
Inspiratie voor uw lokaal 
veiligheids – en preventiebeleid
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Bewakingscamera’s moeten  
jaarlijks worden gevalideerd

Iedereen die een nieuw camerabewakingssysteem 
plaatst, moet daarvan aangifte doen, uiterlijk de dag 
vóór de ingebruikneming. Volgens de Camerawet 
moeten de bezitters van deze camera’s hun aangifte 
ook up-to-date houden. Die validatie is ook nodig 
indien er geen wijzigingen zijn aangebracht aan het 
bewakingssysteem. Als de gegevens niet jaarlijks 
worden gevalideerd, kunnen ze als ongeldig worden 
beschouwd en worden geschrapt uit de gegevens-
bank. Zowel de aangifte als de validering loopt via de 
website www.aangiftecamera.be. 

Werkwijze
In het geval er niets veranderd is en alle geregis-
treerde gegevens correct zijn, volstaat het om na de 
registratie op de knop ‘valideren’ te klikken. 
Indien u nieuwe camera’s heeft, bepaalde camera’s 
heeft verwijderd of verplaatst of als er andere gege-
vens moeten worden gewijzigd, kiest u voor de knop 
‘Details wijzigen’.
Indien u het geregistreerde camerabewakings-
systeem heeft verwijderd of als u niet langer de 

verwerkingsverantwoordelijke bent, klik dan op 
‘buiten dienst stellen’ om uw aangifte te verwijderen. 

Ter herinnering
Een aangifte wordt ingediend per plaats. Dat wil 
zeggen:
• een aangifte per niet-besloten plaats (een niet-

besloten plaats kan overeenkomen met het hele 
grondgebied van een gemeente);

• een aangifte per besloten plaats (al dan niet voor 
het publiek toegankelijk).

Dit betekent dat als een persoon (natuurlijke per-
soon of rechtspersoon) de verantwoordelijke voor de 
verwerking is voor verschillende plaatsen, hij zoveel 
aangiftes zal moeten doen als er plaatsen zijn (bijv. 
winkelketen).
Als de bewaakte plaats verschillende adressen 
bestrijkt, zal deze worden gelokaliseerd vanaf een re-
ferentieadres (bijv. adres van het gemeentebestuur, 
voor de camera’s geplaatst door de gemeente).
Indien het gaat over een niet-besloten plaats, moet 
men (behoudens uitzondering) de datum en de titel 
van het advies van de gemeenteraad vermelden om 
verder te kunnen gaan.   

Sinds 21 maart 2018 moeten alle bewakingscamera’s worden geregistreerd.  
Die registratie moet jaarlijks worden gevalideerd. 

VERDER IN DIT NUMMER

2 Brandpreventie 
Belang van gesloten deuren bij 
brand krijgt extra aandacht

3 Inbraak 
Ministeriële omzendbrief regelt 
gebruik sociale media voor BIN’s 
Het I3-label: keurmerk voor 
inbraakwerende gevelelementen

4 Openbare ruimte 
AD VP ontwikkelt gids voor 
gendergelijke inrichting 
openbare ruimte

5 Politie-organisatie 
Lid Algemene Inspectie niet meer 
verenigbaar met activiteit van 
bijzondere veldwachter

6 Overlast 
AD Veiligheid en Preventie brengt 
overlast en de aanpak ervan in 
kaart

7 Voetbal 
Algemeen verbod op 
pyrotechniek in en rond 
voetbalstadions: omzendbrief 
benadrukt cruciale rol voor clubs, 
sportbonden en politiediensten

8 Radicalisering 
Opnieuw BOUNCE-opleidingen 
voor steden en gemeenten

Overzicht aantal camera’s  
en aangiftes  
(stand van zaken oktober 2019)

camera’s aangiftes

Brussel 13.178 1.106

Vlaanderen 83.169 13.360

Wallonië 28.828 4.534

Totaal 125.175 19.000

Wie vragen heeft over de aangifte of hulp nodig 
heeft bij het invullen of updaten van de aangifte, 
kan daarvoor terecht bij de helpdesk ‘camera’s’, 
van maandag tot en met vrijdag tussen 9u en 
17u op het nummer 02/739 42 80 of per e-mail 
naar helpdeskcamera@eranova.fgov.be.

Meer info
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Belang van gesloten deuren  
bij brand krijgt extra aandacht
De 14-daagse van de brandveiligheid draaide dit jaar rond het thema ‘Doe de deur 
dicht’. Gedurende twee weken kreeg brandveiligheid in de woning extra aandacht, 
maar sensibilisering blijft uiteraard altijd nodig.

Om de twee jaar onderzoekt de AD Veiligheid 
en Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken 
in samenwerking met ANPI hoe het staat met 

de brandpreventie in woningen. De resultaten van 
dat onderzoek worden telkens vergeleken met die 
van de vorige jaren. De kernpunten van de recentste 
Brandpreventiemonitor uit 2018 zet de belangrijkste 
resultaten op een rij:
• 1 op 4 Belgen denkt nog altijd niet aan brandveiligheid; 

4 op de 10 voorzien daarvoor ook geen budget;
• het aantal rookmelders in België blijft gelijk; 7 op de 

10 Belgen hebben er minstens 1;
• 4 op 10 Belgen die wel rookmelders hebben, onderhou-

den die niet;
• slechts 1 op 4 Belgen heeft een vluchtplan.

Een van de opvallendste resultaten was dat slechts 3% van 
de Belgen eraan denkt om de (binnen)deuren te sluiten als 
de rookmelder (’s nachts) afgaat. Daarom stond dit actiepunt 
centraal in de 14-daagse van de brandpreventie van dit jaar.

Rook is minstens even gevaarlijk
Bij een brand denken we in de eerste plaats aan vuur, maar 
de meeste slachtoffers van woningbranden vallen als gevolg 
van de giftige rook en niet door het vuur zelf. Rook die zich 
verspreidt doorheen een woning of appartement beperkt 
het zicht, desoriënteert de personen die er doorheen 
moeten en is ook giftig. De kans bestaat dat de aanwezige 
personen zich niet tijdig in veiligheid kunnen brengen.
Omdat vooral nieuwe woningen dikwijls worden afgewerkt 
met materialen die bij brand giftige rook vrijgeven, is de 
tijd om veilig buiten te geraken vaak beperkt tot slechts 
3 minuten. Door de deuren te sluiten kan de vluchtweg tot 
10 minuten langer rookvrij blijven. Zelfs een gewone, niet-
brandwerende binnendeur houdt al veel rook tegen. En in 
een kamer waarvan de deur gesloten is, kan de temperatuur 
tot 500 graden minder warm zijn.
Daarom is het belangrijk dat zo veel mogelijk binnendeuren 
gesloten worden voordat de rook zich verspreidt, dat wil 
zeggen ’s avonds vóór het slapengaan. Daarnaast moeten 
ook zoveel mogelijk deuren gesloten worden als het toch 
brandt.

Campagnemateriaal

Om de actie te ondersteunen verspreidt de AD Veiligheid en Preventie het nodige 
campagnemateriaal.
• De fiche van het bekende rookmeldershuisje kreeg een grondige opfrisbeurt. 

Ook de tip om de deuren te sluiten werd eraan toegevoegd. 
• Er kwam ook een nieuwe flyer die als deurhanger is opgevat. Die bevat een 

specifieke brandpreventieboodschap met een knipoog naar de deurhangers in 
hotels.
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Ministeriële omzendbrief regelt 
gebruik sociale media voor BIN’s

Met de actie ‘1 dag niet’ van eind 
oktober startten de politiezones 
hun najaarsacties tegen inbraken 
en diefstallen. Ook de BIN’s 
verscherpen hun aandacht. De 
minister van Binnenlandse Zaken 
zette voor hen de regels voor het 
gebruik van sociale netwerken 
op een rij.

BESAFEInbraak

Buurtinformatienetwerken kunnen 
voor hun communicatie gebruik 
maken van sociale media. De minister 

van Binnenlandse Zaken raadt de nodige 
voorzichtigheid aan en verduidelijkt de 
gebruiks- en gedragsregels in een bijlage bij 
de omzendbrief van 19 februari 2019.

• Het is aangeraden dat de politie het gebruik 
van het platform mee onderschrijft en on-
dersteunt door berichten ter beschikking te 
stellen of door controle uit te oefenen op de 
geplaatste berichten. De politie en het BIN 
stellen daarover best een overeenkomst op. 

• Het is aangeraden om te werken met 
besloten groepen. De initiatiefnemer is en 
blijft verantwoordelijk voor het gebruikte 
platform. De berichten die geplaatst wor-
den vallen onder de verantwoordelijkheid 
van de diegene die ze plaatst. 

• De deelnemers moeten zich houden aan de 
wetgeving, in het bijzonder aan de Privacy-
wet, de wet op het politieambt, de wet op 
de private milities en de anti-racismewet. 

• Sociale media kunnen alleen gebruikt wor-
den voor de communicatie van niet-drin-
gende berichten. BIN’s die gebruik willen 
maken van sociale media (vb. Whatsapp) 

voor de dringende berichtgeving moeten 
bijkomende gedragsregels onderschrijven 
in een huishoudelijk reglement: deelne-
mers zijn minimaal 18 jaar en wonen en/of 
werken en/of zijn gevestigd binnen de om-
schrijving van het BIN; de politie moet de 
werking onderschrijven en ondersteunen; 
de leden dienen sociale media te gebrui-
ken volgens het SAA-principe: Signaleer, 
Alarmeer de politie, gebruik de App om je 
melding bekend te maken aan de groep.

• De leden dienen bij meldingen vooral oog 
te hebben voor beschrijvingen van perso-
nen en/of voertuigen. Herkenbare foto’s 
van verdachte personen of voertuigen met 
een herkenbare nummerplaat mogen niet 
worden verspreid.

• Vermeld in het bericht dat je plaatst op 
sociale media dat de politie in kennis werd 
gesteld via het algemeen noodnummer. 
Zo worden veelvuldige meldingen op het 
noodnummer vermeden.

• Zorg voor een verzorgd taalgebruik en 
gebruik de socialemediagroep alleen voor 
de doeleinden van het BIN.

• Informatie, verkregen via de sociale media-
groep, mag op geen enkele manier verder 
verspreid worden.

Het I3-label is een label voor de inbraakweerstand 
van gevelelementen, zoals sloten, cilinders, grendels, 
ramen en deuren. De I staat voor inbraak, de 3 voor de 
drie minuten weerstand die deze elementen bieden 
bij een inbraakpoging. Uit cijfers van de politie blijkt 
dat 3 minuten de maximale tijd is die inbrekers nodig 
hebben om in te breken. Daarna geeft 95% van de 
inbrekers het op. 
Het doel van het I3-label is om particulieren deuren, 
ramen en sloten ter beschikking te stellen die 
betaalbaar zijn en om de bouwkundige beveiliging van 
woningen fors te verbeteren. Pas als de gevelelementen 
aan een aantal strikte normen voldoen, worden ze door 
een laboratorium met het I3-label beloond.
Het label bevat doorgaans een herkenbare ‘B’, dat 
staat voor België. Daarmee sluit ons land aan bij het 
Nederland SKG-keurmerk en het Franse A2P-label.

Aantal BIN’s 

BIN BIN-Z totaal

Vlaanderen

Antwerpen 473 77 550

Limburg 23 4 27

Oost-Vlaanderen 267 27 294

Vlaams-Brabant 79 9 88

West-Vlaanderen 59 29 88

Gewest Vlaanderen 901 146 1.047

Wallonië

Waals-Brabant 58 3 61

Henegouwen 69 3 72

Luik 53 5 58

Luxemburg 29 2 31

Namen 34 0 34

Wallonië 243 13 256

Brussel

Brussel 8 3 11

België

totaal België 1.152 162 1.314

Het I3-label: keurmerk voor 
inbraakwerende gevelelementen



BESAFE4

©
 F

O
TO

 S
H

U
TT

ER
ST

O
CK

Lokale besturen houden bij de inrichting van hun openbare ruimte nog te 
weinig rekening met de manier waarop vrouwen die beleven

Vrouwen verplaatsen zich in de openbare ruimte anders dan mannen. Hoe kunnen 
lokale besturen daarmee rekening houden bij de inrichting van hun publiek domein? 
De AD Veiligheid en Preventie werkt aan een gids. Initiatiefnemer Rabbeha Hadri, 
Attaché bij Research & Development, bij de AD VP legt uit waarom die gids nodig is.

AD VP ontwikkelt gids voor 
gendergelijke inrichting openbare 
ruimte

Rabbeha Hadri: “Uit de cijfers van de recente 
Veiligheidsmonitor blijkt dat vrouwen zich in 
de openbare ruimte opvallend veel minder 
veilig voelen dan mannen. Zo vermijden ze 
bijvoorbeeld afgelegen plaatsen of plaatsen 
met precies veel volk.”
Hoe uit zich dat concreet?
Rabbeha Hadri: “Het gebruik van de publieke 
ruimte wordt bepaald door seksuele codes 
of gendernormen. Zo verplaatsen vrouwen 
en mannen zich anders in de stad. Vrouwen 
volgen andere trajecten en ook hun motivatie 
voor verplaatsing verschilt significant van die 
van mannen. Vrouwen worden in de publieke 
ruimte geconfronteerd met andere moeilijkhe-
den dan mannen. Het veiligheidsvraagstuk in 
de publieke ruimte stelt zich bij vrouwen ook 
op een andere manier dan bij mannen. Dat 
komt omdat de publieke ruimte ook vandaag 
nog wordt gedomineerd door mannen.”
Welke gevolgen heeft dat?
Rabbeha Hadri: “Die ongelijke toegang en 
gebruik van de publieke ruimte versterkt niet 
alleen het onveiligheidsgevoel van vrou-
wen maar stelt ook een beperking in hun 
bewegingsvrijheid en mobiliteit in hun stad, 

BESAFEOpenbare ruimte

gemeente of wijk. Dit heeft vaak negatieve ge-
volgen voor de zelfontwikkeling van vrouwen.”
Houden onze lokale besturen daar al reke-
ning mee?
Rabbeha Hadri: “Lokale besturen hebben 
wel degelijk de mogelijkheid om te streven 
naar gendergelijkheid. Nochtans verschilt de 
mate waarin gemeenten zich engageren voor 
gelijke kansen en meer specifiek voor gender-
gelijkheid erg: sommige gemeenten duidden 
expliciet een lokale mandataris aan die belast 
is met gelijke kansen, andere deden dat niet. 
Daarnaast stelden we ook vast dat slechts een 
kleine minderheid van onze gemeenten het 
Europees charter voor gelijkheid van vrouwen 
en mannen op lokaal vlak – een initiatief van 
de Raad der Europese Gemeenten en Regio’s 
(CEMR) – ondertekende. Door de onderteke-
ning van dit charter gaan de lokale overheden 
het expliciete engagement aan om zich in te 
zetten voor meer gendergelijkheid.”
Hoe kunnen lokale besturen dat aanpak-
ken?
Rabbeha Hadri: “Lokale besturen kunnen daar-
mee rekening houden in de besluitvorming 
over de constructie, ontwerp en organisatie 

van de stad of gemeente. Goede plannen kun-
nen ertoe bijdragen dat een stad of gemeente 
aantrekkelijk, egalitair en toegankelijk is voor 
iedereen. Het gaat dus om het ontwikkelen 
van een geïntegreerde benadering van gelijk-
heid tussen man en vrouw en een strategie die 
transversaal is voor de hele stad of gemeente.”
Welke steun kan de AD Veiligheid en Preven-
tie daarbij leveren?
Rabbeha Hadri: “We werken op dit moment 
aan een handleiding met tips voor de lokale 
besturen. De gids vertrekt daarbij vanuit con-
crete vragen: ‘Hoe manifesteert gender zich in 
de publieke ruimte? Hoe verplaatsen vrouwen 
en mannen zich in de stad/gemeente/wijk? 
Worden vrouwen en mannen betrokken bij de 
besluitvorming over stad-, gemeente of wijk? 
Wordt er bij de constructie, het ontwerp en 
de organisatie van de stad, gemeente of wijk 
rekening gehouden met vrouwen en mannen? 
Genieten vrouwen en mannen op een gelijke 
manier van de infrastructuur en publieke 
diensten?’ Daarnaast komen ook vijf thema’s 
aan bod: gender mainstreaming, circulatie, 
urbanisatie, seksuele intimidatie op straat en 
participatie.”

Veiligheidsmonitor bevestigt 
groter onveiligheidsgevoel bij 
vrouwen

Dat vrouwen zich in de openbare ruimte onveiliger voelen dan 
mannen, wordt ook bevestigd door de cijfers van de meest re-
cente veiligheidsmonitor. Op zowat alle vragen geven vrouwen 
hogere cijfers dan mannen. Dat geldt o.a. voor woninginbra-
ken, zakkenrollerij en gauwdiefstallen, geluidshinder door per-
sonen op de openbare weg, door het verkeer of door de buren, 
mensen die op straat worden lastiggevallen, sluikstorten en 
zwerfvuil, defecte of ontbrekende straatverlichting.
Opvallende cijfers zijn er voor onaangepaste snelheid in het 
verkeer, agressief verkeersgedrag en hinderlijk parkeren.
Opmerkelijk veel vrouwen geven in de veiligheidsmonitor 
aan dat ze bepaalde plaatsen in de gemeente mijden, dat ze 
bij duisternis vermijden om weg te gaan, dat ze het openbaar 
vervoer en drukke evenementen vermijden en dat ze de deur 
niet opendoen voor onbekenden.
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Lid Algemene Inspectie niet meer 
verenigbaar met activiteit van 
bijzondere veldwachter

Wie deel uitmaakt van de Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale 
politie (AIG) kan zijn of haar functie niet meer combineren met die van bijzondere 
veldwachter. Dat blijkt uit een nieuw koninklijk besluit dat sinds 2 augustus 2019 van 
kracht is. Deze verbodsbepaling bestond al voor de politie- en inlichtingendiensten, 
maar wordt nu dus uitgebreid.

Niets belet uiteraard dat een lid van 
de politie- en inlichtingendiensten 
of een AIG-lid ontslag neemt 

uit zijn of haar functie om bijzondere 
veldwachter te worden. Vroeger bestond er 
een overgangsperiode van 5 jaar die leden 
van politie- en inlichtingendiensten in acht 
moesten nemen, voordat ze de activiteit van 
bijzondere veldwachter mochten uitoefenen. 
Die overgangsperiode werd evenwel eind 
2017 geschrapt in het nieuwe statuut om de 
overgang van de ene naar de andere functie 
vlotter te laten verlopen.

Overige bepalingen
Naast deze onverenigbaarheid wordt in het 
wijzigingsbesluit van 2019 nog verduidelijking 
gebracht over de kleur van het uniform van 
de bijzondere veldwachters. In het minis-
terieel besluit van 2019 zorgt minister van 

Binnenlandse Zaken Pieter De Crem tot slot 
voor nadere toelichting over de opleidings-
instellingen (intern reglement en informa-
tie aan de kandidaten), de basisopleiding 
(eindtermen, nieuw lesprogramma, eventuele 
vrijstellingen, examen en inhoud van de ge-
tuigschriften van slagen), de bijscholingsmo-
daliteiten en de uitrusting van de bijzondere 
veldwachters (legitimatiekaart en uniform).
Al deze modaliteiten zijn tevens van kracht 
sinds 2 augustus 2019.

BESAFEPolitie-organisatie

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. Ze worden ook ingezet op bv. recreatiedo-
meinen.

Bijzondere veldwachters hebben een beperkte politionele 
bevoegdheid en kunnen een proces-verbaal opstellen. Ze zijn ver-
plicht om tijdens hun dienst een uniform en het herkenningsteken 
te dragen en ze moeten in het bezit zijn van een geldige legitima-
tiekaart. Ze worden erkend door de provinciegouverneur.
De bevoegdheden van de bijzondere veldwachters worden hoofd-
zakelijk op gewestelijk vlak geregeld, onder meer in het jacht- en 
bosdecreet.

• Koninklijk besluit van 8 juli 2019 tot wijziging van het koninklijk 
besluit van 10 september 2017 tot regeling van het statuut van de 
bijzondere veldwachters, BS, 23 juli 2019

• Ministerieel besluit van 10 juli 2019 tot uitvoering van het koninklijk 
besluit van 10 september 2017 tot regeling van het statuut van de 
bijzondere veldwachters, BS, 23 juli 2019

• Extra informatie: Koninklijk besluit van 10 september 2017 tot rege-
ling van het statuut van de bijzondere veldwachters, BS, 10 oktober 
2017

Bronnen: 
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Leden van de Algemene Inspectie kunnen niet langer 
tegelijkertijd ook bijzonder veldwachter zijn.
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Elke gemeente heeft te maken 
met overlast, maar niet elke 
gemeente definieert het probleem 
op dezelfde manier.  
Of pakt het probleem op dezelfde 
manier aan. De AD Veiligheid 
en Preventie maakte een 
overzicht van de verschillende 
problemen en de manier waarop 
gemeenten ze aanpakken. 
De gids Overlast voorkomen 
is daarom de ideale leidraad 
voor elke stad of gemeente.

AD Veiligheid en Preventie brengt 
overlast en de aanpak ervan in kaart

Wat is overlast?
Overlast is een containerbegrip. Het bevat 
verschillende categorieën en het betekent 
niet voor iedereen hetzelfde. Daarnaast wordt 
er ook nog een onderscheid gemaakt tussen 
overlast, sociale overlast en inbreuken op de 
burgerlijke wellevendheid. Daarom bestaat er 
ook geen duidelijke definitie van overlast. 

Hoe gaat de gids daarmee om?
De gids stelt eerst een duidelijke typologie op. 
Overlast wordt daarbij onderverdeeld in de 
categorieën verkeer, vandalisme en schade, 
netheid en omgeving, geluidshinder, storend 
gedrag veroorzaakt door personen niet weer-
houden in andere categorieën, en andere.

Hoe wordt overlast aangepakt in onze 
regelgeving?
Overlast komt ter sprake in de Kadernota 
Integrale Veiligheid, in het Nationale Veilig-
heidsplan, in de strategische veiligheids- en 
preventieplannen en in de zonale veiligheids-
plannen. 

Welke kanalen hebben lokale besturen om 
overlast te voorkomen?
Bij de lokale besturen zijn er verschillende 
actoren die betrokken zijn bij de aanpak van 
overlast. Vooreerst is er de burgemeester zelf. 
Daarnaast zijn er de lokale coördinatoren van 
het veiligheidsbeleid, de gemeenschapswach-
ten en hun diensthoofden, de welzijnswerkers, 
de gemeentelijke vaststellende en sanctio-
nerende ambtenaren, de bemiddelaars, de 
politie-inspecteurs en de burgers. Elk van deze 

BESAFEOverlast

actoren hebben hun eigen rol, die telkens 
uitgebreid omschreven wordt in de gids. Een 
handige overzichtstabel geeft een overzicht 
van wie welke acties kan ondernemen tegen 
welke soort overlast.

Bestaan er objectieve manieren om overlast 
te meten?
De gids reikt bronnen, hulpmiddelen en 
indicatoren aan om gegevens te verzamelen 
die nuttig kunnen zijn voor de diagnostiek en 
voor de aanpak via gerichte preventieprojec-
ten. De gids werkt zo’n aanpak ook praktisch 
uit via de evaluatie van een impact van een 
bemiddelingsdienst. 

Beperkt de gids zich tot een theoretische 
aanpak?
Geenszins. Voor elk van de behandelde cate-
gorieën van overlast geeft de gids een aantal 
praktijkvoorbeelden. Zo zijn er 8 gemeenten 
die tonen hoe ze verkeersoverlast aanpakken, 
3 gemeenten hoe ze vandalisme aanpakken, 
28 cases over netheid en omgeving, 6 over 
geluidshinder, 26 over storend gedrag, en 
19 cases over overlast die zich niet beperkt tot 
een van deze categorieën.

Colloquium

De AD Veiligheid en Preventie 
organiseerde in maart van dit jaar 
een colloquium over overlast. Daarin 
kwamen naast enkele academische 
bijdragen ook een aantal praktische 
cases aan bod.

Tom Bauwens en Els Enhus (VUB) presen-
teerden er hun studie over de impacte-
valuatie van een overlastproject. Wim 
Hardyns en Thom Snaphaan (UGent) 
gaven er toelichting bij de spreiding en 
aanpak van sociale en fysieke overlast in 
de publieke ruimte.
De praktische voorbeelden kwamen uit 
Binche (De rol van de preventieamb-
tenaar in het kader van de aanpak van 
overlast), Brussel (Straathoekwerk: de 
preventie van overlast in het kader van 
de vermindering van de risico’s verbon-
den met druggebruik), Charleroi (Bemid-
deling als instrument bij de aanpak van 
overlast) en Gent (Preventie van overlast 
gemeten: tussen droom en daad. Naar 
een registratietool ter evaluatie van de 
werking van de gemeenschapswach-
ten). U vindt de presentaties van deze 
voordrachten op besafe.be.

De gids Overlast voorkomen kunt u 
integraal downloaden via besafe.be

Info 
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Algemeen verbod op pyrotechniek  
in en rond voetbalstadions

Omzendbrief benadrukt cruciale 
rol voor clubs, sportbonden en 
politiediensten
Vuurwerk, rookbommen en alle andere vormen van pyrotechnisch materiaal zijn 
absoluut verboden in en om voetbalstadions. Maar ondanks deze nultolerantie in de 
Voetbalwet en strenge sancties bleef het aantal incidenten de jongste maanden stijgen. 

• een dynamisch ticketbeleid (digitaal, 
toekenning tickets aan supporters met 
incidentvrij verleden); 

• performante toegangscontroles (de tijds-
druk minimaliseren, rugzakken controleren, 
gebruik van honden); 

• een performant camerasysteem voor identi-
ficatie en controle;

• beveiligingsmaatregelen bij inbreuken. De 
omzendbrief gaat daarbij dieper in op de 
verschillende mogelijkheden, zowel voor 
clubs (burgerlijke uitsluiting en stadionver-
bod voor overtreder) als voor de overkoepe-
lende sportbonden (sanctioneren clubs). 

Politie speelt cruciale rol
De aanpak van het fenomeen is niet alleen 
een taak van de clubs en de sportbonden. Het 
is een gedeelde verantwoordelijkheid waarbij 
ook de bestuurlijke en politionele overheden 

BESAFEVoetbal

De volledige omzendbrief kunt u nalezen 
op de website besafe.be
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Ondanks het verbod op alle vormen van pyrotechnisch materiaal in voetbalstadions, bleef het aantal 
incidenten de jongste maanden stijgen. Een recente omzendbrief schept duidelijkheid.

een cruciale rol spelen. Ook hun taken en ver-
antwoordelijkheden worden in de verf gezet. 
In de omzendbrief vraagt minister van Binnen-
landse Zaken Pieter de Crem de politiedien-
sten bijvoorbeeld uitdrukkelijk om gebruik te 
maken van hun verbaliseringsbevoegdheid: 
supporters die pyrotechnische middelen ge-
bruiken moeten onmiddellijk geverbaliseerd 
worden. Er mag geen enkele ruimte zijn voor 
een gedoogbeleid. 

Veiligheidscontract 
De omzendbrief herinnert tot slot aan alle 
toepasselijke wetgeving, zowel op Europees 
als op nationaal niveau. Hij geeft ook een 
ruime toelichting bij de ‘multidisciplinaire 
veiligheidsovereenkomst tussen lokale veilig-
heidsactoren’. De voetbalclubs moeten samen 
met de lokale veiligheidspartners (o.a. lokale 
politie en burgemeester) afspraken maken 
over hun lokaal veiligheidsbeleid (rolverde-
ling, engagementen). Minister De Crem wil 
dat in die overeenkomst ook wordt gesproken 
over de uitwerking van een geïntegreerde 
aanpak tegen pyrotechnische middelen in 
voetbalstadions. 

Rol burgemeesters
Het is aan de burgemeesters om toe te kijken 
of die oefening correct wordt uitgevoerd en 
nageleefd. 
De Voetbalcel én de politiediensten krijgen de 
opdracht om de nodige vaststellingen te doen 
wanneer blijkt dat de clubs hier niet de nodige 
aandacht aan geven of de ingezette middelen 
onvoldoende blijken.

De omzendbrief ‘Geïntegreerde aanpak 
om pyrotechniek te bannen uit 
voetbalstadions’ herhaalt de regels 

en pleit voor specifieke actieplannen per 
club. De aanpak van het fenomeen stopt 
echter niet in de voetbalwereld: het is een 
gedeelde verantwoordelijkheid waarbij ook de 
bestuurlijke overheden en de politiediensten 
een belangrijke rol spelen. 

Tips en tricks voor opmaak 
plannen
Voetbalclubs en overkoepelende sportbonden 
krijgen in de nieuwe brief richtlijnen voor de 
opmaak van deze plannen. Ze vinden er ook 
tips en tricks, zoals
• preventieve maatregelen voorafgaand aan 

wedstrijden (sensibiliseringscampagnes, 
duidelijke sanctiewaarschuwingen, infra-
structurele aanpassingen);
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De persoonsgebonden gegevens die u ons bezorgt via uw inschrijving op onze nieuwsbrief worden enkel gebruikt om u de 
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BESAFERadicalisering

Opnieuw BOUNCE-opleidingen  
voor steden en gemeenten
De AD Veiligheid & Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken 
organiseerde in oktober twee BOUNCE ‘Train-the-trainer’-sessies. 
Steden en gemeenten kunnen die opleidingen zelf aanvragen.

 BOUNCE Up 

BOUNCE Up is een train-the-trainerspro-
gramma voor eerstelijnswerkers. De tool leert 
hen het weerbaarheidstrainingsprogramma 
BOUNCE Young en de sensibiliseringstool 
BOUNCE Along te gebruiken. Door deze 
twee tools te combineren kunnen de trainers 
een grote ondersteuning bieden aan de 
inspanningen op het vlak van vroegtijdige 
en positieve preventie van gewelddadige 
radicalisering. De trainers helpen jongeren 
en hun sociale omgeving en zorgen voor een 
integrale en geïntegreerde aanpak, aangepast 
aan de noden van de doelgroepen.

 BOUNCE Young 

BOUNCE Young is een trainingsprogramma 
inzake weerbaarheid voor jongeren. Een 
gezonde en solide weerbaarheid vormt een 
onbetwistbare beschermingsfactor in het 
kader van de preventie van gewelddadige 
radicalisering. Gedurende tien (inter)actieve 
trainingssessies in groep oefenen de jongeren 
zich in het versterken van verschillende 
aspecten van hun weerbaarheid. Door een 
combinatie van actie en reflectie slagen zij 
erin een hele reeks competenties en vaardig-
heden te versterken en toe te passen en deze 
in verband te brengen met hun persoonlijke 
ervaringen. Jongeren leren weer op te staan 
en er weer bovenop te komen wanneer zij 
geconfronteerd worden met uitdagingen. 
Tijdens de trainingen moeten zij het verband 
leggen tussen de werkvormen en hun per-
soonlijke ervaringen. Een BOUNCE Young-trai-
ning wordt altijd gecombineerd met BOUNCE 
Along-sensibiliseringsacties.

 BOUNCE Along 

BOUNCE Along is een sensibiliseringstool 
voor de ouders en de actoren op het terrein, 
de eerstelijnswerkers. De tool heeft tot doel 
raadgevingen, perspectieven en praktische 
oefeningen te bieden aan de aanwezige 
volwassenen in de sociale omgeving van de 
jongeren. De tool helpt hen en versterkt hen 
in de rol die zij hebben in de vroegtijdige 
preventie van gewelddadige radicalisering. 
BOUNCE Along draait rond vijf thema’s: een 
positief standpunt, een grotere weerbaarheid, 
weerbare relaties en een weerbare commu-
nicatie, bekommernissen en uitdagingen en 
informatie en invloed. BOUNCE Along focust 
op alle ouders en actoren op het terrein en 
kan gebruikt worden in combinatie met de 
weerbaarheidstraining BOUNCE Young voor 
jongeren. 

De BOUNCE Resilience Tools vormen een preventief programma tegen radicalisering. De 
opleiding richt zich tot jongeren, hun ouders en eerstelijnswerkers. Het doel is om de sociale 
vaardigheden, het zelfbewustzijn en de weerbaarheid van jongeren te versterken. De tool wordt 
momenteel door lokale overheden in 5 EU lidstaten ingezet als een maatregel ter preventie van 
radicalisering in een vroeg stadium.
Het programma bestaat uit drie onderdelen: BOUNCE Up, BOUNCE Young en BOUNCE Along.

Ook in uw stad of gemeente 
Lokale besturen die in hun stad of 
gemeente een BOUNCE-training willen 
organiseren, kunnen die aanvragen via 
bounce-support@ibz.fgov.be


