over radicalisering en 
aanbieden van ondersteuning

13

Onderzoek naar best practices 24

LIVC-R
Het Mobile Team ondersteunt de steden en gemeenten 
eveneens bij de oprichting van een LIVC-R inzake 
radicalisme, extremisme en terrorisme (LIVC-R). Men kan 
ook beroep doen op het Mobile Team om meer info te 
bekomen over de nieuwe omzendbrief van 22 mei 2018 
omtrent onder meer de LIVC-R. Het levert daarbij ook 
informatie over best practices, brengt de kandidaten in 
contact met andere LIVC-R’s en bezorgt de lokale besturen 
de nodige documentatie. 

Het Mobile Team verzorgt ook informatiedagen 
over radicalisering. Die dag bevat sessies over het 
radicaliseringsproces (1u30), een overzicht van de situatie 
in België (30 min), het begrip islam (1u), het jihadisme 
vandaag (1u45) en de aanpak van het fenomeen (1u15).
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‘Om een bestuurlijke aanpak in je gemeente te kunnen realiseren moet je  
je daarvoor ook administratief organiseren.’ Voor het stadsbestuur van  
Sint-Truiden was dat de eerste voorwaarde om de aanpak te laten slagen.  
De oprichting van een handhavingscel was een eerste stap in die richting.

In Neupré loopt er al ruim twee jaar een partnership tussen de politiezone en de handelaars, 
het zogenaamde Buurtinformatienetwerk voor Zelfstandige ondernemers. Het project is erkend 
door Binnenlandse Zaken en de juridische overheid. De bedoeling is een netwerk te creëren 
voor informatie-uitwisseling tussen de politiezone Seraing/Neupré en de handelaars. 

Heilige huisjes
Dat liep niet meteen van een leien dakje. 
Er moesten eerst heel wat heilige huisjes 
sneuvelen. Diensten laten samenwerken in 
een kleinstedelijk gebied als Sint-Truiden 
is geen evidentie. Ons kent ons was er de 
mentaliteit en de diensten kenden elkaars 
dossiers niet. De eerste stappen werden gezet 
en de ambtenaren zien nu in dat het nuttig 
kan zijn om informatie met elkaar te delen. 
In Sint-Truiden is de lokale handhavings cel 
de spil van de bestuurlijke hand having. De 
bedoeling van de cel is om informatie uit te 
wisselen en te overleggen, wat uitmondt in 
een advies aan de burgemeester, zodat die op 
basis daarvan beslissingen kan nemen. 

Vergunningenbeleid en 
huisvesting
Het vergunningenbeleid in de prostitutiewijk 
en de huisvesting van seizoensarbeiders 
kregen prioriteit. Meestal start een dossier 
van het woonbeleid met de vaststelling 
van een wijkagent dat bepaalde woningen 

verwaarloosd zijn. Die controleert dan of er 
iemand gedomicilieerd is en op basis van die 
info gaat de handhavingscel aan de slag. Zo 
werd onder andere een loods ontdekt waar 
seizoensarbeiders een onderkomen hadden 
gevonden. 
Een ander dossier ging over een motel 
in het centrum van Sint-Truiden waar 
de politie vreemde bewegingen had 
vastgesteld. Dat werd aangekaart in de 
handhavingscel, waarop de politie en 
de huisvestingsambtenaar een bezoek 
brachten aan het pand. Toen er gedreigd 
werd met sluiting, stelden de uitbaters alles 
in het werk om zich in orde te stellen. Ook 
heel wat bordelen die niet over de nodige 
vergunningen beschikten, werden zo 
gesloten. 

Overeenkomst met parket
Om de samenwerking met het parket 
te optimaliseren sloot de stad met de 
gerechtelijke overheid een overeenkomst voor 
de uitwisseling van informatie.

‘Het is een efficiënte manier om de 
burger actief te betrekken in de 
strijd tegen de criminaliteit’, zegt 

Yves Hendrix, korpschef van de zone Seraing/
Neupré. Geïnteresseerde handelaars kunnen 
een charter ondertekenen waardoor ze lid 
worden van het partnership. Ze kunnen dan 
verdachte personen of wagens in hun buurt 
signaleren aan de politie. ‘Zodra er informatie 
is ingewonnen, wordt ze geverifieerd door de 
politiediensten. Deze samenwerking verbetert 
de sociale controle en betekent tijdwinst voor 
de politie en een vlottere opheldering van 
misdrijven.’ 

Samenwerking
Verder is er een samenwerking tussen de 
gemeentelijke diensten van Seraing en 
de politie voor gerichte controle op bars, 
nachtwinkels en de prostitutiehuizen. ‘Zo 
wordt gecontroleerd of de inrichting over de 
nodige vergunningen beschikt en trekt de 
politie na of de eigenaar zich in het verleden 
niet bezondigde aan inbreuken tegen de 
openbare orde en of hij eventueel niet 
betrokken was bij criminele activiteiten’, aldus 
Yves Hendrix. 

De huisvesting van seizoensarbeiders was een 
van de eerste prioriteiten van de handhavingscel.

De gemeentelijke diensten van Seraing en de politie 
voeren gerichte controles uit naar vergunningen van o.a. 
prostitutiehuizen, bars en nachtwinkels.

BESAFEDossier bestuurlijke aanpak
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Sint-Truiden

Seraing

‘Lokale handhavingscel is de spil’

‘Partnership met handelaren 
in strijd tegen criminaliteit’

Sint-Truiden kampte de voorbije jaren 
met problemen door seizoensarbeiders 
die in de fruitteelt werken, en met 

perikelen in de prostitutiewijk. Twee jaar 
geleden huurde de stad iemand in om de 
bestuurlijke aanpak op te starten. Er werd 
een handhavingscel opgericht waarin 
de verschillende gemeentelijke diensten 
vertegenwoordigd zijn: burgerzaken, 
ruimtelijke ordening, OCMW, juridische dienst, 
huisvesting en politie. 
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Raamprostitutie Schaarbeek

Politiereglement en stedenbouwkundig 
reglement zijn basis beleid
De prostitutiebuurt rond het station van Brussel Noord – op het grondgebied van 
de gemeente Schaarbeek – brengt ook heel wat criminaliteit met zich mee, zoals 
drughandel, vechtpartijen, mensenhandel, witwasbusiness en diefstallen. Ook de 
arbeidsomstandigheden voor de sekswerkers waren bijzonder slecht. In samenwerking 
met de buurgemeente Sint-Joost-ten-Noode werd in 2009 beslist om de situatie terug in 
handen te nemen via stedenbouwkundige voorschriften, reglementaire voorwaarden en 
ontradende belastingen.

Om het probleem het hoofd te 
bieden, staken de burgemeester, 
de politiezone BruNo en de 

stedenbouwkundige dienst van Schaarbeek 
in 2009 de koppen samen. Ook de 
referentiemagistraat van het parket van 
Brussel en de sociale partners (vzw’s en 
slachtofferhulp) werden bij de gesprekken 
betrokken. Uit die samenkomsten bleek al snel 
dat er nood was aan twee reglementen, een 
politiereglement en een stedenbouwkundig 
reglement. Het stedenbouwkundig reglement 
dat werd uitgewerkt legde niet alleen de 
definities van de gebruikte begrippen vast, 
maar bepaalde ook de voorwaarden waaraan 
de vitrines, de ingang en de kamers moeten 
voldoen, alsook de voorzieningen en de 
verlichting. Het politiereglement beperkt 
het aantal locaties waar raamprostitutie 
is toegelaten tot 57 raamprostitutiesalons 
met meerdere ramen en 33 zogenaamde 
peeskamers van individuele sekswerkers. Het 
omschrijft ook de uitbating en de bepalingen 
van het conformiteitsattest en bepaalt de 
sancties bij niet-naleving. Ten slotte werd ook 
het belastingreglement aangepast. Met de 

inkomsten daarvan wordt onder meer een 
subsidie gefinancierd aan verenigingen die de 
sekswerkers ondersteunen.

Uitvoering en controle
In een eerste fase, eind 2012, werden alle 
uitbaters op de hoogte gebracht van het 
nieuwe reglement. Een half jaar later werden 
de etablissementen die geen conformi-
teitsattest hadden aangevraagd, gesloten. 
Het daaropvolgende jaar, 2014, werden alle 
stedenbouwkundige vergunningen gecontro-
leerd, sinds 2015 wordt het reglement volledig 
gehandhaafd en heeft elke uitbater een 
conformiteitsattest.
In samenwerking met de lokale politie 
werden tussen 1 juli 2016 en 30 juni 2017 
148 inrichtingen gecontroleerd. In het 
merendeel van de gevallen, 111, ging het om 
controles van peeskamers. Daarbij werden 
44 inbreuken vastgesteld (het weigeren van 
de toegang, onderverhuur, het delen van een 
peeskamer, …). Voor deze inbreuken werden 
gemeentelijke administratieve sancties 
opgelegd. 9 conformiteitsattesten werden 
tijdelijk geschorst en 1 verklaring werd 
ingetrokken. Er werden ook 9 peeskamers 
gesloten voor feiten van mensenhandel 
en mensensmokkel. Na overleg met de 
gerechtelijke overheden en na een verhoor 

van de betrokkenen, besliste de burgemeester 
om de betrokken peeskamers bij wijze van 
preventieve maatregel tijdelijk te sluiten (voor 
een periode van 4 maand). Dat gebeurde op 
basis van artikel 134quinquies van de nieuwe 
Gemeentewet.
Daarnaast werden ook 47 controles 
uitgevoerd in prostitutiesalons. Daarbij 
werden 10 inbreuken vastgesteld. De uitbaters 
kregen een waarschuwingsbrief. Er werd geen 
recidive vastgesteld.

Opvolging
Om ervoor te zorgen dat de communicatie 
tussen de verschillende diensten goed 
verloopt, heeft de administratieve politie 
een werkgroep opgericht waarin naast de 
politie ook de dienst stedenbouw, de dienst 
administratieve politie, de dienst belastingen 
en de dienst preventie zetelen.
In samenwerking met de dienst stedelijke 
preventie werd ook een overlegplatform 
‘prostitutie’ opgericht. Daarin zitten 
afgevaardigden van de politie, van 
gespecialiseerde organisaties die zich 
bezighouden met de begeleiding van de 
sekswerkers, van een belangenvereniging 
van de sekswerkers en van wijkcomités die 
geen directe band hebben met prostitutie en 
andere gemeentelijke diensten.

Schaarbeek en Sint-Joost-ten-Node pakken 
de overlast in de prostitutiebuurt aan via 
stedenbouwkundige voorschriften, reglementaire 
voorwaarden en ontradende belastingen.
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Raad van State tikte Sint-Joost-ten-Noode op de vingers

Ook de gemeente Sint-Joost-ten-Node keurde in november 2015 een nieuw politiereglement 
goed. Daardoor kregen de peeskamers ook verplichte sluitingsdagen en -uren opgelegd. Op 3 mei 
2016 vernietigde de Raad van State echter de tenuitvoerlegging van dit reglement, onder meer 
omdat er in de sanctiebepalingen werd verwezen naar de toepassing van de wet van 24 juni 2013 
betreffende de gemeentelijke administratieve sancties. Artikel 121 van de nieuwe Gemeentewet 
geeft gemeenten de mogelijkheid om verordeningen inzake prostitutie uit te vaardigen indien die 
tot doel hebben de openbare zedelijkheid en de openbare rust te verzekeren, maar bepaalt dat 
deze overtredingen gestraft worden met politiestraffen. Een administratieve sanctie voor de inbreuk 
op het politiereglement, zoals het schorsen of intrekken van de vergunning of een administratieve 
sluiting, zou dus niet mogelijk zijn. Aangezien deze uitspraak een goede handhaving van het 
politiereglement in gevaar brengt, vraagt de burgemeester van Schaarbeek de federale overheid 
om via een wetswijziging de handhaving van reglementen inzake prostitutie met behulp van 
gemeentelijke administratieve sancties mogelijk te maken.
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Spa, Theux, Jalhay

Dossier bestuurlijke aanpak

Een protocol in de strijd tegen 
huisjesmelkers

Spa, Theux en Jalhay gaan de 
strijd aan met de huisjesmelkers 
in hun stad en gemeente. In 
september 2016 ondertekenden 
ze samen met de OCMW’s 
van deze gemeenten een 
samenwerkingsprotocol met de 
politiezone Fagnes en het parket 
van Luik. Daarin verbinden 
de gemeentebesturen en de 
OCMW-instellingen zich om alle 
informatie over de aanwezigheid 
van huisjesmelkers door te 
spelen aan het parket. 

Door de nieuwe Gemeentewet zijn 
burgemeesters bevoegd voor de 
veiligheid, de hygiënische toestand 

van de gebouwen en de openbare netheid in 
de gemeente. Ze zijn bijgevolg op de hoogte 
van wantoestanden in bepaalde gebouwen 
en kunnen inschatten of er mogelijk 
huisjesmelkers actief zijn. 

Traceren
Martine Carabin leidt in Spa de gemeentelijke 
dienst huisvesting. Bij de politie loopt een 
onderzoek naar vijf gebouwen waar sprake is 
van huisjesmelkerij. Daarover houdt Carabin 
contact met de bevoegde substituut van de 
procureur des konings van het Luikse parket 
en met de commissaris van de politie van Spa 
als vertegenwoordiger van de politiezone. De 
gemeentelijke overheid komt huisjesmelkers 
doorgaans op het spoor via klachten van 
huurders, via bezoeken van de lokale politie 
die de domiciliëring controleert of via 
bezoeken van maatschappelijke werkers. 

Informatie centraliseren
Wanneer de politie een dossier aanlegt tegen 
een potentiële huisjesmelker, vraagt ze bij 
de dienst huisvesting informatie op over 
de hygiënische toestand van een bepaalde 
woning en over de stedenbouwkundige 
vergunningen waarover de eigenaar 
beschikt. In dat geval verschaft de dienst 
huisvesting hen het rapport van de Waalse 
gewestinspectie, die de hygiënische toestand 
van de woning heeft gecontroleerd. Dat 

rapport wordt ook naar de eigenaar en de 
huurder verstuurd. 
Daarnaast wordt bij de gemeentelijke dienst 
ruimtelijke ordening het aantal vergunde wo-
ningen in een bepaald gebouw opgevraagd. 
Dat kan bijvoorbeeld aantonen dat er slechts 
een vergunning voor één gezinswoning is, 
maar dat er in de praktijk 5 studio’s worden 
verhuurd. De bevolkingsdienst verstrekt de 
informatie over het aantal bewoners die 
er in een gebouw gedomicilieerd zijn. Alle 
informatie wordt gecentraliseerd bij de dienst 
huisvesting. Loopt er een onderzoek naar een 
verdachte eigenaar, dan is het de politie zelf 
die de huurders en de eigenaar ondervraagt. 
‘Tot op heden werd elk dossier dat binnen 
het toepassingsveld van het protocol valt in 
Spa door het parket of de politie opgestart, 
niet door de dienst huisvesting, maar alle 
verdachte verhuurders zijn bij de gemeente 
bekend, het is nu eenmaal geen grote stad’, 
aldus Martine Carabin. 

Proactief beleid
In de toekomst wil de stad wel een 
proactiever woonbeleid voeren. Martine 
Carabin: ‘In Spa willen we een gemeentelijke 
huisvestingscel oprichten die een meer 
proactief beleid kan voeren op het ruimere 
terrein van huisvesting zoals het sociale 
woningenbeleid, de onbewoonbaarheid 
van bepaalde gebouwen en de toekenning 
van verhuurvergunningen.’ In dat verband 
werken de diensten huisvesting, ruimtelijke 
ordening en de bevolkingsdienst ook aan een 

standaardprocedure die zal worden gevolgd 
bij het onderzoek naar elk gebouw waartegen 
er klachten lopen of aanwijzingen bestaan dat 
iets niet in orde is met de regelgeving. ‘Aan de 
hand van die systematische aanpak willen we 
dan tot een identificatiedossier per gebouw 
komen’, aldus Martine Carabin. 

Aandachtspunt
‘Toch is er ook een keerzijde aan het 
protocol’, signaleert Martine Carabin. ‘Een 
onderzoek naar huisjesmelkers maakt het 
gemeentelijk onderzoek naar datzelfde 
gebouw er niet eenvoudiger op. De dossiers 
over huisjesmelkers die bij het parket in een 
lange strafrechtelijke juridische procedure 
terechtkomen, kunnen ingrepen door de 
gemeente in de weg staan. Soms bestaat het 
gevaar dat een procedure van de gemeente 
om in samenspraak met het gewest inbreuken 
tegen vergunningen te bestraffen met 
administratieve boetes de strafrechtelijke 
gang van zaken doorkruist. Het kan dus 
tijdelijk gemeentelijke interventies onmogelijk 
maken.’ Tot nu toe gebeurde dat al voor één 
gebouw waartegen een onderzoek naar 
huisjesmelkers loopt.

Met een goede samenwerking tussen de verschillende diensten kunnen steden en gemeenten de 
huisjesmelkers wel degelijk aanpakken.
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Ondersteuningsprojecten voor 
families in kaart gebracht

Families die geconfronteerd 
worden met gewelddadige 

radicalisering, weten niet altijd 
waar ze terecht kunnen voor hulp, 

ondersteuning en begeleiding. 
Family Support bracht nu alle 

initiatieven in kaart. 

Het kader
Het merendeel van de gezinnen 
die geconfronteerd worden met 
gewelddadige radicalisering staat 
er vaak weerloos tegenover. Voor 
hen is het niet gemakkelijk om 
de personen en/of diensten te 
identificeren tot wie zij zich kun-
nen wenden voor ondersteuning 
en begeleiding.

Daarnaast hebben de verenigingssector en de actoren 
van de veiligheidsketen zich in een snel tempo vertrouwd 
moeten maken met de opmars van de gewelddadige 
radicalisering binnen onze maatschappij. Hoewel er grote 
inspanningen werden geleverd om de capaciteiten en 
competenties van de betrokken actoren te versterken, 
blijven de behoeften op het gebied van coördinatie en het 
delen van expertise aanzienlijk.

Het project
Het project Family Support bracht daarom, op initiatief 
van de Algemene Directie Veiligheid en Preventie (FOD 
Binnenlandse Zaken) en in samenwerking met de Koning 
Boudewijnstichting en met steun van de Europese Com-
missie, alle bestaande initiatieven in kaart. 

Het project Family Support heeft de volgende doelstel-
lingen: 
• het opmaken van een cartografie, een hulpmiddel dat 

de bestaande praktijken op het gebied van ondersteu-
ning aan de gezinnen in België weergeeft;

• het opzetten van een nationaal netwerk Family 
Support, samengesteld uit de actoren van de veilig-
heidsketen en de organisaties die betrokken zijn bij de 
ondersteuning aan de gezinnen. Dit netwerk is bedoeld 
voor het delen van informatie, kennis en praktijken tus-
sen de actoren van verschillende plaatsen, structuren en 
competenties;

• de oprichting van een deskundigen platform Family 
Support dat enerzijds studies uitvoert over verschillende 
kernthema’s van het project en anderzijds advies op 
maat aanbiedt aan de overheid en de burgermaatschap-
pij;

• de organisatie van een opleiding gericht op de culturele 
benadering bestemd voor de eerstelijnsintervenanten 
die in rechtstreeks contact staan met de gezinnen die 
worden geconfronteerd met gewelddadige radicalise-
ring;

• de opstelling van een gids inzake ondersteuning aan 
de gezinnen in België, waarin de bestaande praktijken 
grondig geanalyseerd worden om er aanbevelingen uit 
te trekken. Deze gids vormt het logisch gevolg van de 
cartografie;

• de organisatie van een conferentie waarop de resulta-
ten van het project Family Support worden voorgesteld.

De cartografie
De cartografie Family Support werd samengesteld door 
het Centre d’Etudes de l’Ethnicité et des Migrations de 
l’Université de Liège en het Hoger Instituut voor Gezinswe-
tenschappen van ODISEE. De onderzoekers verzamelden 
de gegevens van het terrein om projectfiches op te stellen 
voor elke Belgische praktijk die zij geïdentificeerd hebben.
Naast het in kaart brengen van de bestaande praktijken 
wil de cartografie ook inspiratie bieden voor de betrok-
ken actoren die hun activiteit verder willen uitwerken 
of een nieuwe activiteit willen creëren. Het werk van de 
onderzoekers toont ook aan dat er in België nog niet zoveel 
praktijken ter ondersteuning van de gezinnen bestaan. 

De cartografie met het overzicht van alle initiatieven 
en de details van het onderzoek vindt u terug op 
www.besafe.be.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  

 
Heeft u een project dat gezinnen die betrokken zijn bij 
gewelddadige radicalisering ondersteunt en u vindt het 
niet terug in de cartografie? Laat het weten aan het Family 
Supportteam via family.support@ibz.fgov.be.

Meer info
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Gemeenschapswachten kunnen 
voortaan bijkomende GAS-
overtredingen vaststellen: 
de zogenaamde gemengde 
inbreuken. En voor ze aan hun 
opleiding kunnen beginnen, 
moeten ze ook aan enkele 
voorwaarden voldoen. 
De aanpassingen werden 
opgenomen in een recente wet 
houdende diverse bepalingen. 

De werking van de beroepen die betrokken 
zijn bij het beheer van preventie en veiligheid 
in de openbare ruimte wordt geregeld 
door verschillende wetteksten waarin de 
benamingen, opdrachten en plichten ervan 
werden gedefinieerd. Dat geldt ook voor 
de functie van de gemeenschapswachten. 
De functie werd in 2007 ingesteld door 
de wet tot instelling van de functie 
van gemeenschapswacht, waarin het 
werkingskader werd vastgelegd. De wet van 
2014 voegde daar een aantal preciseringen 
aan toe en definieerde de vorige en de 
nieuwe opdrachten. Op 5 juli 2018 keurde het 
federale parlement de wet houdende diverse 
bepalingen goed. Daarin werden ook een 

Nieuwe bevoegdheden en voorwaarden 
voor gemeenschapswachten

App moet fraude met 
parkeerkaarten tegengaan

Om parkeerfraude op parkeerplaatsen 
die voorbehouden zijn aan personen 
met een handicap tegen te gaan, gaf de 
staatssecretaris de opdracht om een app 
te ontwikkelen. Vandaag zijn ongeveer 
250.000 vervallen parkeerkaarten in omloop, 
zonder dat dit gecontroleerd kan worden. 
Met deze app komt daar verandering in: 
vanaf nu kunnen de politiediensten en de 
gemeenschapswachten heel gemakkelijk de 
geldigheid van een parkeerkaart nakijken via 
de QR-code of de code op de parkeerkaart. 
Ongeldige kaarten kunnen onmiddellijk geïnd 
worden en fraudeurs mogen zich aan een fikse 
boete verwachten. Op deze manier kunnen 
parkeerplaatsen vrij blijven voor de mensen 
die daar ook echt recht op hebben.

‘Ik vind het ongehoord en ongepast dat er 
nog altijd mensen zijn die een parkeerplaats 

voor gehandicapten claimen terwijl ze daar 
geen recht op hebben. Vaak worden deze 
kaarten niet ingeleverd na een overlijden 
of na vervaldatum. Het kan niet langer dat 
mensen daar misbruik van maken.’ zegt Zuhal 
Demir, staatssecretaris voor Personen met een 
Handicap. 

In de eerste week van juli startte al een 
pilootproject in Antwerpen, Koekelberg en 
Namen. Er zijn al plannen voor een uitbreiding 
naar andere steden. De eerste bevindingen 
tonen immers de noodzaak sterk aan: in de 
eerste twee weken werd de app al meer dan 
2000 keer gebruikt, en bleek bijna 1 op 5 
gecontroleerde kaarten ongeldig.

Bij ongeldigheid volgt een boete. Vandaag is 
dit een overtreding van de tweede graad met 
een kostprijs van 116 euro. De staatssecretaris 

3° van de wet van 24 juni 2013 betreffende 
de gemeentelijke administratieve sancties. 
Een voorbeeld daarvan zijn de ‘gemengde’ 
inbreuken betreffende het stilstaan en 
parkeren.

De uitbreiding van deze bevoegdheden is een 
hulpmiddel voor de prioritaire hoofdtaken van 
de Gemeenschapswachten, zoals opgesomd 
in artikel 3 van de wet van 2007. 

Hun dagelijkse aanwezigheid op straat blijft 
immers de basis van de functie van Gemeen-
schapswacht.

Politiediensten en de gemeenschapswachten 
kunnen de geldigheid van een parkeerkaart 
nakijken via de QR-code of de code op de 
parkeerkaart
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wil dit echter optrekken naar een overtre-
ding van de derde graad, zodat de kostprijs 
174 euro bedraagt. De voorstellen hiervoor 
liggen klaar bij de bevoegde ministers.

aantal wijzigingen in het kader van de werking 
van de gemeenschapswachten opgenomen.

Deze wijzigingen hebben voornamelijk be-
trekking op de volgende aspecten:

uu De voorwaarden inzake aanwerving en 
het slagen voor de opleiding:
De kandidaat-gemeenschapswachten 
zullen voortaan een psychotechnische 
proef moeten afleggen om na te gaan of zij 
voldoen aan het gewenste profiel voor de 
functie. Het selectiebureau van de overheid, 
Selor, staat in voor die proeven.

Het slagen voor de opleiding tot gemeen-
schapswacht zal voortaan verbonden 
worden aan de voorwaarde te slagen voor 
de testen, zoals reeds werd vereist voor de 
gemeenschapswacht-vaststellers.

uu De vaststelling van de zogenaamde 
‘gemengde’ inbreuken:
De gemeenschapswacht-vaststellers zullen 
voortaan ook de inbreuken op de gemeen-
telijke reglementen en verordeningen 
kunnen vaststellen voor zover het gaat om 
inbreuken die uitsluitend het voorwerp 
kunnen uitmaken van administratieve sanc-
ties of inbreuken zoals bedoeld in artikel 3, 
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FJC: ketenaanpak voor  
intrafamiliaal geweld 

Dat staat uitdrukkelijk in de nieuwe 
Camerawet. De regels zijn van toepassing 
sinds 25 mei laatstleden en gelden zowel voor 
camera’s op industriële sites, als in winkels en 
aan de ingang van woningen.

1. Aangeven
Voortaan moeten bewakingscamera’s worden 
aangegeven via een elektronisch loket dat 
eveneens de aangiften van alarmsystemen 
ontvangt. Dit loket is toegankelijk via 
www.aangiftecamera.be.
Aangezien de inhoud van de nieuwe 
aangiften verschilt van die van de vroegere 
aangiften, moeten alle personen die hun 
bewakingscamera’s hadden aangegeven 
via het elektronisch loket van de Commissie 
voor de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer (CBPL) hun camera’s ook aangeven 
via deze nieuwe toepassing. Er werd een 
overgangsperiode van twee jaar voorzien om 
hen de tijd te geven dit te doen; zij hebben 

dus tot uiterlijk 25 mei 2020 om zich hiervoor 
in orde te stellen.

2. Pictogram aanbrengen
Ongeacht het type plaats dat 
men bewaakt (niet-besloten 
plaats of besloten plaats) of het 
type bewakingscamera dat men 
gebruikt (vaste, tijdelijk vaste of 
mobiele camera), de camerawet 

legt de verantwoordelijke voor de verwerking 
de verplichting op om een ‘pictogram dat 
aangeeft dat er camerabewaking plaatsvindt’ 
aan te brengen. Aan de hand van het 
pictogram worden de betrokken personen 
geïnformeerd dat zij worden gefilmd. Het 
heimelijk gebruik van bewakingscamera’s is 
immers verboden. 

3. Register bijhouden
Zoals voorzien is door de Europese 
Verordening Gegevensbescherming 
(GDPR), legt de camerawet eveneens 
de verplichting op om een register van 
de beeldverwerkingsactiviteiten bij te 

houden. Dat register is schriftelijk, al 
dan niet elektronisch, en moet worden 
bijgewerkt. Het moet, op verzoek, ter 
beschikking worden gesteld van de 
Gegevensbeschermingsautoriteit (om haar in 
staat te stellen haar toezichtopdracht uit te 
voeren) en de politiediensten.

Uitzondering: camera 
binnenshuis
De wet voorziet een uitzondering voor 
de burger die in zijn eigen woning een 
bewakingscamera installeert voor persoonlijke 
en huishoudelijke doeleinden: hij zal geen 
aangifte moeten doen noch een register 
moeten invullen of een pictogram moeten 
gebruiken (wat als dusdanig niet betekent 
dat hij de personen mag filmen zonder hun 
toestemming).
Meer info op www.besafe.be/camera

Het Family Justice Center (FJC) is het 
sluitstuk van de Limburgse ketenaanpak 
rond intrafamiliaal geweld. Voortaan zitten 
hulpverleningsorganisaties, politie en justitie 
samen onder één dak, zodat ze intrafamiliaal 
geweld geïntegreerd en gezamenlijk kunnen 
aanpakken.
In een eerste fase gaat het om een piloot-
project in de twee grootste politiezones van 
Limburg, Carma en Limburg Regio Hoofdstad. 
Alle pv’s uit die politiezones die betrekking 
hebben op intrafamiliaal geweld, komen 
terecht in het FJC. Andere organisaties 
kunnen voorlopig enkel zeer complexe en 
ernstige dossiers aanmelden. De dossiers 
die aangemeld worden bij het FJC worden 
eerst gescreend. Afhankelijk van de aard, 

de zwaarte van het intrafamiliaal geweld en 
het risiconiveau wordt het gezin van nabij 
opgevolgd of wordt hulpverlening opgestart. 
Bij een laag risiconiveau is dat een vrijwillig 
en laagdrempelig hulpaanbod. Waar er meer 
bezorgdheid is, wordt aanklampend gewerkt 
en bij een hoog risiconiveau wordt snel actie 
ondernomen. 

Vanaf 2020 wil het FJC ook rechtstreeks toe-
gankelijk zijn voor het publiek. Limburg is, na 
Antwerpen, de tweede regio met een FJC. De 
regio Vlaams-Brabant werkt al een tijdje met 
een ketenaanpak, die nu ook in Oost- en West-
Vlaanderen is opgestart. De coördinatie van 
deze initiatieven gebeurt sinds januari 2018 
vanuit de Vlaamse overheid.

Bewakingscamera:  
drie verplichte actiesWie een bewakingscamera bezit, 

moet die aangeven, een register 
bijhouden van de beeldverwerking 

en een pictogram aanbrengen. 

Limburg heeft sinds eind vorig jaar een Family Justice Center. Het 
ontwikkelde ook een handige leidraad voor alle professionals die 
rond intrafamiliaal geweld werken.

Leidraad voor aanpak 
intrafamiliaal geweld
De initiatiefnemers van het Limburgse FJC 
bundelen hun ervaringen in de leidraad 
Samen maken we het verschil. Dat werk 
is een praktisch verslag van het parcours 
dat alle Limburgse partners aflegden om 
het FJC uit te bouwen. Daarnaast is het 
ook een leidraad voor alle professionals 
die rond intrafamiliaal geweld werken. 
De gebundelde ervaringen, visies en tips 
tonen hoe je met structureel samenwerken 
het verschil kunt maken voor slachtoffers 
en plegers van geweld binnen gezinnen.

Het boek kan worden geraadpleegd via de 
website van FJC Limburg.

Wet van 21 maart 2007 tot regeling 
van de plaatsing en het gebruik van 
bewakingscamera’s, gewijzigd door de wet 
van 21 maart 2018

Meer info


