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Vlaanderen is verre van veilig. Hoewel de 
overheid er alles aan doet om de indruk te 
wekken dat de criminaliteit daalt, is de rea-

liteit spijtig genoeg minder rooskleurig.

De politiediensten en de parketten verzwijgen soms systematisch 
criminele feiten zoals woninginbraken, handtasroven, gewelddadige 
overvallen op ouderen... Wat niet weet, niet deert. Ondertussen worden 
vooral de oudere slachtoffers van criminaliteit al te dikwijls aan hun lot 
overgelaten. Voor de overheid is de perceptie van een algemene crimi-
naliteitsdaling belangrijker dan het lot van de - al te dikwijls bejaarde 
- slachtoffers.

De onveiligheid wordt afgedaan als een subjectief gevoel. Dat is na-
tuurlijk niet zo. Dagelijks worden er in ons land 2722 criminele fei-
ten geregistreerd. De daders zijn dikwijls zeer jong en worden alsmaar 
driester en gewelddadiger. Ten gevolge van de overvolle gevangenissen 
en het acuut tekort aan gesloten jeugdinstellingen, gaan de daders dik-
wijls vrijuit. Het Vlaams Belang wil dringend een beter en efficiënter 
veiligheidsbeleid met meer aandacht voor de slachtoffers van crimina-
liteit en een harde aanpak van de criminelen. De problemen verdoeze-
len lost echt niets op en maakt Vlaanderen niet veiliger.

U kan het de criminelen zelf ook moeilijker maken. In deze folder bie-
den wij u nuttige preventietips aan. Soms maken we het de inbreker, 
de handtasdief of de gauwdief wel bijzonder gemakkelijk. Dat kan u 
vermijden door ervoor te zorgen dat u geen aanleiding geeft tot dief-
stal of inbraak. Lees deze brochure, bewaar ze en “wapen” u tegen de 
criminaliteit.

Filip Dewinter

	Beste	senior,





Tussen 2007 en 2008 vertoont de gere-
gistreerde criminaliteit in België een 
daling van 2,3%. “De belangrijkste da-

ling sinds 2001”, juicht men bij de top van 
de federale politie. De naakte cijfers geven 
echter minder aanleiding tot euforie…

Het vaktijdschrift voor de Belgische politiediensten ‘Het Poli-
tiejournaal’ (uitgeverij Politeia) gaf onlangs een overzicht van 
de top vijf van de geregistreerde criminele fenomenen in ons 
land. In totaal werden in 2008 maar liefst 993.495 criminele 
feiten geregistreerd. De top vijf bestaat uit:

• 416.457 diefstallen en afpersingen, of 41,9 % van alle
 geregistreerde criminele feiten.

• 122.076 gewelddadige misdrijven tegen de eigendom
 (vandalisme, vernielingen, brandstichtingen, enz.), of

 12,3% van alle geregistreerde criminele feiten.

• 88.887 misdrijven tegen de lichamelijke integriteit
 (slagen en verwondingen, verkrachtingen, moord, enz.),
 of 8,9% van alle geregistreerde criminele feiten.

• 44.839 feiten die verband houden met verdovende
 middelen (drughandel, bezit en gebruik van drugs, enz.),
 of 4,5% van alle geregistreerde criminele feiten.

• 40.230 misdrijven tegen morele waarden en gevoelens
 (belaging, nachtlawaai, aanranding van de eerbaarheid,
 enz.), of 4,1% van alle geregistreerde criminele feiten.

Daarbij moeten uiteraard nog alle feiten geteld worden die niet 
worden aangegeven bij de politiediensten. Dat zogenoemde 
‘dark number’ wordt volgens de federale veiligheidsmonitor 
geschat op maar liefst 65% van het werkelijke aantal gepleeg-
de criminele feiten!

	Té	veel	criminaliteit



Perceptie
De federale politie en de ministers van Justitie en Binnenlandse 
Zaken mogen zich zoveel op de borst kloppen als ze wil-
len. Luid schreeuwen ze van de daken dat de criminaliteit 
daalt. De perceptie - of zeg maar de onveiligheidsgevoelens 
- bij de bevolking is enigszins anders. Nu en dan duiken er 
in de pers getuigenissen op waaruit blijkt dat de onveilig-
heid niet af- maar toeneemt. Joseph Daul, de voorzitter van 
de Christendemocratische fractie in het Europees Parlement 
ventileerde zijn verontwaardiging over de criminaliteit en de 
lakse houding van het gerecht en 
de politie in Brussel. Daul kwam 
op voor een vrouwelijke collega - 
Europees Parlemenstlid Angelika 
Niebler - die bij het verlaten van het 
Europees Parlement in Brussel op de 
grond werd geslagen en beroofd werd van GSM, portefeuille 
en papieren. Daul noemde in het Europees Parlement nog drie 
gelijkaardige feiten. Dagelijkse kost voor vele Brusselaars. 
“De veiligheid in deze stad is niet verzekerd”, besloot de frac-
tieleider, onder luid applaus van zijn fractie, waarin cynisch 
genoeg ook de CD&V zetelt.

De krant De Standaard wees in het weekend van 24 op 25 
oktober 2009 nog op feit dat er dit jaar al 11 doden vielen in 
de oorlog tussen de Brusselse straatbendes. De krant liet een 
bendelid aan het woord en al snel bleek dat zij driester en ge-
welddadiger dan ooit te werk gaan. De Brusselse politieagen-
ten klagen deze wantoestanden al vele jaren aan, alsook het 
bestaan van zogenaamde no-go zones: Wijken waar allochtone 
bendes de plak zwaaien en de politie nog nauwelijks durft te 
komen. 

Maar ook in alle andere Vlaamse gemeenten en steden viert de 
criminaliteit hoogtij. Iedereen kent in 
zijn onmiddellijke omgeving intus-
sen wel iemand die al het slachtoffer 
werd van een of meerdere criminele 
feiten. De reactie van de overheid is 
ter zake bijna altijd dezelfde: in de 

steden heet het dat dit eigen is aan de grootstedelijke proble-
matiek, voor wat de landelijke gemeenten betreft luidt het dan 
weer dat het de rondtrekkende bendes zijn die vanuit die grote 
steden opereren en in de grensstreken beweert men dat de cri-
minaliteit ‘grensoverschrijdend’ is. Excuses genoeg, maar de 
remedies schijnen te ontbreken.

Cellen	vol,	enkelbanden	op
Dat het Justitiebeleid in dit land inefficiënt is, wordt dan weer 
bewezen door het feit dat alle gevangenissen overvol zitten. 
In plaats van voldoende gevangenissen bij te bouwen kozen 
de opeenvolgende regeringen ervoor de straffeloosheid te 
veralgemenen. Straffen van minder dan zes maanden blijven 
sowieso zonder gevolg. Maar ook straffen tot drie jaar hoe-
ven niet langer meer te worden uitgezeten. De veroordeelden 
maken dan kans op een alternatieve straf of vallen onder het 
systeem van elektronisch toezicht. Het lakse justitie- en ver-
volgingsbeleid leidt ook tot de vervroegde invrijheidstelling, 
dat een recht in plaats van een gunst is geworden.

Dit alles neemt niet weg dat er momenteel niet minder dan 
1.680 veroordeelde criminelen zomaar vrij rondlopen omdat 
de gevangenissen vol zitten en er onvoldoende enkelbanden 
ter beschikking zijn!



Veel senioren zijn bezorgd om hun 
veiligheid. Logisch ook want ze lopen 
omwille van verschillende redenen 

een grotere kans om het slachtoffer van een 
crimineel feit te worden. Senioren voelen 
zich niet enkel onveilig omwille van de angst 
die ze hebben om het slachtoffer te worden 
van een daad van criminaliteit. Neen, senio-
ren voelen zich vaak ook onveilig omdat ze 
schrik hebben om het slachtoffer te worden 
van een verkeersongeval, van een ongeval 
of een brand thuis, enz.  Vanaf de leeftijd van 
55 jaar neemt de kans op een ongeval met 
een blijvend fysiek letsel immers aanzienlijk 
toe.

Gevoelens van onveiligheid bij senioren kunnen ook voort-
komen uit een algemene ontevredenheid over de wijk en de 
buurt waar zij wonen, vaak zijn opgegroeid en die ze ingrij-
pend hebben zien veranderen. Ook eenzaamheid en sociaal 
isolement kunnen leiden tot onveiligheidsgevoelens.

Waarom	worden	senioren	
gemakkelijker	het	slachtoffer	
van	criminaliteit?
Senioren zijn al te vaak “interessante” slachtoffers voor cri-
minelen allerhande. Senioren zijn immers vaak minder weer-
baar, zijn soms slecht te been en/of hebben een verminderd 
waarnemingsvermogen of slecht geheugen, waardoor ze een 
gemakkelijke prooi vormen en de kans op herkenning van de 
eventuele daders bovendien klein is.

Oudere mensen hebben al te dikwijls nog te veel cash geld 
op zak, kunnen soms moeilijk of niet met een GSM overweg 
waardoor snel hulp roepen vaak niet mogelijk is. Ze vormen 
een heel laag risico voor criminelen.

Het gevolg van dit alles is helaas al te dikwijls dat senioren 
zich isoleren, niet meer durven buitenkomen en vereenza-
men. Senioren krijgen daardoor een verminderd gevoel van 
eigenwaarde, denken vaak dat ze afgeschreven zijn en/of 
voelen zich oud en nutteloos. Die eenzaamheid kan dan weer 
leiden tot nog grotere onveiligheidsgevoelens, vaak met psy-
chosomatische klachten tot gevolg: mensen worden er let-
terlijk en figuurlijk ziek van.

Voorstellen	om	de	veiligheid	van	
senioren	te	verhogen
Veiligheid is een grondrecht en 
dat basisrecht moet de over-
heid voor iedereen garan-
deren, ook en vooral voor 
senioren. Het Vlaams Be-
lang is van mening dat de 
overheid prioritaire aan-
dacht moet schenken 
aan de veiligheid van 
onze senioren. Naast 
een strenge en har-
de aanpak van alle 
vormen van cri-
minaliteit kan de 
overheid best nog 
wel een paar andere in-
spanningen leveren om de 
veiligheid van onze senio-
ren en het daarbij horende 
algemeen welzijnsgevoel te 
verhogen.

	Senioren	en	veiligheid



In het straatbeeld moet de 
overheid aandacht hebben 
voor ouderen. Zo dient men 
bij de aanleg van openbare 
parkings speciale plaatsen 
voor te behouden voor se-
nioren die extra voorzien 
moeten worden van verlich-
ting en bewakingscamera’s. 
Bij de aanleg van straten en 
pleinen moet men rekening 
houden met lage drempels 
en voorzieningen voor rol-

stoelgebruikers of gebruikers van wandelwagentjes of aan-
verwachten.

Pleintjes en ontspanningsruimtes mogen niet enkel in func-
tie van jongeren heraangelegd worden. Naast de klassieke 
voetbal- en basketbalpleintjes mag er zeker ook aan onze 
senioren gedacht worden. Straten en pleinen moeten door-
dacht aangelegd worden. Voldoende verlichting is een must, 
maar hoge of dichtgroeiende beplanting valt dan weer best 
te vermijden om de zichtbaarheid maximaal te houden. Waar 
nodig dient men te investeren in bewakingscamera’s.

De overheid moet tevens zorgen voor een verbetering van 
de objectieve veiligheid van onze senioren. Dat wil zeggen 
dat er moet voorzien worden in voldoende politiepatrouil-
les zodat de aanrijtijden bij een noodoproep minimaal zijn. 
Voldoende camera’s hebben dan weer alleen maar zin indien 
effectief gebruik wordt gemaakt van de beelden.

De vertrouwensrelatie met onze senioren moet dringend her-
steld worden. De wijkagent en gemeenschapswachten spelen 
hierin een cruciale rol. Naar Nederlands model moet worden 
gedacht aan een steunpunt van de politie in seniorencentra 
of rusthuizen. Het betreft een vaste gespreksnamiddag waar 
senioren bij hun wijkagent of stadswacht terecht kunnen. 

Bovendien moeten lokale politiekorpsen aan alle senioren 
een gratis technopreventief advies betreffende de beveiliging 
van hun woning geven. De politie bekijkt de woning door de 
ogen van een inbreker en wijst op zwakke plekken of risico-
punten. Samen met de betrokkene stellen zij dan een beveili-

gingsplan op. Bij langdurige afwezigheid (bv. hospitalisatie) 
dient de lokale politie in regelmatig toezicht te voorzien, net 
zoals dit reeds bij het bestaande gratis vakantietoezicht het 
geval is.

Tevens moet er werk gemaakt worden van een verbeterde 
dienstverlening voor senioren. Na een diefstal moeten seni-
oren niet enkel naar de politie voor aangifte, maar moeten 
zij nadien naar het gemeentehuis voor een nieuwe identi-
teitskaart, naar het ziekenfonds voor een SIS-kaart, enz. Het 
Vlaams Belang vindt dat het de taak is van de overheid om 
senioren te begeleiden bij het vernieuwen van al hun officiële 
documenten. Senioren zijn soms moeilijk te been, hoe zit het 
na een diefstal met alle administratie, hoe moet het verder 
met de verzekering, hoe vraag ik slachtofferhulp aan? Daar-
om stelt het Vlaams Belang voor om met  één serviceloket te 
werken in de seniorencentra.

Slachtofferzorg	verbeteren
Ook de slachtofferzorg voor senioren moet verbeterd wor-
den. Net omwille van hun leeftijd zijn de fysieke en men-
tale trauma’s bij senioren vaak 
veel groter dan bij jongere 
slachtoffers. Senio-
ren moeten na een 
incident intensief en 
desnoods langdurig 
begeleid worden. 

Tot slot dient de 
overheid een fi-
nanciële tussen-
komst te voorzien 
in de vorm van een 
Vlaamse en/of ge-
meentelijke premie 
voor senioren die wil-
len investeren in vei-
ligheidsvoorzienin-
gen voor hun woning 
(betere sloten, alarmsy-
steem, enz.).



1.	 Harde	aanpak	van	criminaliteit.

2.	 Aandacht	voor	en	inspraak	door	
senioren	bij	de	aanleg	van	straten	en	
pleinen.	

3.	 Extra	verlichte	en	bewaakte	
parkeerplaatsen	voor	senioren	op	
openbare	parkings.

4.	 Serviceloket	voor	senioren	die	het	
slachtoffer	werden	van	een	diefstal,	
overval	of	ander	crimineel	feit.

5.	 Voldoende	politiepatrouilles	zodat	de	
aanrijtijden	bij	een	oproep	minimaal	
zijn.

6.	 Op	plaatsen	en	buurten	waar	
veel	senioren	wonen	extra	
bewakingscamera’s	voorzien.

7.	 Herstel	van	de	vertrouwensrelatie	
met	de	senioren	door	
politiesteunpunten	in	seniorencentra.

8.	 Verbeterde	slachtofferzorg	voor	
senioren.

9.	 Gratis	technopreventief	advies	voor	
alle	senioren	en	standaard	toezicht	
door	de	politie	bij	langdurige	
afwezigheid.

10.	Premie	voor	senioren	die	willen	
investeren	in	veiligheidsmaatregelen	
in	huis.

	 10	Vlaams	Belang-voorstellen	voor	
méér	seniorenveiligheid	
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Hoewel u een inbraak nooit helemaal kan voorkomen, kan u 
de kans op inbraak verkleinen door rekening te houden met de 
volgende tips:

■ Doe altijd uw deur op nachtslot.

■ Laat uw sleutels niet rondslinge-
ren, vertrouw ze niet toe aan 
vreemden en hang er 
geen kaartje met uw 
adres aan. Maak niet de 
klassieke fout om ze onder 
de deurmat of onder een 
bloempot te leggen.

■ Sluit binnendeuren en kasten niet af. Zo kan u nog méér 
schade vermijden.

■ Geef uw woonplaats altijd een bewoonde indruk: laat 
een lamp branden en zet de radio op.

■ Zet geen kostbare voorwerpen voor uw 
raam. Zo brengt u dieven enkel op 
ideeën.

■ Vergrendel uw 
schuifraam een-
voudig door een 
bezemsteel in de 
gleuf te leggen.

■ Bewaar uw waardevolle 
spullen niet allemaal op de-
zelfde plaats.

■ Haal nooit meer cash geld 
in huis dan strikt noodzake-
lijk.

■ Plaats een telefoontoestel of 
GSM in uw slaapplaats zo-
dat u ’s nachts snel om hulp kan bellen.

■ Hou de beplanting rond uw woning laag en geef dieven 
geen kans om ongemerkt uw huis te benaderen.

■ Hang in uw tuin een eenvoudige lamp met lichtdetectie. 
Een lamp die plots aangaat zal dieven snel op andere idee-
en brengen.

■ Zorg dat uw huis altijd gezien kan worden van op de 
straat.

■ Geef geen informatie aan de telefoon over uw afwezighe-
den en/of financiële situatie. (Openbare nutsmaatschap-
pijen en overheidsinstellingen werken met facturen en 
komen nooit aan uw deur om contante betaling vragen.) 
Laat geen onbekende(n) binnen.

■ Installeer een deurspion of camera en wees behoedzaam 
voor personen die zich niet willen tonen.

Inbraak

Uw woning is de plaats bij uitstek waar u zich thuis, veilig en ge-
borgen voelt. Een inbraak levert niet alleen materiële schade op, 
maar vaak ook psychische trauma’s. Het besef dat een onbe-

kende in uw woning is geweest en in uw persoonlijke spullen snuffelde, 
geeft een onveilig gevoel en weegt bij veel slachtoffers soms zwaarder dan het eigenlijke 
verlies aan goederen.



■ Verzamel nooit de bloembakken 
of -potten op één plaats, maar laat 
ze staan waar ze stonden. Zorg niet 

voor ‘opklimmogelijkheden’. Laat geen ladder in de tuin 
slingeren.

■ Laat een vertrouwenspersoon uw brievenbus leegmaken.

■ Vraag gratis vakantietoezicht aan bij uw lokaal politie-
kantoor.

Bij	langdurige	afwezigheid	
(vakantie,	hospitalisatie)

■ Een goede buur is beter dan een verre vriend: vraag uw 
buren om uw woning in de gaten te houden.

■ Wees telefonisch bereikbaar tijdens uw afwezigheid.

■ Spreek geen specifieke bood-
schappen in op uw antwoord-
apparaat en hang geen brief-
jes aan de deur.

■ Wees discreet over uw 
afwezigheid.



■ Plaats een deurspion in de voordeur zodat u kan zien wie 
er voor de deur staat. Voor senioren bestaan er overigens 
deurspionnen die het zicht verbeteren. Als u de deur 
opent, hou dan in eerste instantie de deurketting gesloten. 

■ Vraag altijd naar een legitimatie als iemand zich bij u aan-
biedt in naam van een nutsmaatschappij (gas, water, elek-
triciteit,…). Vraag om de legitimatiekaart te mogen zien, 
of vraag naar uw klantennummer. Personen die weigeren, 
laat u eenvoudigweg niet binnen.

■ Als mensen bij u aanbellen voor een noodgeval, zeg dan 
dat u zelf de hulpdiensten zal bellen (100 of 101).

■ Officiële instanties betalen nooit contant geld uit zonder 
voorafgaande brief. Medewerkers van banken of verze-
keringsmaatschappijen komen nooit onaangekondigd aan 
huis.

■ Wees op uw 
hoede bij deur-
aan-deur ver-
koop. Stel vra-
gen. Vraag naar 
een leurvergun-
ning en/of een 
te lefoonnum-
mer.

■ Volg de actuali-
teit. Lees gere-
geld kranten en 
volg de nieuws-
berichten. Vaak 
wordt er gewaarschuwd voor nep-agenten of nieuwe tech-
nieken van oplichters.

■ Laat diegene die u belt altijd eerst zichzelf uitgebreid 
voorstellen.

■ Als een onbekende u om uw telefoonnummer vraagt, zeg 
dan dat u liever zelf terug contact opneemt.

■ Let op met de boodschap op uw antwoordapparaat. 
Spreek nooit op uw antwoordapparaat in van wanneer tot 
wanneer u afwezig zal zijn.

■ Geef bij telefonische enquêtes nooit informatie over geld, 
vakantieperiodes of andere vertrouwelijke informatie 
prijs.

Onbekende	aan	de	deur

Ook bij u thuis komen er ongetwijfeld wel eens onbekenden aan 
de deur. De meeste van hen hebben gelukkig goede bedoelin-
gen, maar het is niettemin altijd verstandig om voorzichtig te zijn. 

Laat daarom onbekenden nooit binnen in uw woning.





Probeer een gauwdiefstal of een handtasroof te verkomen 
door deze tips te volgen:

 Draag uw handtas gesloten over uw schouder en nooit 
langs de straatkant.

 Wees op uw hoede voor plotse opschudding in een druk 
bezochte ruimte (bv. tram of bus). Gauwdieven maken ge-
bruik van deze afleiding om u te bestelen.

 Steek uw geldbeugel nooit in uw achterzak. Geoefende 
gauwdieven halen die eruit zonder dat u het merkt!

 Als u uw geldbeugel bovenhaalt om te betalen, doe dat 
dan discreet en laat niet de ganse inhoud ervan zien.

 Persoonlijke documenten die u niet onmiddellijk nodig 
heeft, laat u best gewoon thuis.

 Neem niet meer geld mee dan noodzakelijk. Indien het 
kan, stop dan uw geld op een andere plaats dan in uw 
portefeuille.

 Maak bij voorkeur ge-
bruik van uw bankkaart 
voor betalingen, maar 
schrijf nooit de code op 
een briefje of op de kaart 
zelf.

 Let op voor afleiding aan 
geldautomaten, verberg uw pincode door tijdens het inty-
pen het toetsenbord af te dekken met uw andere hand.

 Is uw kaart ingeslikt of bent u ze kwijt? Bel onmiddellijk 
card-stop via 070/344.344.

 Laat uw handtas nooit onbeheerd achter in een restaurant 
of in een winkel.

 Als u vermoedt dat u gevolgd wordt, ga dan plots een win-
kel binnen of bel ergens aan en vraag om hulp.

 Vermijd om geld af te halen bij valavond of duisternis of 
op plekken met weinig sociale controle.

 Als u ’s avonds ergens naar toe gaat, denk dan vooraf na 
over wat de veiligste route is. Goed verlicht, overzichte-
lijk, bewoond… De kortste weg is immers niet altijd de 
veiligste.

 Doe bij verlies of diefstal altijd aangifte bij de politie.

Veilig	op	straat

Dieven maken al te vaak gebruik van de onoplettenheid en de 
slordigheid van burgers. Een tas die onbewaakt in een winkel of 
restaurant op een stoel of een tafel ligt, een briefje in de porte-

feuille met de code van de bankkaart, een portefeuille slordig in de ach-
terzak. Drukke plaatsen zoals de tram- of bushalte, de markt, een station… zijn gedroomde 
werkplekken voor gauwdieven.





Tracht zoveel mogelijk elektronisch te betalen en probeer 
deze tips na te leven :

 Laat u niet afleiden als u aan 
een bankautomaat staat. Het 
kan een manier zijn om uw 
bankkaart te stelen of om uw 
pincode te weten te komen.

 Is uw kaart ingeslikt of bent 
u ze kwijt? Bel onmiddellijk 
card-stop via 070/344.344.

 Bewaar de pincode niet bij uw bankkaart. Schrijf ze ook 
niet op een papiertje dat u erbij steekt.

 Bankkaarten zijn altijd strikt persoonlijk. Geef nooit uw 
kaartnummer aan derden, ook niet via de telefoon aan ie-
mand die beweert namens de bank te bellen.

 Controleer uw geld (zeker bankbil-
jetten van 200 en 500 euro) op echt-
heid. Bij twijfel kan u er eender welk 
bankkantoor mee binnenstappen om 
de biljetten te laten controleren.

 Ga geen geld afhalen bij duisternis 
of op slecht zichtbare plaatsen. Kies bij voorkeur bankau-
tomaten waar veel sociale controle of passage is. Wees op 
uw hoede voor verdachte personen.

 Doe nooit de deur open in een Selfbank voor iemand die 
geen bankkaart heeft.

 Tik uw pincode op een discrete manier in. Scherm ze af 
met uw tweede hand zodat derden niet over uw schouder 
kunnen meekijken.

 Wees voorzichtig wanneer u uw kredietkaart afgeeft op 
restaurant. Controleer steeds het betalingsbewijs.

Omgaan	met	geld

Niettegenstaande elektronisch bankieren en het gebruik van 
bankkaarten als betaalmiddel ingeburgerd zijn, hebben veel se-
nioren er soms nog problemen mee. Al te vaak hebben ze te veel 

contant geld op zak of in huis, wat hen meteen aantrekkelijk maakt voor 
potentiële dieven en criminelen.

€



Zerotolerantie door Filip Dewinter
De onveiligheid neemt hand over hand toe. De overheid faalt. Filip 
Dewinter legt niet alleen de vinger op de wonde maar biedt ook 

een alternatief aan. Veiligheid is een fundamenteel mensenrecht 
en de overheid heeft de plicht om dat recht te 
garanderen. 

Bestellen kan via:
Tel.: 0472 603 552

bestellen@uitgeverijegmont.be

€ 5
200 blz.

Wat u niet in de pers leest omtrent criminaliteit en onveiligheid, leest u op

www.criminaliteit.org
Criminaliteit.org: een politiek niet-correcte visie op onveiligheid en criminaliteit.




Politie - dringende hulp: 101

Card-StoP (bij verlies van 
bank- of kredietkaart): 070/344 344

dringende mediSChe hulP 
of brandweer: 100

HULpLijNEN
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